
Přílohy 

Příloha 1: Popis digitálních identit – domén podle Young(2020) 

1. Já a moje identita 

Tato identita mapuje a zobrazuje, jak je každý jednotlivec výchozím bodem pro 

interakci s digitálními systémy. Komunita odborníků zaměřená na identitu orientovanou na 

uživatele má tuto doménu v centru svého zájmu. Právě v této doméně může mít jednotlivec 

kontrolu nad svými vlastními aplikacemi, cloudovými službami, shromažďovat a spravovat svá 

vlastní data. 

2. Ty a moje identita (delegované vztahy) 

V této doméně je mapován a zobrazován proces delegování identit. Rozlišujeme tři 

hlavní typy delegování: 

a. Delegování mezi fyzickými osobami. Základním příkladem je vztah rodičů k 

jejich dětem nebo péče dospělých dětí o jejich starší rodiče. Dalším případem 

je, když fyzická osoba deleguje určitou část svých záležitostí na jinou osobu, 

např. deleguje styk s finančním úřadem na profesionálního účetního. V závěti 

lze stanovit, kdo se po smrti člověka stane vykonavatelem jeho pozůstalosti.  

b. Delegování pravomocí mezi fyzickými a právnickými osobami. Jednotlivec 

může, v mezích platných zákonů, delegovat některé věci na právnickou osobu 

(právnickou osobu). Například jednotlivec, který chce shromáždit všechny své 

finanční informace. Shromáždí je pomocí internetové služby, která se přihlásí 

ke všem jeho bankovním účtům, stáhne informace a centralizuje je. 

c. Delegování mezi právnickými osobami a fyzickými osobami. Např. korporace 

delegují odpovědnost jednat svým jménem na konkrétní fyzické osoby. 

3. Státní registrace 

Většina lidí se poprvé setkává s institucí již ve velmi ranném věku v souvislosti 

s identitou. Rodiče zaregistrují narození svého dítěte (jménem dítěte) ve státním registračním 

procesu (v ČR rodiče požádají ve lhůtě určené zákonem na příslušném městském úřadě, odbor 

matriky o vydání rodného listu dítěte. Na něm je poprvé dítěti přiděleno tzv. rodné číslo, které 

ho bude v ČR provázet po celý jeho život a stane se jeho jednoznačným identifikátorem). 

Jednotlivci se na úřadě registrují i v jiných obdobích svého života. Mezi tyto druhotné registrace 

u vlády patří uzavření manželství a úmrtí, získání řidičského průkazu, získání pasu, profesní 

licence a registrace k placení daní nebo registrace k volbám. Prvním krokem je vždy vyplnění 



registračních formulářů. Jakmile je státní správa přijme a vytvoří záznam ve svých systémech, 

vydá jednotlivci identifikační čísla a doklady. 

4. Státní transakce 

Jakmile je jednotlivec formálně zaregistrován u státní správy a je mu přidělen 

identifikátor (číslo v databázi státní správy, které ukazuje na konkrétní osobu), může toto číslo 

použít k transakci se státní správou. Takovou transakcí je například placení daní pomocí 

vydaného identifikátoru (V ČR je to rodné číslo, ve Spojených státech je to číslo sociálního 

zabezpečení (SSN)). Tyto dva typy interakcí (registrace a transakce) se státem jsou často 

považovány za totéž, ale jsou zcela odlišné. Většinou je třeba se před transakcí se státem 

zaregistrovat. Jednotlivci se státní správě prokazují průkazem totožnosti a mohou s ní provádět 

transakce nebo od ní přijímat služby. 

5. Státní dohled 

Zákonný státní dohled může zahrnovat dohled nad celou společností např. 

prostřednictvím sčítání lidu, průzkumů ministerstva práce a sociálních věcí o vývoji 

zaměstnanosti, dohled v rámci zákonného sledování internetu nebo dohled orgánů činných v 

trestním řízení na základě soudního příkazu. Mezi příklady nezákonného sledování patří 

bezzákonné odposlechy, masové sledování komunikací. Jak a kam až může tento nezákonný 

státní dohled zajít, je známo např. z případu Edwarda Snowdena1. 

6. Registrace v občanské společnosti 

K registraci v občanské společnosti dochází, když jednotlivci navazují vztahy s různými 

institucemi: profesními sdruženími, neziskovými členskými skupinami, náboženskými obcemi, 

sportovními ligami, zapsanými spolky atd. Zahrnujeme také vzdělávací a zdravotnické 

kontexty, v nichž jsou lidé pacienty a studenty. Některé z těchto institucí jsou sice "ziskové", 

ale povaha transakčních vztahů naznačuje, že má větší smysl zahrnout tyto typy transakcí do 

této oblasti. Prvním krokem je, že jednotlivec projde procesem registrace, případně vyplní 

formuláře. Jakmile je organizace přijme a vytvoří záznam ve svých systémech, vydá jednotlivci 

potvrzení o registraci s příslušným jednoznačným identifikátorem (ať už číselným nebo 

slovním). 

7. Transakce v občanské společnosti 

 
1 Edward Snowden odhalil veřejnosti informace o masivním a do té chvíle před veřejností utajovaném 

celosvětovém sledování telefonů a elektronické komunikace ze strany bezpečnostních služeb USA. 



Transakce občanské společnosti jsou všechny interakce s institucemi občanské 

společnosti po registraci v nich: např. kurzy, které jednotlivec navštěvuje, a z nich vyplývající 

výpisy, které tyto transakce dokumentují, návštěvy lékaře, nemocnice a laboratoří, sbírání 

kreditů za online vzdělávání nebo účast na jakýchkoli pravidelných setkáních, schůzích a 

aktivitách, kde se vedou zápisy nebo záznamy o přítomnosti nebo hlasování. Jednotlivci 

předkládají organizaci své pověření a mohou s ní uzavírat transakce nebo od ní přijímat služby. 

8. Dohled nad občanskou společností 

Dohled nad občanskou společností prozatím není příliš rozšířený. Stále častěji se však 

sleduje zdravotní péče a vzdělávací aktivity. Své členy mohou sledovat také profesní sdružení 

nebo zapsané spolky. Skupiny občanské společnosti se mohou organizovat za účelem provádění 

kolektivního občanského sledování korporací nebo vlád. 

9. Komerční registrace  

Obchodní registrace probíhá vždy při vytvoření účtu u obchodníka nebo poskytovatele 

služeb. Prvním krokem je vždy projít registračním procesem a vyplnit formuláře. Jakmile je 

společnost přijme a vytvoří záznam ve svých systémech, vydá jednotlivci jeho uživatelské 

jméno nebo registrační číslo, podle kterých je společnost schopna jednotlivce jednoznačně 

identifikovat. 

10. Komerční transakce  

Obchodní transakce probíhají, když zákazník obchoduje s obchodníkem nebo 

poskytovatelem služeb za účelem získat zboží nebo služby. Jednotlivci předloží společnosti své 

pověření (registraci) a mohou nakupovat zboží nebo služby a tyto transakce jsou propojeny s 

jejich zákaznickým záznamem. Následně jsou velmi často využity pro další formování 

nákupních aktivit zákazníků nebo přeprodány třetí osobě jako informace o obchodním chování 

zákazníků. 

11. Komerční dohled 

Obchodní dohled je rozsáhlý, protože je snaha získat více informací o spotřebitelích a 

využít je k formování jejich nákupní aktivity. Děje se tak osobně v obchodech pomocí 

kamerových systémů a sítí senzorů. Děje se tak také u digitálních nástrojů a služeb 

prostřednictvím souborů cookies a majáků reklamních sítí v obsahu webu. Značně velký 

komerční dohled je také na sociálních sítích, kde se již delší dobu používá tzv. influencerů 

k formování nákupních aktivit jednotlivců i skupin. 



12. Zaměstnanecké registrace  

Registrace v zaměstnání (u zaměstnavatele) je proces, kterým prochází každý nový 

zaměstnanec, aby mohl začít pracovat u zaměstnavatele. Začíná procesem podání žádosti, kdy 

jsou potenciálnímu zaměstnanci sděleny osobní údaje zaměstnavatele, následuje proces 

hodnocení, kdy mohou být sděleny další osobní údaje, a nakonec je zaměstnanec po obdržení 

pracovní nabídky zaregistrován do podnikového informačního systému správy identit a 

přístupu a poté jsou mu vydána pověření a přístupy. 

13. Zaměstnanecké transakce  

Zaměstnanecké transakce jsou všechna přihlášení a autorizace, ke kterým dochází, když 

zaměstnanci vykonávají svou práci a jsou fyzicky přítomni na místě, například když vstupují 

do budovy za účelem výkonu práce. Může k nim docházet také při jejich přihlašování do 

digitálních systémů. Jednotlivci se prokazují pověřeními, která jim podnik vydal, vykonávají 

svou práci v rámci zaměstnání a na oplátku jsou placeni. 

14. Zaměstnanecký dohled  

Dohled nad zaměstnaností je něco, co se děje na pracovišti. Taylorismus2 vznikl na 

počátku dvacátého století s cílem sledovat a formovat způsob práce zaměstnanců, aby se snížily 

náklady zaměstnavatele a zvýšila produktivita zaměstnanců. S nástupem počítačových 

technologií se jeho podoba mění. Když jednotlivci pracují, jsou sledováni svými zaměstnavateli 

prostřednictvím digitálních technologií.  

15. Oblast zprostředkování dat 

Oblast zprostředkování dat shromažďuje a propojuje údaje o milionech lidí v rozsáhlých 

databázích. Mezi společnostmi, které se touto činností zabývají, a jednotlivci, o nichž 

shromažďují nebo nakupují informace, není žádný přímý vztah. Přestože při shromažďování 

údajů neexistuje žádný přímý vztah, zprostředkovatelé, kteří podléhají zákonu o GDPR, jsou 

povinni poskytnout spotřebitelům přístup k informacím, které o nich mají, a možnost je opravit. 

Tato oblast získává údaje, které používá k sestavování vlastních databází, od vlády, občanské 

společnosti a z obchodního a zaměstnaneckého prostředí. Údaje o lidech jsou ukládány do 

digitálních souborů a prodávány buď v neupravené podobě nebo ve formě skóre, na jehož 

 
2 Taylorismus je soustava vědecké organizace práce, jejímž autorem je Frederick Winslow Taylor. 

Podstatu teorie tvoří rozložení pracovních postupů na jednotlivé operace a úkony, jejich zkoumání a 
racionalizování pomocí časových a pohybových studií a jejich spojení se zvyšováním pracovních výkonů 
stimulačními prémiemi. Jde o klasické období managementu a sociologie řízení na přelomu 19. a 20. století. Zdroj: 
Taylorismus – Wikipedie (wikipedia.org) 



základě jsou data o jednotlivých subjektech ve shromážděné databázi hodnocena. Hodnocení 

dat – tvorba skóre – probíhá podle hledisek, která jsou určována zájemcem o prodávané 

informace. 

16. Nezákonný trh 

Nelegální trh je místem, kde končí informace o jednotlivcích nebo společnostech poté, 

co jsou ukradena nebo se do nich nabourají jedinci z kterékoli z výše uvedených domén, včetně 

zprostředkovatelů údajů, a dokonce i samotných jednotlivců. Existují dva základní typy činnosti 

na nezákonném trhu: zločinecké sítě a státem sponzorované krádeže včetně shromažďování 

údajů. Zločinecké sítě spíše spravují ukradené údaje v tabulkách než v "organizačních 

databázích". Údaje ze státem sponzorovaných krádeží končí ve velkých databázích a jsou 

korelovány s dalšími soubory dat z jiných zdrojů, včetně veřejně dostupných údajů. Existuje 

ještě jeden kontext nezákonného trhu: jednotlivci či společnosti volí transakce na nezákonných 

nebo černých trzích, a to v digitálních měnách, které v současnosti procházejí bouřlivým 

vývojem. Příkladem může být nákup drog za bitcoiny apod. 

  



Zdroj: autor volně podle The Society for Education and Training, London, https://set.et-foundation.co.uk/ 

 

Příloha 2: Digitálně gramotný člověk – vlastnosti, dovednosti, znalost

 

Digitálně gramotný člověk 

je: 

o Přizpůsobivý 

o Kreativní 

o Kompetentní 

o Sebevědomý 

o Vzdělávající se 

o Začleněný 

o Inovativní 

o Zodpovědný 

o Zaměstnatelný 

o Znalý 

o Kriticky myslící 

o Kulturní 

o Spolupracující 

o Občansky aktivní 

o Analytický 

o Expresivní 

o Vzdělávající 

o Komunikační 

o Angažovaný 

o Agilní 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Digitálně gramotný člověk 

umí tyto věci: 

o Používá digitální nástroje  

a technologie 

o Vyjadřuje se 

o Rozvíjí (myšlenky) 

o Aktivně se účastní 

o Zapojuje se 

o Spolupracuje 

o Rozumí 

o Přispívá 

o Myslí kriticky 

o Vytváří/produkuje 

o Zůstává v bezpečí 

o Respektuje ostatní 

o Zkoumá 

o Sdílí 

o Opětovně používá 

o Interaguje 

o Interpretuje 

o Komunikuje 

o Vyhodnocuje 

o Zveřejňuje 

o Upravuje 

o Přizpůsobuje se/vyvíjí se 

o Učí se 

o Hovoří, píše, komunikuje 

o Čte (slova, média) 

o Hledá, vyhledává a 

objevuje 

• Spravuje informace  

a mediální obsah 

o Zvládá multitasking 

 

 

 

 

 

 

Digitálně gramotný člověk 

využívá digitální 

technologie a digitální 

dovednosti pro: 

o Porozumění/získávání 

znalostí 

o Sebezdokonalování  

a rozvoj 

o Svou práci 

o Celoživotního 

vzdělávání 

o Rozvoj 

o Prožívání života 

o Začlenění do 

společnosti 

o Zábavu 

o Průběžný profesní 

rozvoj 

o Volný čas 

o Komunikaci 

o Podnikání 

o Tvůrčí vyjádření 

o Kariérní vyhlídky 

o Angažovanost 

o Demokracii 

 

  



Příloha 3: Sedm oblastí digitální gramotnosti andragogů (pedagogů)  

Oblasti digitální gramotnosti Popis 

1 Chápe svou vlastní pozici digitálně 

gramotného profesionála a vztah 

mezi digitálními dovednostmi  

a praxí. 

 

1.1 Rozumí svým vlastním digitálním 

potřebám, schopno-stem a praxi a 

plánuje svůj vlastní rozvoj.  

 

 

 

 

1.2 Chápe vztah mezi digitální 

gramotností a svým předmětem 

(předměty). 

Rozumí tomu, co digitální praxe znamená pro profesionální učitele 

v sektoru dalšího vzdělávání a digitálních dovedností. Identifikuje 

potřebné znalosti a dovednosti a je schopen na jejich základě řídit 

svůj vlastní rozvoj. 

 

Chápe své vlastní digitální potřeby ve vztahu k dovednostem, 

postupům, znalostem a porozumění a schopnostem a zároveň přijímá 

za svůj soubor digitálních zásad. Zkoumá svou dosavadní praxi i 

praxi ostatních a využívá ji k plánování vlastního rozvoje. Rozumí 

diskusi o digitálních schopnostech a dovednostech a uznává, že 

každý by měl být podporován v rozvoji funkčních IT dovedností a 

digitální gramotnosti. 

 

Rozumí digitálním potřebám a požadavkům vlastního kurikula a 

oboru, jakož i potřebám finančních a regulačních orgánů. Je schopen 

využívat svou digitální gramotnost k zavádění vhodného digitálního 

vzdělávání. 

2 Rozpozná digitální potřeby, 

schopnosti a praxi žáků a plánuje 

výuku s ohledem na rozvoj 

příslušných digitálních doved-

ností.  

Chápe problematiku týmové spolupráce v digitálním věku, 

digitálního vyloučení/začlenění a rovnosti přístupu. Rozumí 

digitálním potřebám, schopnostem/dovednostem, postupům, 

znalostem a porozumění žáků. Zohledňuje je v porovnání s dalšími 

faktory, jako je zázemí, aspirace a obecné schopnosti. Využívá tyto 

znalosti k výuce, učení a hodnocení. 

3 Vybírá vhodné digitální nástroje a 

snaží se je používat 

kreativně/kriticky a produktivně. 

 

3.1 Rozumí digitálním technologiím a 

využívá je v odborné praxi 

tvůrčím a kritickým způsobem. 

3.2 Učí kreativně s digitálními techno-

logiemi a zohledňuje pedagogické 

zájmy. 

Rozpozná a pochopí nabídku softwaru (aplikace, digitální nástroje, 

sociální média a služby) a hardwaru (technologie pro učebny, 

mobilní zařízení a specializované vybavení).  

 

Je ochoten a schopen používat digitální technologie v odborné praxi, 

případně experimentovat, ale uznává a dodržuje osvědčené postupy, 

právní a politické předpisy, bezpečnostní a ochranné zásady.  

 



Vhodně začleňuje digitální technologie do výuky a podporuje 

kreativitu žáků prostřednictvím interaktivních a poutavých aktivit. 

Rozumí pedagogické teorii digitálního vzdělávání. 

4. Rozvíjí kritický přístup k digitálním 

informacím a médiím a zároveň se 

stává informačně gramotnějším. 

Rozumí zásadám informační gramotnosti a uplatňuje je ve své 

odborné praxi a rozvoji, jakož i při učení a výuce. 

Dokáže rozlišovat mezi různými typy digitálních informací a médií 

a je schopen vyhledávat, nacházet, hodnotit, používat a aplikovat 

digitální informace.  Aktivně vyhledává a objevuje digitální 

informace s cílem zlepšit výukovou praxi. 

5 Vytváří a spravuje profesionální 

digitální identitu a využívá ji k 

profesnímu zapojení.  

5.1 Vytváří a spravuje profesionální 

digitální identitu.  

5.2 Přispívá do digitálních komunit a 

zapojuje se do nich, aby si vytvořil 

a udržel digitální identitu 

Prostřednictvím sociálních sítí a médií a dalších digitálních nástrojů 

vytváří pozitivní profesionální digitální identitu. Kriticky chápe a 

zabývá se problematikou digitální stopy, reputace a kapitálu. 

Aktivně vytváří/produkuje, sdílí, spravuje a prezentuje digitální 

obsah/zdroje. To zahrnuje sdílení úspěchů (např. účast v projektech, 

úspěchy, publikace a výsledky), účast v online komunitách z praxe a 

sdílení digitálního obsahu. Chápe význam zapojení do digitálních 

komunit pro nevirtuální svět. 

6 Rozumí a v praxi používá prvky 

digitální bezpečnosti, zabezpečení 

dat, etické a právní odpovědnosti a 

občanství. 

 

6.1 Rozumí problémům digitální 

bezpečnosti a zabezpečení a je si 

vědom odpovědnosti a postupů v 

oblasti jejich ochrany. 

 

6.2 Rozumí vlastním právním, 

etickým a profesním právům a 

povinnostem při používání, vytváření 

a zveřejňování digitálního obsahu. 

6.3 Rozumí definici digitálního 

občanství a uvědomuje si práva a 

povinnosti, které má každý z nás v 

digitálním prostředí. 

Chápe právní odpovědnost vůči dětem a zranitelným dospělým jako 

učitel a aplikuje ji na vlastní praxi (např. kyberšikana, obtěžování a 

nevhodné chování na internetu). Chápe, jak se rovnost a rozmanitost 

a související profesní standardy, právní předpisy a místní politiky 

vztahují na digitální prostředí.  

Rozumí právním důsledkům používání médií a informací z online 

zdrojů a publikování vlastního obsahu, včetně znalosti a uplatňování 

právních předpisů o autorských právech, udělování licencí a 

problematiky plagiátorství a uvádění zdrojů. 

 

Chápe, že jsme digitálními občany s právy a povinnostmi, a je 

schopen v této souvislosti rozvíjet vlastní praxi.  Chápe, jaké mohou 

mít činy v online světě význam v reálném světě. 



7 Plánuje svůj kontinuální profesní 

rozvoj a sleduje digitální trendy. 

Kriticky reflektuje svoje digitální 

zkušenosti s využitím digitálních 

nástrojů 

Reflektuje vlastní rozvoj ostatních šesti oblastí a plánuje opatření pro 

budoucí rozvoj. Využívá poznatky a nástroje ke sledování budoucích 

digitálních trendů a využívá je ke zlepšování vlastních znalostí a 

dovedností.  Je schopen používat vhodné digitální nástroje 

umožňující reflexi. 

Zdroj: autor volně podle The Society for Education and Training, London, https://set.et-foundation.co.uk/ a zdrojů  

pro tuto práci. 

 

  

https://set.et-foundation.co.uk/


Příloha 4 Národní soustava kvalifikací MPSV ČR, ID jednotky práce 30017, 

učitel všeobecně vzdělávacích předmětů střední školy 3 

Učitel všeobecně vzdělávacích předmětů střední školy provádí vzdělávací a výchovnou 

činnost při vyučování všeobecně vzdělávacích předmětů, směřující k získávání vědomostí a 

dovedností žáků na střední škole, popřípadě ve třídách a na středních školách zřízených pro 

žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. 

Odborný směr: Věda, vzdělávání, sport 
Odborný podsměr: základní, střední a vyšší vzdělávání 
Kvalifikační úroveň: Magisterský studijní program 
Alternativní názvy: Teacher of general subjects at upper secondary school, Pedagog,  

Učitel 
Regulovaná jednotka práce: ne 
 
Pracovní činnosti 
• Vzdělávání a výchova zaměřená na získávání vědomostí a dovedností žáků ve 

všeobecně vzdělávacích vyučovacích předmětech střední školy v rámci školního vzdělávacího 
programu, na jehož tvorbě se podílí. 

• Tvorba a průběžná aktualizace pedagogické dokumentace nebo tvorba a 
aktualizace individuálních vzdělávacích plánů pro střední školu. 

• Studium nových poznatků v oboru a jejich aplikace do vzdělávání v rámci 
školního vzdělávacího programu, popř. do individuálních vzdělávacích plánů. 

• Vzdělávání formou speciální pedagogiky, které odpovídá úrovni znevýhodnění 
žáka s využitím speciálních metod, postupů, forem vzdělávání, učebních pomůcek, speciálních 
učebnic a didaktických materiálů, kompenzačních pomůcek. 

• Vzdělávání nadaných žáků, podněcování osobního vývoje žáků, diskutování o 
jejich pokrocích s rodiči (zákonnými zástupci) a třídním učitelem a poskytování konzultací 
žákům. 

• Hodnocení účinnosti vzdělávací a výchovné činnosti a nových vyučovacích 
postupů ve vzdělávání, plnění prací a úkolů souvisejících s přímou pedagogickou činností, 
včetně dohledu nad žáky. 

• Příprava zpráv, hodnocení žáků a jejich klasifikace; vedení ročníkových a 
závěrečných prací žáků, vedení evidence o pedagogické činnosti a o výsledcích žáků. 

• Komplexní vzdělávací a výchovná činnost, popř. specializovaná metodologická 
činnost v oblasti pedagogiky a psychologie. 

 

 
3 (Výpis pro potřeby této práce. Kompletní popis viz https://nsp.cz/jednotka-prace/ucitel-vseobecne-

vzdelava-06bf) 



CZ-ISCO 

• Učitelé všeobecně vzdělávacích předmětů na středních školách 
• Učitelé na středních školách a konzervatořích pro žáky se speciálními 

vzdělávacími potřebami 
• Učitelé na středních školách (kromě odborných předmětů), konzervatořích a na 

2. stupni základních škol 
• Učitelé a vychovatelé pro osoby se speciálními vzdělávacími potřebami 
Příklady činností 
Specializovaná metodologická činnost v oblasti pedagogiky a psychologie, k jejímuž 

výkonu je nezbytné získání specializace stanovené zvláštním právním předpisem. 13 
Komplexní vzdělávací a výchovná činnost ve všeobecně vzdělávacích nebo odborných 

předmětech spojená s tvorbou a průběžnou aktualizací pedagogické dokumentace, kterou 
pedagogický pracovník vytváří a podle níž postupuje při výkonu své přímé pedagogické 
činnosti, nebo činnost spojená s tvorbou a průběžnou aktualizací individuálních vzdělávacích 
plánů. 12 

Vzdělávací a výchovná činnost zaměřená na získávání vědomostí a dovedností ve 
všeobecně vzdělávacích nebo odborných předmětech podle školního vzdělávacího programu, 
podle vzdělávacího programu vyšší odborné školy nebo podle individuálních vzdělávacích 
plánů ve spolupráci s dalšími odborníky a dle dalších metodických doporučení z oblasti 
pedagogiky a psychologie. 11 

 
Pracovní podmínky 
Název        1 2 3 4 
Duševní zátěž        x   
Zátěž teplem       x    
Zátěž chladem       x    
Zátěž hlukem       x    
Zátěž vibracemi      x    
Zátěž prachem      x    
Zátěž chemickými látkami     x    
Zátěž invazivními alergeny     x    
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x    
Zátěž ionizujícím zářením     x    
Zátěž neionizujícím zářením  
a elektromagnetickým polem včetně laserů   x    
Zraková zátěž       x    
Celková fyzická zátěž      x    
 



Název        1 2 3 4 
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce  
(manipulace s břemeny)     x    
Lokální zátěž – zátěž malých svalových skupin  x    
Lokální zátěž jemné motoriky    x    
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru  x    
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách  x    
Práce ve výškách      x    
Zvýšené riziko úrazu pracovníka    x    
Zvýšené riziko obecného ohrožení    x    
Pracovní doba, směnnost     x    
Legenda: 

• 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko) - Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je 
zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný. 

• 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika) - Ze zdravotního hlediska je míra zátěže 
faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka. 

• 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika) - Úroveň zátěže překračuje stanovené 
limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních 
opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků. 

• 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika) - Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené 
limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k 
poškození zdraví. 

 

Kvalifikace k výkonu povolání 
Školní vzdělání 
Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory: 

Typ  Název      Kód 
KKOV Magisterský studijní program  

v oboru učitelství pro střední školy  7504T 
Vhodnou školní přípravu poskytují také obory: 

KKOV  Magisterský studijní program  xxxxT 
  



Kompetenční požadavky 
Odborné dovednosti 
Kód  Název     Úroveň 1-8 Vhodnost 
j41.Z.5231 Spolupráce s výchovným poradcem  7 Nutné 
j41.Z.5221 Vedení třídních schůzek a další spolupráce  

a komunikace s rodiči    7 Nutné 
j41.C.6212 Vyučování formou příkladů, problémových situací,  
vedení k vlastnímu objevování, organizace samostatné  
činnosti žáků (studentů)     7 Nutné 
j41.D.2211 Rozložení učebních osnov a vzdělávacích cílů  

do jednotlivých témat a úkonů  7 Nutné 
j41.D.2212 Rozpracování vyučovacích témat a úkonů do příprav pro  

jednotlivé vyučovací hodiny   7 Nutné 
j41.C.6211 Provádění výkladu nové látky, jeho přizpůsobení  

schopnostem žáků    7 Nutné 
j41.C.6221 Motivování k zájmu o učivo   7 Nutné 
j41.C.6311 Zjišťování, jak studenti pochopili učivo 7 Nutné 
j41.C.6312 Ústní zkoušení žáků (studentů)  7 Nutné 
j41.C.6321 Příprava písemných prací žáků (studentů) 7 Nutné 
j41.C.6322 Opravování a hodnocení písemných prací 7 Nutné 
j41.C.6411 Řízení diskuzí     7 Nutné 
j41.C.6511 Řešení kázeňských přestupků  7 Nutné 
j41.C.6521 Vykonávání služeb v rámci provozu školy 7 Nutné 
j41.C.6911 Třídnictví     7 Nutné 
j41.C.6218 Vedení výuky se zřetelem na speciální vzdělávací  

potřeby studentů    7 Nutné 
j41.D.1201 Orientace v učebních plánech, osnovách  

a dalších učebních dokumentech  7 Nutné 
Popisy úrovní viz Příloha 5 

Odborné znalosti 
Kód  Název     Úroveň 1-8 Vhodnost 
j41._.0001 obecná pedagogika    7 Nutné 
j41._.0013 vzdělávání a výchova ve středním školství 7 Nutné 
j41._.0014 výuka všeobecně vzdělávacích disciplín 7 Nutné 
j41._.0021 řešení výchovných problémů   7 Nutné 
j41._.0022 řešení studijních problémů   7 Nutné 
j42._.0001 didaktika a didaktická technika  7 Nutné 
Popisy úrovní viz Příloha 5 



Obecné dovednosti 
Kód Název      Úroveň 0-3 
b01 Počítačová způsobilost    3 
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu  0 
b03 Numerická způsobilost    3 
b04 Ekonomické povědomí    2 
b05 Právní povědomí     2 
b06 Jazyková způsobilost v češtině   3 
b07 Jazyková způsobilost v angličtině   2 
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce  1 
Popisy úrovní viz Příloha 6 

Digitální kompetence 
Digitální kompetence jsou souborem teoretických znalostí, praktických dovedností, 

schopností a postojů člověka nezbytných pro používání informačních a komunikačních 

technologií a digitálních médií k plnění pracovních úkolů. Pro toto povolání nejsou digitální 

kompetence dosud zpracovány. Popisy úrovní digitálních kompetencí všeobecně viz Příloha 7 

Měkké kompetence 
Kód Název     Úroveň 0-5 
a01 Efektivní komunikace   5 
a14 Vedení lidí (leadership)   4 
a13 Objevování a orientace v informacích 4 
a12 Zvládání zátěže    4 
a11 Aktivní přístup    5 
a10 Celoživotní učení    4 
a09 Plánování a organizování práce  4 
a08 Řešení problémů    5 
a07 Samostatnost     5 
a06 Výkonnost     4 
a05 Uspokojování zákaznických potřeb  4 
a04 Flexibilita     4 
a03 Kreativita     3 
a02 Kooperace (spolupráce)   4 
a15 Ovlivňování ostatních   4 
Popisy úrovní viz Příloha 8 

 



Zdravotní podmínky 

Onemocnění omezující výkon typové pozice 
• Duševní poruchy. 
• Poruchy chování. 
• Závažná psychosomatická onemocnění. 
Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu této pozice 

je možné pouze po konzultaci s lékařem. 

  



Příloha 5 Deskriptory kvalifikačních úrovní Národní soustavy povolání  

Deskriptory slouží pouze k vysvětlení pojmů v příloze 4. Z prostorových důvodů nebyly 

v této práci tištěny. 

Dostupné z:https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf 

¨ 

  



Příloha 6 Národní soustava povolání: Odborné kompetence obecné – popis 

obsahu a úrovní  

Odborné kompetence obecné – popis obsahu a úrovní slouží pouze k vysvětlení pojmů 

v příloze 4. Z prostorových důvodů nebyly v této práci tištěny. 

Dostupné z: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf 

 

 



Příloha 7 Národní soustava povolání: Digitální kompetence popis obsahu a úrovní  
(popisy digitálních kompetencí byly vloženy bez typografických úprav přesně podle NSP) 
Dostupné z:: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c15_manualu.pdf 



















































 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha 8 Měkké kompetence – popis obsahu a úrovní 

Měkké kompetence – popis obsahu a úrovní slouží pouze k vysvětlení pojmů v příloze 

4. Z prostorových důvodů nebyly v této práci tištěny. 

Dostupné z: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf 

  



 
Příloha 9 Rozhovor s respondentem A, kódování 

















 

 

 



Příloha 10 Rozhovor s respondentem B, kódování 



 

  







  



Příloha 11 Rozhovor s respondentem C, kódování 



  







  



  



Příloha 12 Kompletní kódy 

Kódy I. úrovně: 

1. Digitálně gramotný profesionál – osobnost  

2. Týmová spolupráce napříč digitálním světem 

3. Inovátor – tvůrčí a kreativní vlohy 

4. Kritické myšlení a jeho rozvoj 

5. Profesionální digitální identita a její správa 

6. Digitální bezpečnost, právní odpovědnost  

7. Digitální etika a digitální občanství 

8. Rozvoj osobnosti, sebereflexe, celoživotní vzdělávání (CŽV 

 

Kódy II. úrovně (podle orientačních otázek v polostrukturovaném rozhovoru) 

11. Výuka a digitální technologie 

12. Digitální zdroje a jejich využití ve výuce 

13. Studenti a využívání digitálních technologií 

14. Rozvoj digitálních gramotnosti studentů 

15. Digitální etika ve výuce 

16. Digitální občanství 

17. Digitální identity učitele SŠ 

18. Profesní zapojení a odborná spolupráce 

19. Celoživotní vzdělávání v oblasti digitální gramotnosti 

  



Upřesňující kódy podle digitálních kompetencí (www.učitel21.rvp.cz) 

DK 1. Profesní zapojení 

DK 1.1 Pracovní komunikace 

DK 1.2 Odborná spolupráce 

DK 1.3 Reflektivní praxe 

DK 1.4 Soustavný profesní rozvoj 

DK 2. Digitální zdroje 

DK 2.1 Výběr digitálních zdrojů 

DK 2.2 Tvorba a úprava digitálních 

zdrojů 

DK 2.3 Organizace, ochrana, sdílení  

              digitálních zdrojů 

DK 3. Výuka 

DK 3.1 Vyučování 

DK 3.2 Vedení žáka 

DK 3.3 Spolupráce žáků 

DK 3.4 Samostatné učení žáků  

 

¨ 

 

 

 

 

 

 

 

 

DK 4. Digitální hodnocení 

DK 4.1 Strategie hodnocení 

DK 4.2 Analýza výukových výsledků 

DK 4.3 Zpětná vazba a plánování 

DK 5. Podpora žáka 

DK 5.1 Přístupnost a inkluze 

DK 5.2 Diferenciace a individualizace 

DK 5.3 Aktivizace žáků  

DK 6. Podpora digitálních kompetencí žáků 

DK 6.1 Informační a mediální 

gramotnost 

DK 6.2 Digitální komunikace a 

spolupráce 

DK 6.3 Tvorba digitálního obsahu 

DK 6.4 Odpovědné používání 

digitálních technologií 

DK 6.5 Řešení problémů 

prostřednictvím digitálních technologií 

 

  



 Příloha 13 Autoevaluační formuláře – respondenti A, B, C 

 







  



  



  



 

  



  



  



  



  



  



  



Základní úroveň 

Střední úroveň 

Pokročilá úroveň 

Profesionální úroveň 

Příloha 14 Manuál pro evaluaci digitální etiky a gramotnosti edukátora „Zjišťování 

úrovní digitální gramotnosti a etiky“ 

Základní úroveň 

Střední úroveň 

Pokročilá úroveň 

Profesionální úroveň 

Základní úroveň 

Střední úroveň 

Pokročilá úroveň 

Profesionální úroveň 

Základní úroveň 

Střední úroveň 

Pokročilá úroveň 

Profesionální úroveň 

Základní úroveň 

Střední úroveň 

Pokročilá úroveň 

Profesionální úroveň 

Základní úroveň 

Střední úroveň 

Pokročilá úroveň 

Profesionální úroveň 

Základní úroveň 

Střední úroveň 

Pokročilá úroveň 

Profesionální úroveň 

 
 

FORMULÁŘ pro „Zjišťování úrovní digitální gramotnosti a etiky“ str. 1 
Manuál pro evaluaci digitální gramotnosti a etiky 

Otázka odpověď Poznámky 

1. Jak chápete vlastní digitální 
gramotnost ve vztahu k digitálním 
dovednostem a své praxi? 

  

2. Na jaké úrovni umíte rozpoznat 
svoje digitální potřeby a potřeby 
studentů? 

  

3. Na jaké úrovni si umíte vybrat 
nejvhodnější digitální nástroje pro 
výuku? 

  

4. Na jaké úrovni přistupujete 
k digitálním informacím kriticky? 

  

5. Víte, co to jsou digitální 
identity-oblasti a kolik jich je? 
Na jaké úrovni? 

 Je jich 16. 
osobní, se státem (3x), občanská 
společnost(3x), s e zaměstnavatelem 
(3x), delegovaná, s komerční sférou 
(3x), oblast zpracování, nezákonný trh 
Příklad: 3x = registrace u státu, 
transakce se státem, dohled státu 

6. Používáte v praxi prvky digitální 
bezpečnosti a etické a právní 
odpovědnosti? 

  

7. Plánujete svůj profesní rozvoj a 
celoživotní vzdělávání v digitálním 
světě? 

  

 

 



Oblasti upřesnění pro „Zjišťování úrovní digitální gramotnosti a etiky“ str. 2 
Manuál pro evaluaci digitální gramotnosti a etiky 

Oblasti digitální gramotnosti Popis a vysvětlivky 

1 Chápe svou vlastní pozici digitálně 
gramotného profesionála a vztah 
mezi digitálními dovednostmi  
a praxí. 

1.1 Rozumí svým vlastním digitálním 
potřebám, schopnostem a praxí a 
plánuje svůj vlastní rozvoj.  

 

 

 

1.2 Chápe vztah mezi digitální 
gramotností a svým předmětem 
(předměty). 

Rozumí tomu, co digitální praxe znamená pro profesionální učitele 
v sektoru dalšího vzdělávání a digitálních dovedností. Identifikuje 
potřebné znalosti a dovednosti a je schopen na jejich základě řídit 
svůj vlastní rozvoj. 

 

Chápe své vlastní digitální potřeby ve vztahu k dovednostem, 
postupům, znalostem a porozumění a schopnostem a zároveň přijímá 
za svůj soubor digitálních zásad. Zkoumá svou dosavadní praxi i 
praxi ostatních a využívá ji k plánování vlastního rozvoje. Rozumí 
diskusi o digitálních schopnostech a dovednostech a uznává, že 
každý by měl být podporován v rozvoji funkčních IT dovedností a 
digitální gramotnosti. 

Rozumí digitálním potřebám a požadavkům vlastního kurikula a 
oboru, jakož i potřebám finančních a regulačních orgánů. Je schopen 
využívat svou digitální gramotnost k zavádění vhodného digitálního 
vzdělávání. 

2 Rozpozná digitální potřeby, 
schopnosti a praxi studentů a 
plánuje výuku s ohledem na 
rozvoj příslušných digitálních 
dovedností.  

Chápe problematiku týmové spolupráce v digitálním věku, 
digitálního vyloučení/začlenění a rovnosti přístupu. Rozumí 
digitálním potřebám, schopnostem/dovednostem, postupům, 
znalostem a porozumění studentů. Zohledňuje je v porovnání s 
dalšími faktory, jako je zázemí, aspirace a obecné schopnosti. 
Využívá tyto znalosti k výuce, učení a hodnocení. 

3 Vybírá vhodné digitální nástroje a 
snaží se je používat 
kreativně/kriticky a produktivně. 

3.1 Rozumí digitálním technologiím a 
využívá je v odborné praxi 
tvůrčím a kritickým způsobem. 

3.2 Učí kreativně s digitálními 
technologiemi a zohledňuje 
pedagogické zájmy. 

Rozpozná a pochopí nabídku softwaru (aplikace, digitální nástroje, 
sociální média a služby) a hardwaru (technologie pro učebny, 
mobilní zařízení a specializované vybavení).  

 

Je ochoten a schopen používat digitální technologie v odborné praxi, 
případně experimentovat, ale uznává a dodržuje osvědčené postupy, 
právní a politické předpisy, bezpečnostní a ochranné zásady.  

Vhodně začleňuje digitální technologie do výuky a podporuje 
kreativitu studentů prostřednictvím interaktivních a poutavých 
aktivit. Rozumí pedagogické teorii digitálního vzdělávání. 

4. Rozvíjí kritický přístup k digitálním 
informacím a médiím a zároveň se 
stává informačně gramotnějším. 

Rozumí zásadám informační gramotnosti a uplatňuje je ve své 
odborné praxi a rozvoji, jakož i při učení a výuce. 

Dokáže rozlišovat mezi různými typy digitálních informací a médií 
a je schopen vyhledávat, nacházet, hodnotit, používat a aplikovat 
digitální informace.  Aktivně vyhledává a objevuje digitální 
informace s cílem zlepšit výukovou praxi. 

5 Vytváří a spravuje profesionální 
digitální identity a využívá ji k 
profesnímu zapojení.  

5.1 Vytváří a spravuje profesionální 
digitální identity.  

5.2 Přispívá do digitálních komunit a 
zapojuje se do nich, aby si vytvořil 
a udržel digitální identity 

Prostřednictvím sociálních sítí a médií a dalších digitálních nástrojů 
vytváří pozitivní profesionální digitální identity. Kriticky chápe a 
zabývá se problematikou digitální stopy, reputace a kapitálu. 

Aktivně vytváří/produkuje, sdílí, spravuje a prezentuje digitální 
obsah/zdroje. To zahrnuje sdílení úspěchů (např. účast v projektech, 
úspěchy, publikace a výsledky), účast v online komunitách z praxe a 
sdílení digitálního obsahu. Chápe význam zapojení do digitálních 
komunit pro nevirtuální svět. Digitálních identit-domén je 16.  
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6 Rozumí a v praxi používá prvky 
digitální bezpečnosti, zabezpečení 
dat, etické a právní odpovědnosti a 
občanství. 

 

6.1 Rozumí problémům digitální 
bezpečnosti a zabezpečení a je si 
vědom odpovědnosti a postupů v 
oblasti jejich ochrany. 

 

6.2 Rozumí vlastním právním, 
etickým a profesním právům a 
povinnostem při používání, vytváření 
a zveřejňování digitálního obsahu. 

6.3 Rozumí definici digitálního 
občanství a uvědomuje si práva a 
povinnosti, které má každý z nás v 
digitálním prostředí. 

Chápe právní odpovědnost vůči dětem a zranitelným dospělým jako 
učitel a aplikuje ji na vlastní praxi (např. kyberšikana, obtěžování a 
nevhodné chování na internetu). Chápe, jak se rovnost a rozmanitost 
a související profesní standardy, právní předpisy a místní politiky 
vztahují na digitální prostředí.  

Rozumí právním důsledkům používání médií a informací z online 
zdrojů a publikování vlastního obsahu, včetně znalosti a uplatňování 
právních předpisů o autorských právech, udělování licencí a 
problematiky plagiátorství a uvádění zdrojů. 

 

Chápe, že jsme digitálními občany s právy a povinnostmi, a je 
schopen v této souvislosti rozvíjet vlastní praxi.  Chápe, jaké mohou 
mít činy v online světě význam v reálném světě. 

7 Plánuje svůj kontinuální profesní 
rozvoj a sleduje digitální trendy. 
Kriticky reflektuje svoje digitální 
zkušenosti s využitím digitálních 
nástrojů 

Reflektuje vlastní rozvoj ostatních šesti oblastí a plánuje opatření pro 
budoucí rozvoj. Využívá poznatky a nástroje ke sledování budoucích 
digitálních trendů a využívá je ke zlepšování vlastních znalostí a 
dovedností.  Je schopen používat vhodné digitální nástroje 
umožňující reflexi. 

 

Hodnocení: 

1. Přidělení bodů:  
a. základní úroveň   1 bod 
b. střední úroveň   2 body 
c. pokročilá úroveň  3 body 
d. profesionální úroveň 4body 

 

Tabulka celkového hodnocení 

Počet bodů Úroveň oblastí digitální gramotnosti Pozn. 

Do 7 bodů Nižší než základní  

Od 7 bodů do 10 bodů Vyšší základní  

Od 11 bodů do 14 bodů Nižší střední  

Od 15 bodů do 21 bodů Vyšší střední  

Od 21 bodů do 24 bodů Nižší pokročilá  

Od 24 bodů do 28 bodů Vyšší pokročilá – profesionální  

 


