
ABSTRAKT 

Diplomová práce se zabývá zkoumáním obsahu a pozice etiky v digitální gramotnosti 

středoškolských učitelů. 

Etika v celkové gramotnosti dospělého člověka hraje v 21. století velmi důležitou roli. 

Etika je nezbytnou součástí každodennosti středoškolského učitele, nejen při online výuce 

vedené prostřednictvím digitálních technologií s prvky sociálních sítí, ale i při práci 

s informacemi (daty), se kterými se setkává při plnění svých pracovních povinností a ve svém 

každodenním životě 

V teoretické části se práce zaměřuje na etiku ve vztahu k digitální gramotnosti a 

digitálnímu světu. Rozebírá pojem digitální jako takový a na jeho základě i andragogický 

pohled na etiku a digitální gramotnost. Vymezuje pojmy digitální etika a digitální gramotnost, 

a to ve všech interakcích, jak v historickém kontextu ve vztahu k vývoji digitálních technologií, 

tak i ve vztahu k digitálním identitám současného občana. Práce se zabývá novým konceptem 

„digitálních identit – domén“ z pohledu vzniku informací (dat) o jedinci a interakcí jedince 

s digitálním světem prostřednictvím digitálních identit. Systematizuje jednotlivé digitální 

identity jedince, jejich vliv na něj i jeho život v technologickém světě. Dále se věnuje 

specifikům, které etika v rámci digitální gramotnosti má a které mají vliv na další rozvoj 

interakcí mezi učitelem a žákem, mezi učitelem a vedením školy a v neposlední řadě mezi 

učitelem a rodiči potažmo dospělými žáky a digitálním světem. Práce vymezuje digitálně 

gramotného člověka, schopného občanského a profesního života z pohledu andragogiky a 

digitálně kompetentního pedagoga ve středoškolském prostředí, zkoumá interakce, které v 

rámci práce středoškolského učitele mají souvislost s digitální etikou a ovlivňují ji. 

Empirická část práce je obsahovou analýzou dat, získaných z rozhovorů a z 

vyhodnocení autoevaluačního formuláře digitálních kompetencí. Rozhovory byly vedeny s 

cílem zachytit etické problémy a nutnost digitální gramotnosti v interakcích středoškolského 

učitele. Výsledkem práce je Manuál pro evaluaci digitální etiky a gramotnosti středoškolského 

učitele. Tato metodologie může sloužit dalším andragogům, pedagogům, vedení škol a 

zaměstnavatelům při jejich přípravě i práci a k rozvoji jejich digitální etiky a digitální 

gramotnosti. 
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