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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 vý-

uce 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 di-

gitálnímu světu. Rozebírá pojem digitální jako takový a na jeho základě i andragogický po-

hled 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 techno-

logií, 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 inter-

akcí jedince s digitálním světem prostřednictvím digitálních identit. Systematizuje jednot-

livé 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 studentem, mezi učitelem a vedením školy a v neposlední 

řadě mezi učitelem a rodiči potažmo dospělými student a digitálním světem. Práce vymezuje 

digitálně gramotného člověka, schopného občanského a profesního života z pohledu andra-

gogiky 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 vyhod-

nocení autoevaluačního formuláře digitálních kompetencí. Rozhovory byly vedeny s cílem 

zachytit etické problémy a nutnost digitální gramotnosti v interakcích středoškolského uči-

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

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

městnavatelům při jejich přípravě i práci a k rozvoji jejich digitální etiky a digitální gramot-

nosti. 
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ABSTRACT 

This thesis explores the content and position of ethics in digital literacy of secondary 

school teachers. 

Ethics plays a very important role in the overall adult literacy in the 21st century. 

Ethics is an essential part of the everyday life of a secondary school teacher, not only in 

online teaching conducted through digital technologies with social networking elements, but 

also in working with the information (data) that they encounter in the course of their job 

duties and in their daily lives 

The theoretical part of the thesis focuses on ethics in relation to digital literacy and 

the digital world. It analyses the notion of digital as such and, on its basis, the andragogical 

view of ethics and digital literacy. It defines the concepts of digital ethics and digital literacy 

in all interactions, both in a historical context in relation to the development of digital tech-

nologies and in relation to the digital identities of the contemporary citizen. The thesis ex-

plores the new concept of "digital identities–domains" in terms of the emergence of infor-

mation (data) about the individual and the interaction of the individual with the digital world 

through digital identities. It systematizes individual digital identities, their influence on the 

individual and his/her life in the technological world. It also discusses the specifics of ethics 

in the context of digital literacy, which have an impact on the further development of inter-

actions between teacher and learners, between teacher and school management and, last but 

not least, between teacher and parents and adult learners and the digital world. The thesis 

defines a digitally literate person, capable of civic and professional life from the perspective 

of andragogy and a digitally competent teacher in the secondary school environment and 

examines the interactions that are related to and influence the digital ethics in the work of 

the secondary school teacher. 

The empirical part of the thesis is a content analysis of the data collected from inter-

views and from the evaluation of the digital competence self-evaluation form. The interviews 

were conducted to capture the ethical issues and the necessity of digital literacy in the inter-

actions of the secondary school teacher. The result of this work is the Manual for the Eval-

uation of Digital Ethics and Literacy of the Secondary School Teacher. This methodology 



can serve other andragogues, pedagogues, school leaders and employers in their preparation 

and work and to develop their digital ethics and digital literacy. 
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1. Úvod 

 

„Vše ve školství, výzkumu i politice musí být motivováno etikou.“ 

Richard Robert Ernst, nositel Nobelovy ceny 1933 

 

Etika a morálka, etika a mrav, morálka a mrav. Tři významné oblasti a pojmy, které jsou 

předmětem diskurzů po celou dobu historie lidstva. Lidé se snaží od nepaměti ujasnit a defino-

vat jejich obsah, popsat jejich rozdíly a jejich vzájemné interakce. Mnoho lidí tyto pojmy pou-

žívá naprosto samozřejmě v každodenní praxi, i když si vlastně neuvědomují, co je jejich ob-

sahem. Nedělají mezi nimi velké rozdíly. Mnoho lidí už v minulosti vnímalo a dodnes stále 

vnímá tyto tři pojmy jako synonyma jednoho a téhož.  

Když už to vypadalo, že se povede dospět alespoň k částečné shodě, co tyto tři oblasti a 

pojmy znamenají a jaké jsou jejich vzájemné interakce, vstoupilo lidstvo do doby digitální – do 

doby, kdy se postupně velmi rychle digitalizují nejen technologie, ale i životy lidí. A objevily 

se pojmy jako digitální etika, digitální morálka, digitální mrav, digitální identita, digitální život 

a mnoho dalších. Slovo digitální se stalo snad nejfrekventovanějším slovem ve všech světových 

jazycích. 

Je vůbec rozdíl mezi etikou a digitální etikou? Mezi morálkou a digitální morálkou? 

Kdo je digitálně etickým a kdo ne? Lze rozlišovat mezi životem v digitálním světě a ve světě 

reálném? Existuje dnes nějaký reálný svět zcela oddělený od toho digitálního? Nesplývají oba 

postupně v jeden svět, který se výrazně proměňuje? 

V souvislosti s těmito otázkami si také často lidé kladou otázku, co je to vlastně gramot-

nost. Kdo je gramotný a kdo ne? Tradičně rozlišujeme první, základní gramotnost, jako schop-

nost číst a psát, tedy převádět slyšené do grafického kódu a zpět. Vyšší formou první gramot-

nosti je schopnost porozumět obsahu slyšených, psaných a čtených slov. Druhou gramotností 

je schopnost převádět slova, jejich obsah, do obrázků a zpět – tedy gramotnost vizuální. Vyšší 

formou druhé gramotnosti je vizuální umění, které používá interpretovatelné symboly. Kam v 

těchto souvislostech patří digitální gramotnost a co to vůbec je? Je to třetí gramotnost?  
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Dokument „Strategie digitální gramotnosti ČR na období 2015 až 2020“1 chápe digitální 

gramotnost jako: „soubor kompetencí nutných k identifikaci, pochopení, interpretaci, vytváření, 

komunikování a účelnému a bezpečnému užití digitálních technologií (jejich technických vlast-

ností i obsahu) za účelem udržení či zlepšení své kvality života a kvality života svého okolí, tj. 

např. za účelem pracovní i osobní seberealizace, rozvoje svého potenciálu a udržení či zvýšení 

participace na společnosti.“ Jde tedy o soubor kompetencí. Co je to ale kompetence – jak chápat 

obsah tohoto pojmu? ALA-MUTKA (2011, s. 19) vychází z definice kompetence podle dopo-

ručení Evropského kvalifikačního rámce: „kompetence je schopnost používat znalosti a doved-

nosti s odpovědností, samostatností a dalšími vhodnými postoji v kontextu práce, volného času 

nebo učení.“2. V souvislosti s chápáním pojmů digitální gramotnost a kompetence vyvstává 

jedna důležitá otázka – jakou roli v nich hraje etika a morálka či mrav? Jde o etiku v původním 

slova smyslu nebo o etiku digitální? 

Co je to digitální etika, jaký má vztah k etice jako takové a zda lze vůbec rozlišovat 

digitální a klasickou etiku popisují v knize Hacking Digital Ethics: Anthem Ethics of Personal 

Data Collection autoři A. Bellingerová a D. Krieger (Bellinger, 2021). Dotýkají se i etických 

problémů digitálních informací (dat). 

Osobním datům (informacím o osobách a jejich interakcích v současném digitálním 

světě), způsoby jejich vzniku podle vztahů k jednotlivým částem digitálního světa se věnuje, 

mimo jiné, kniha K. Young The domains of identity: a framework for understanding identity 

systems in contemporary society (Young, 2020). 

Po přečtení těchto dvou knih mě napadlo aplikovat jejich závěry na české střední škol-

ství. Jsem přesvědčen o tom, že nároky kladené na učitele středních škol v oblasti etiky jednot-

livce (jeho identity), v oblasti digitální gramotnosti a jejich dalšího nutného rozvoje, jsou plně 

srovnatelné s tím, co autoři popisují ve výše uvedených publikacích. Potřeba uvědomit si, že 

existují osobní digitální identity – domény, dále jak vznikají, proč vznikají, co vyjadřují, co 

obsahují a jak jsou chráněny, jaký mají vliv na vývoj individuální morálky jedince a etiku jed-

notlivce., To jsou otázky, se kterými je dnešní středoškolský učitel konfrontován den co den. 

Jsem přesvědčen o tom, že učitel na střední škole si musí uvědomit, že z jeho interakcí v rámci 

 
1 Strategie digitální gramotnosti ČR na období 2015 až 2020, 2015. Praha: MPSV ČR 
2 „‘competence’ is an ability to use knowledge and skills with responsibility, autonomy and other appro-

priate attitudes to the context of work, leisure or learning.“. Překlad volně autor 
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výkonu povolání vzniká velké množství informací (dat), že tyto informace (data) lze rozlišovat 

podle účelu vzniku (podle interakce s různými typy třetích osob) a že právě tyto digitální iden-

tity – domény mají velký vliv a přímý dopad na jeho individuální morálku a potažmo i na etiku 

a digitální gramotnost.  

Domnívám se, že je reálné se pokusit tyto myšlenky o využití digitálních identit – domén 

a digitální etiky aplikovat, po určitých úpravách, na metodologii pro orientační zjištění úrovní 

digitální gramotnosti a digitální etiky středoškolských učitelů. Mohl by výzkum inspirovaný 

těmito myšlenkami pomoci jak učitelům, tak jejich vedení třeba při plánování dalšího vzdělá-

vání učitelů? 

Cílem této práce je posoudit, jak učitelé středních škol vnímají potřebnost etiky v digi-

tální gramotnosti ve svém povolání, ve své každodenní vzdělávací realitě. A jakou roli hraje, 

podle nich, etika v celém vzdělávacím procesu. Tím by mělo dojít k ověření, že středoškolští 

učitelé jsou připraveni na život v digitálním světě a jsou schopni využívat digitální etiku a gra-

motnost ve svém povolání. Klíčem pro rozpoznání úrovní digitální etiky a digitální gramotnosti 

středoškolských učitelů je sedm okruhů digitální gramotnosti, které autor použil pro formování 

polostrukturovaných rozhovorů s respondenty ve výzkumné části této práce. 

Výzkumná část práce je zaměřena na hledání odpovědí na tyto výzkumné otázky: 

• Vnímají středoškolští učitelé důležitost digitální etiky a gramotnosti ve svém povolání? 

• Lze pomocí konceptu Zjišťování úrovní digitální gramotnosti a digitální etiky orien-

tačně zjistit úrovně digitální gramotnosti a digitální etiky středoškolských učitelů? 

 

 

 

 

 

Pozn. autora: V práci je používán pojem „edukátor“ ve smyslu osoby, která vzdělává, školí, lektoruje, 

mentoruje, instruuje atd  
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1. Teoretická část 

2.1 Etika 

Slovo etika má z etymologického hlediska tři jazykové základy: řecké ethos, latinské mos 

a praslovanský výraz norv. Jestliže propojíme význam těchto tří slov, dostaneme popis vý-

znamu pojmu etika: 

a. způsob jednání, postoj (ethos), 

b. b. vůle uložená člověku bohy nebo panovníkem, tradičními mravy a obyčeji (mos), 

c. c. něco, co se obecně líbí, co je vhodné (norv).  

Souhrnně lze říci, že etiku je možno na základě etymologického rozboru chápat jako 

obyčej, zvyk či filozofickou nauku o dobrém jednání. (Rejzek, 2015) 

Další autoři a zdroje uvádějí mnoho různých definic etiky, které jsou již zaměřují na 

etiku jako na filosofickou disciplínu. „Etika je filosofická disciplína, jež se teoreticky zabývá 

mravními fenomény morálky; morální filosofie zaměřující se na myšlení dobra, zkoumající 

formy závaznosti pro lidské chování. Ve svém pravýznamu se etika vztahuje k jsoucnu v celku, 

k životu a bytí; týká se směřování k vlastní existenci“. Tak definuje pojem „etika“ Slovník fi-

losofických pojmů současnosti z roku 2011 (Olšovský, 2011).  

Fieser (2020) definuje pojem „etika“ takto: „Etika (neboli morální filozofie) se zabývá 

systematizací, obhajobou a doporučováním koncepcí správného a nesprávného chování. Filo-

zofové dnes obvykle dělí etické teorie do tří obecných tematických oblastí: metaetiky, norma-

tivní etiky a aplikované etiky“. 

Metaetika se zabývá tím, kde vznikly naše etické zásady a co znamenají. Metaetika 

hledá odpovědi na základní otázky – jsou naše etické zásady pouze společenské výmysly a jde 

o něco víc než jen o projevy individuálních emocí? Odpovědi na tyto otázky se v metaetice 

zaměřují na otázky univerzálních pravd, Boží vůle, role rozumu v etických soudech a významu 

samotných etických pojmů (ibid.) 

Normativní etika se zabývá praktičtějším úkolem, jímž je dospět k morálním normám, 

které upravují správné a nesprávné jednání. Jde jak o formulaci dobrých návyků, které bychom 

si měli osvojit, tak povinností, které bychom měli dodržovat a důsledků našeho chování pro 

druhé (ibid.) 
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Aplikovaná etika zahrnuje zkoumání konkrétních kontroverzních otázek, jako je např. 

trest smrti, potrat, práva živých tvorů, environmentální problémy, transsexualita nebo nakládání 

s osobními informacemi(daty) osob nebo skupin osob. 

Metaetika a normativní etika dodávají do diskuse v aplikované etice koncepční nástroje, 

pomocí kterých se aplikovaná etika snaží vyřešit kontroverzní otázky. Hranice mezi aplikova-

nou etikou, normativní etikou a metaetikou jsou vždy neostré. Například otázka nakládání 

s osobními údaji jednotlivců je aplikovaným etickým tématem, protože zahrnuje specifické 

typy chování. Tato otázka ale také závisí na obecnějších normativních principech, jako je právo 

na samosprávu a právo na informace, které jsou reakčními činidly, která určují morálnosti toho, 

kterého postupu. Zároveň se ale tato problematika také opírá o obecné, metaetické otázky např.: 

"odkud se berou práva?" nebo "jaké bytosti mají práva?". 

Významný český filosof Jan Patočka3 odpovídá na otázku co je to etika takto: 

„…skromně myslím, že etika souvisí nerozlučně se zodpovědným postojem, tj. žádným „teo-

retickým“ postojem, nýbrž tisícikolejnou praxí, která má nicméně jednotný smysl a ten přísně 

kontroluje a dodržuje. … existuje-li nějaký morální imperativ, pak: život odpovědný hájit a 

zevšeobecňovat. Nemá smysl se ptát po nějakém účelu, který by měl lidský život mimo toto 

lidské rozhodování, ale v jeho rámci je to propastný rozdíl. Odpovědnost je zároveň skuteč-

nost, kázeň, respekt druhého a – moudrost, poznání (protože) vytvoření sebe sama, toho já, 

které předtím, před vznikem odpovědného postoje, nebylo.“ (Patočka, Kouba, 2002) 

Jediný morální imperativ, který Patočka přijímá je „Život odpovědný hájit a zevšeobec-

ňovat“. Podle něj nezávisí na teoretických postulátech, ale především na praxi. Patočkův mo-

rální imperativ v sobě nese jednak schopnost být odpovědný, tak i úctu k jiné bytosti, discipli-

novanost, sebepoznávání a skutečné poznání vůbec. Etika „reflektující a regulující mravní život 

člověka prostřednictvím nejrůzněji zdůvodňovaných kánonů se musí – jako něco ustáleného a 

konečného –, překonat‘, protože mravní život – jako součást, pohybu lidské existence‘– nemůže 

být z hlediska svých, nekonečných‘ možností ani jednou a navždy lidsky završený, ani jednou 

a navždy eticky kanonizovaný“ (Dupkala, 2008. s 791). Morálka je potom podle Patočky „nej-

vlastnější výkon člověka“, protože „na úroveň mravní může, ba musí se člověk vystupňovat z 

vlastních sil“ (Patočka, 1996, s. 240). 

 
3 Jan Patočka *1.6.1907 – ┼13.3.1977 
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Patočkův etický koncept vychází z toho, že „…morálka je naukou zásad a bezpečným 

vnitřním smýšlením a její „konstrukce je dnes dle mého mínění křehčí než kdy jindy…“ 

(Patočka, 2017). Eticky – morálně uvědomělý jedinec by měl podle Patočky uplatňovat a pra-

covat s těmito termíny: „svoboda, lidská práva, povinnost bránit bezpráví, zodpovědnost, mo-

rálka, solidarita otřesených, péče o duši, duchovní jedinec, otevřená duše a pohyb pravdy ja-

kožto život v pravdě“ (ibid.). 

Nosnými pojmy etiky jsou pojmy morálka a mravnost. Velmi často se pojmy etika, mo-

rálka, mravnost zaměňují jeden za druhého a vzniká tak mnoho nedorozumění. Filosof Jan 

Sokol4 ve své knize Etika, život, instituce proto rozlišuje pro přesnost tři roviny (pojmy), 

kterými se naše jednání řídí: 

a.  společný mrav neboli konformita – souhrn naučených kulturních vzorců jednání a 

chování k němuž společnost všechny své členy více nebo méně razantně vede, 

b. individuální morálka – mravnost jako dobrovolné sebeomezení, které se neopírá o 

to, jak jedná většina, 

c. etika – „hledání nejlepšího“.  

V 21. století je někdy pro některé jedince těžké až nemožné uvědomit si důsledky svého 

chování a konání. Jsme ovlivňování a manipulování nejen našim nejbližším okolím, tištěnými, 

rozhlasovými a obrazovými médii (film, TV) jak tomu bylo ve 20. století, ale velmi masivně i 

volně dostupným světem sociálních sítí. Iluzorní anonymita, získaná na masivně rozšířených a 

používaných sociálních sítích nejrůznějších typů a druhů, dodává některým odvahu k impul-

zivnímu, pokryteckému, neslušnému či nevhodnému jednání. Falešné zprávy se jeví jako prav-

divé a naopak. Internet a jeho časté užívání některé jedince vede k „iluzornímu životu na soci-

álních sítích“, který mnoho lidí velmi často zaměňuje za svůj reálný život. Společně s tím se 

mění i pohled některých jedinců, i skupin lidí, na etiku. Do popředí jejich zájmu se tak dostává 

digitální svět na místo světa reálného, jejich „vlastní digitální etika“ namísto etiky morálně 

uvědomělého jedince, jak ji třeba definuje Patočka (Dupkala,2008). Posun ve vnímání etiky a 

morálky se děje napříč celou populací – napříč všemi generacemi. Je tedy i úkolem andragogiky 

trvale mít pozitivní vliv na etické klima ve společnosti. 

 
4 Jan Sokol *18.4.1936 –  ┼16.2.2021 
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2.2  Etika v andragogice 
V knize Kompetence ve vzdělávání dospělých (Veteška, 2010) uvádí autor popis úkolů 

andragogiky.  

„Jelikož andragogika, tak jak se konstituuje v českém prostředí, zkoumá edukační 

realitu dospělých v celé její šíři, vnímá péči jako nezbytnou složku „agein“ – vedení učícího se 

jedince na jeho cestě za osobní realizací a sebeaktualizací. V andragogickém pojetí má péče za 

úkol především: 

1. Pomoci identifikovat a pomoci odstranit překážky bránící rozvoji jedince;  

2. pozitivně plnit poradenskou funkci ve smyslu vhodné orientace vzdělávací dráhy 

jedince, a to jak celistvě, tak parciálně;  

3. pomoci spoluvytvářet celkové klima soudržnosti a obecné podpory, které by mělo 

kladně ovlivnit přijetí myšlenky celoživotního a všeživotního učení nejen jako žá-

doucí, ba oceňované životní cesty.“ 

Pokud vyjdeme z těchto úkolů andragogiky, je zřejmé, že můžeme jednotlivé úkoly péče 

v andragogickém pojetí přímo vázat na tří roviny(pojmy) podle Sokola (2014) a propojit je tak 

s etikou. Vazbu tří rovin (pojmů) v etice podle Sokola (2014) a popisu úkolů andragogiky podle 

Vetešky (2010) ukazuje tabulka 1. 
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Zdroj: autor 

Tabulka 1 Vazba péče v andragogickém pojetí podle Vetešky a etiky podle Sokola 

Andragogika – Veteška (2010) Etika – Sokol (2014) 

1. Pomoci identifikovat a pomoci odstranit 
překážky bránící rozvoji jedince;  

b. individuální morálka – mravnost jako 

dobrovolné sebeomezení, které se 

neopírá o to, jak jedná většina 

2. pozitivně plnit poradenskou funkci ve 
smyslu vhodné orientace vzdělávací dráhy 
jedince, a to jak celistvě, tak parciálně 

a. společný mrav neboli konformita – sou-

hrn naučených kulturních vzorců jed-

nání a chování  

3. pomoci spoluvytvářet celkové klima soudrž-
nosti a obecné podpory, které by mělo 
kladně ovlivnit přijetí myšlenky celoživot-
ního a všeživotního učení nejen jako žá-
doucí, ba oceňované životní cesty.“ 

 

c.   etika – „hledání nejlepšího“ 

 

Andragogická etika, někdy také andragoetika (Kadlubeková, 2016), je interdisciplinární 

andragogická disciplína. Andragoetika zahrnuje poznatky andragogiky a profesní etiky. Zabývá 

se etickými aspekty vzdělávání dospělých; vlastně hledá etické zdůvodnění profesního půso-

bení andragoga.  

Podle Kadlubekové (2006) se člověk, praktikující andragog, stejně jako praktikující pe-

dagog, dostává do vždy nových, neopakovatelných situací, ve kterých má možnost zaujmout 

nepřeberné množství morálních a edukačních rozhodnutí. Každý andragog výkonem svého po-

volání, svými rozhodnutími, ovlivňuje životy edukovaných – přijímá zcela autonomní rozhod-

nutí. Právě proto musí být andragog morálně kompetentní profesionál, měl by mít v sobě smysl 

pro odpovědnost za své jednání a rozhodnutí, a za každých okolností se řídit etikou – tzn. podle 

Sokola (2014) „hledat to nejlepší“. 

Andragoetika analyzuje morální a etické problémy andragogické profese, zkoumá osob-

nost andragoga (z hlediska morálních vlastností, citů, přesvědčení, postojů) a na základě toho 

potom analyzuje morální jednání a rozhodování. Také zdůvodňuje jednání a rozhodování an-

dragoga a v neposlední řadě formuluje andragogický etický kodex. (Kadlubeková 2016) 
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Andragoetika se snaží zdůraznit a vytvořit pravidla a zásady, určující chování andra-

goga. Andragoetika neustále dbá na to, aby práce andragoga byla vykonávána s respektem 

k edukovanému i andragogovi, morálně, profesionálně. K tomu je nutný rozvoj proetického 

myšlení, o což se také andragoetika snaží. K tomu, aby si andragogové mohli uvědomit morální 

důsledky svého jednání, musí andragoetika tvořit příslušné prostředky. K tomu jí napomáhají 

vnější vztahy s aplikovanou a profesní etikou, didaktikou etické výchovy, psychologií práce, 

sociální antropologií, s teorií vzdělávání dospělých, androdidaktikou, speciální andragogikou a 

andragogickou psychologií (ibid.). 

Andragogická profese podle Kadlubekové (2006) obsahuje tři dimenze:  

1. osobní projevující se jako osobní zralost,  

2. etickou v podobě osobní, individuální morálky a  

3. profesní neboli kvalifikační. 

Andragoetika se zabývá kategoriemi jako jsou autorita, morálka, svědomí, moc, odpo-

vědnost, spravedlnost. Mezi vybrané etické teorie, kterými se andragoetika zabývá patří také 

etika ctnosti, etika povinnosti, etika odpovědnosti, etika utilitarismu nebo etika principů. (ibid.) 

Každý andragog by měl zachovávat principy autonomie, důvěrnosti, kompetence, pro-

fesního rozvoje, dobročinnosti, spravedlnosti a princip nonmaleficence5. (ibid.) 

Každý, i budoucí, andragog či osoba působící v praxi edukace dospělých, by měl neu-

stále pracovat na rozvíjení své osobní i morálky. Měl by neustále rozvíjet, doplňovat a vytvářet 

své etické postoje a prosociální chování. Rozvoje, doplňování a vytváření etických postojů lze 

docílit pomocí rozvoje mnoha lidských vlastností a dovedností jako je tvořivost a iniciativa, 

pozitivní hodnocení druhých, otevřená komunikace, lidská důstojnost a sebeúcta, komunikace 

a vyjadřování pocitů, empatie, asertivita, skutečné a převzaté vzory a konečně spolupráce, po-

moc, dávání, sdílení.  

Mezi jednou z etických oblastí, ve které se andragoetika rozvíjí, je i digitální etika nebo, 

jak bývá někdy nazývána – etika v digitální gramotnosti. S nástupem digitálních technologií a 

 
5 princip „nonmaleficence“ vyžaduje úmysl vyhnout se zbytečné újmě nebo újmě, které mohou vzniknout 

v důsledku jednání nebo opomenutí. autor 
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prudkým vývojem digitálního světa ve 21. století je digitální etika jednou z oblastí, která vý-

razně zasahuje do andragoetické praxe, a to v každodenním životě osob, působících v oblasti 

edukace dospělých. 

2.3 Obsah pojmu „digitální“ 
V jednadvacátém století je slovo digitální používáno a obsaženo prakticky všude. Vět-

šina populace s tímto slovem spojuje především internet, web a počítače. Setkáváme se s ním 

prakticky na každém kroku – digitální technologie, digitální zařízení, digitální zvuk, digitální 

obsah, digitální média a také digitální prostředí a digitální svět. Říkáme, že žijeme v digitální 

společnosti a v digitálním věku. 

Kraus (2005) uvádí: „digitální1 anat. týkající se prstu: d. tepny; digitální2 odb. pracu-

jící s daty a informacemi ve tvaru číselných údajů, číslicový (op. analogový): d. přístroj; d. 

hodinky udávající čas v číslicích (bez pomoci ručiček); d. nahrávka; d. přenos obrazové infor-

mace; digitálně přísl.: zpracovat (data)“.  

Slovo digitální je stále používanější a používanější. Nárůst četnost jeho výskytu v letech 

2001–2020 ukazuje graf 1. 

 

Graf 1: Frekvence výskytu slova „digitální“ v letech 2001–2020 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zdroj: autor podle Cvrček & Rychterová (2018) a ČSU (2019,2020)  
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Asi nejpřesněji je význam slova „digitální“ uveden v OED (2021). Zde je uvedeno, že 

název digitální je odvozen z anglického slova digit – číslice nebo prst, které pochází od latin-

ského slova digitus – prst. Tento název tedy odkazuje na něco, co lze spočítat na prstech, neboli 

– co lze označit pomocí přirozených čísel. Následně lze tedy říci, že jakýkoliv digitální systém 

používá veličiny, vyjádřené v nespojité, číselné formě (základem bývá binární soustava, vyjád-

řená pomocí jedniček a nul).  

Od mnoha jiných výrazů se slovo digitální liší tím, že nejde o nové slovo. OED (2021) 

uvádí, že nejstarší doklady o používání slova digitální v Evropě se datují do 15.století, a to ve 

významu „označující číslo menší než 10“. Do 17. století se datují významy slova digitální jako 

„... týkající se prstu, prstů nebo číslic“. Po většinu své historie bylo slovo digitální relativně 

nevýznamným pojmem; teprve na počátku 20. století se stalo velmi významným a rozšířeným 

díky prudkému rozvoji moderní výpočetní techniky. Ve čtyřicátých letech 20. století vedla 

práce inženýrů a matematiků k vývoji nového výpočetního stroje. Na rozdíl od dřívějších ana-

logových zařízení, která využívala spojité veličiny (například napětí) k analogovému výpočtu 

požadované veličiny, tyto nové stroje pracovaly s daty, která byla reprezentována jako řada 

diskrétních číslic. V takovém systému by například písmeno D mohlo být reprezentováno jako 

binární posloupnost " 01000100 ". Protože se tato data skládají z takovýchto posloupností číslic, 

říká se, že jsou digitální (a tedy i stroj, který je používá). Digitální počítače byly obecně pova-

žovány za přizpůsobivější a výkonnější než jejich analogové protějšky a digitální výpočetní 

technika se postupně stala dominantní. Smysl slova digitální se tedy v souvislosti s tím změnil 

na "…počítač, který pracuje s daty ve formě digitálních nebo podobných diskrétních prvků".  

Vývoj pojmu digitální se však nezastavil. Od konce 70. let 20. století začaly být digitální 

počítače a elektronika, které byly dříve doménou podniků a výzkumných institucí, dostatečně 

levné a kompaktní, aby se daly používat i v domácnostech. Následně získalo mnoho druhů 

informací digitální ekvivalent: film na laserovém disku = digitální video a digitální zvuk, digi-

tální záznam bylo možné zakoupit na CD a bezfilmové fotoaparáty mohly být použity k vytvo-

ření digitálních fotografií. Slovo digitální se začalo používat i pro různé druhy médií: digitální 

rozhlas a digitální televize jsou dnes stále důležitějšími způsoby vysílání, (ibid.) 

Kromě toho, že se slovo digitální rozšířilo, začaly se s jeho rostoucím zájmem objevovat 

i významy s volnějším významem. Digitální umění, digitální ekonomika a digitální peníze, až 

se objevil i obecnější význam: "…zahrnující digitální nebo počítačovou technologii, zejména 
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internet, nebo s ní související". Podobně další nový význam – "označující virtuální, počítačem 

zprostředkovaný protějšek objektu, který existuje v reálném světě" – zahrnuje takové entity, 

jako jsou digitální negativy, digitální nákupní vozíky a digitální inkoust. Celé organizace nebo 

země lze nyní označit za digitální, pokud se ukazuje, že si osvojily nebo osvojují počítačové 

technologie nebo internet. Dvacáté století bylo pro slovo digitální jakýmsi obdobím rozmachu. 

(ibid.) 

V jednadvacátém století se význam slova digitální vyvíjí ruku v ruce s tím, jak se web 

a další technologie připojené k internetu stávají součástí každodenního života. Slovo digitální 

se původně používalo pro vyjádření elektronických dat. Koncem 20. století se slovo digitální 

stalo synonymem pro média a zábavu, protože hudba, video a televize začaly být dostupné v 

digitálních formách vyšší kvality, které nahradily staré analogové systémy. (ibid.)  

V současnosti se se slovem digitální setkáváme všude, přičemž se jím označuje většina toho, 

co je založeno na počítačích, webu a internetu. Podle zkušeností autora ho lze použít k označení: 

1. Hardware a software připojený k internetu – digitální technologie, digitální zařízení, di-

gitální nástroje, digitální služby. 

2. Informace a média dostupná online ke stažení nebo streamování – digitální obsah, digi-

tální média, digitální video, digitální zvuk. 

3. Online a virtuální prostředí a "svět", který jsme si vytvořili online – digitální svět a 

digitální prostředí. 

4. Propojené a technologicky vyspělé období, ve kterém žijeme – digitální věk a digitální 

společnost. 

5. Identity a osobnosti, které máme online – digitální profily, digitální občané, digitální 

žáci, digitální učitelé a digitální pracovníci. 

6. Otázky přístupu k internetu a rovnosti – digitální začlenění, digitálně vyloučení a digi-

tální propast. 

7. Dovednosti, znalosti, porozumění, zkušenosti a schopnosti, které každý z nás má s di-

gitálními technologiemi – digitální gramotnost, digitální dovednosti, digitální schop-

nosti, digitální domorodci a digitální přistěhovalci. 
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8. Proces učení, výuky a výzkumu pomocí digitálních technologií – digitální učení, digi-

tální výuka, digitální stipendium. 

9. Změny společnosti a reálného světa – nástup digitálního věku a digitální revoluce. 

(ibid.) 

Jsme v každém okamžiku obklopeni digitálními technologiemi – jsme v nich doslova 

ponořeni. Používání digitálních technologií je součástí našeho každodenního života, učení i 

práce – od surfování po internetu, používání aplikací a služeb až po komunikaci prostřednictvím 

sociálních sítí a interakci s digitálním obsahem. Digitální svět nám umožňuje dělat všechno: od 

sledování, čtení nebo poslechu, přes sdílení, diskuse a organizování až po úpravy a publikování, 

a to vše můžeme stále častěji dělat z jednoho zařízení. Tyto interakce mohou zvýšit naše zna-

losti a porozumění, rozvíjet naše dovednosti, schopnosti a sebevědomí, umožnit nám získat 

novou práci nebo otevřít dveře k dalším příležitostem. Pokud však svým interakcím v digitál-

ním světě nerozumíme, mohou nás vést k neúmyslnému porušení zákona, získání nesprávných 

nebo nepravdivých informací a způsobit nám trvalé problémy ve fyzickém světě. (ibid.) 

Máme k dispozici celou řadu zařízení, jejichž prostřednictvím můžeme přistupovat k 

digitálnímu světu a podílet se na jeho fungování, ale tradičně nejčastěji používaným zařízením 

je osobní počítač. V posledním desetiletí se však součástí našeho každodenního života stala 

široká škála digitálně propojených mobilních zařízení. Patří sem, mimo jiné, chytré telefony, 

tablety, počítače, čtečky elektronických knih a přehrávače digitálních médií a v poslední době 

i digitální papír. Statistiky ukazují, že si již delší dobu pořizujeme více těchto zařízení než stol-

ních počítačů a notebooků. Statistiky prodeje za rok 2020 ukazují, že v České republice se pro-

dalo o 66% víc tabletů a chytrých telefonů než stolních počítačů a notebooků.6 

Nyní, ve druhém desetiletí jednadvacátého století, jsou zařízení, která obecně nepova-

žujeme za počítače, schopna přistupovat k internetu a odesílat a stahovat data. Nová generace 

chytrých hodinek, osobních monitorů zdraví a cvičení, domácích topných systémů, chytrých 

televizorů, set-top boxů, digitálních videorekordérů, domácích kamerových systémů, a dokonce 

i žárovek jsou součástí našeho digitálního světa, který je označován jako "internet věcí". To 

znamená, že kromě komunikace s lidmi nyní komunikujeme i s našimi předměty a ty mohou 

 
6 Využívání informačních a komunikačních technologií v domácnostech a mezi jednotlivci - 2020 | ČSÚ 

(czso.cz) Dostupné z: https://www.czso.cz/csu/czso/vyuzivani-informacnich-a-komunikacnich-technologii-v-do-
macnostech-a-mezi-jednotlivci-2020 
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komunikovat mezi sebou. Internetem o nás proudí nepředstavitelné množství dat a informací, 

které zaznamenávají vše od podrobností o finančních transakcích až po počet minut strávených 

hraním online her. Tato data se shromažďují a ukládají na mnoha místech, kde je mohou vyu-

žívat jednotlivci, společnosti, vlády, státy a další národní i nadnárodní organizace. O každém 

jednotlivci se tak tvoří digitální identity – domény. K tomu, abychom pochopili správně vý-

znam slov digitální, digitální svět a následně i digitální gramotnost a digitální etika, je nutné 

nejprve definovat, co to je digitální identita – doména, jaké domény existují a jaké v nich pro-

bíhají transakce.7 

2.3.1 Digitální identity – domény a jejich správa 

Prakticky každý člověk ve společnosti se denně podílí na vytváření a správě mnoha 

digitálních identit a sám je zdrojem mnoha nových dat. Jak vlastních, tak i zprostředkovaných. 

Ale jen málo lidí si to opravdu uvědomuje. Je to v 21. století tak běžné, že se o této činnosti 

prakticky ani nepřemýšlí. Výsledkem je, že diskurz8 o identitě často směšuje radikálně odlišné 

problémy. Nelegální trh, na kterém se kupují a prodávají osobní údaje, se velmi liší od součas-

ného „průmyslu“ zprostředkování údajů, ale není neobvyklé, že lidé, kteří mají obavy z použí-

vání osobních údajů, házejí tyto dva kontexty do jednoho pytle. Zapomínají, že jeden je legální 

obchodní trh a druhý je výsledkem trestné činnosti. Je nutné rozlišovat údaje z úniku konkrét-

ních dat např. prostřednictvím dodavatele digitálních služeb, které skončí na nelegálním trhu, 

od údajů z napadeného podnikového systému správy identit, který byl chráněn slabou autenti-

zací (s největší pravděpodobností pouze heslem), což vždy vede k odcizení autentizačních údajů 

lidí při spear phishingovém9 útoku. Většina lidí dnes používá jen jedno „univerzální“ heslo, což 

při jeho odcizení vede k možnosti řetězově napadnout jeho další identity. 

 
7 Transakce = jakékoliv operace s informacemi(daty), které se následně ukládají do databází 
8 Foucault (1994) uvádí, že diskurz je chápán jako jistý způsob chápání a porozumění skutečnosti a to v 

určité epoše a oboru, který se charakteristickým způsobem promítá do jazyka a jeho možnosti tak podstatně ovliv-
ňuje. „Diskurz je tedy to, co tvoří pozadí každé promluvy, která jej nutně „opakuje“, pohybuje se v prostoru jím 
vymezeném; je to zároveň to, co nám umožňuje mluvit, respektive co naše mluvení legitimizuje, a zároveň to, co 
nám týmž pohybem něco říct znemožňuje.“ Jedná se tedy o systém pravidel, který je určen zevnitř strukturací 
výpovědí a zvenčí se vymezuje vůči jiným diskurzům. 

9 Spear-phishing je cílený pokus o krádež citlivých informací, jako jsou přihlašovací údaje k účtu nebo 
finanční informace, od konkrétní oběti, často ze škodlivých důvodů. Toho je dosaženo získáním osobních údajů o 
oběti, jako jsou její přátelé, rodné město, zaměstnavatel, místa, která často navštěvuje, a co nedávno nakoupila 
online. Útočníci se pak vydávají za důvěryhodného přítele nebo subjekt, aby získali citlivé informace, obvykle 
prostřednictvím e-mailu nebo jiných online zpráv. Jedná se o nejúspěšnější formu získávání důvěrných informací 
na internetu, která představuje 91 % útoků. DIGITAL GUARDIAN (2020) 
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Jak uvádí Young (2020), naprostá většina dnešních uživatelů zaznamenala ve svém di-

gitálním světe pouze několik velmi zřejmých a často diskutovaných archetypů scénářů správy 

identit – domén. Většinou jde o vzájemné vztahy: 

a. zaměstnance a zaměstnavatele 

b. občana a státu 

c. spotřebitele a obchodníka 

a o data v nich vytvořená. Z praxe vyplynulo, že tyto tři jednoduché scénáře nejsou do-

statečně komplexní, aby obsáhly celou škálu činností, které vedou ke shromažďování osobních 

údajů jednotlivců, jejich ukládání do databází a jejich využívání a zneužívání. Young (2020) 

popsala 16 komplexních oblastí identit – domén, z nichž každá obsahuje jiné procesy a souvis-

losti, které generují informace, končící v mnoha databázích. Nejedná se o domény zcela nové, 

všechny existovaly již před 100 lety, ale současné digitální technologie zcela změnily jejich 

fungování (ibid.)  

Young (2020) definuje tyto identity – domény: 

1. Já a moje identita 
2. Ty(vy) a moje identita (delegované vztahy) 
3. Státní registrace 
4. Státní transakce 
5. Státní dohled 
6. Registrace v občanské společnosti 
7. Transakce v občanské společnosti 
8. Dohled občanskou společností 
9. Komerční registrace  
10. Komerční transakce  
11. Komerční dohled 
12. Zaměstnanecké registrace  
13. Zaměstnanecké transakce  
14. Zaměstnavatelský dohled  
15. Oblast zprostředkování dat 
16. Nezákonný trh 
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Schéma 1 názorně ukazuje, jak spolu jednotlivé osobní identity – domény podle Young 

(2020) souvisejí.  

 

Schéma 1 Mapa vztahů digitálních identit – domén  
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Informace (data) o identitě jednotlivců proudí od jednotlivců nebo jimi pověřených zá-

stupců do interakcí se státem (např. vztah občan – finanční úřad), s organizacemi občanské 

společnosti (např. neziskové organizace a jejich podpora občanem), s komerčním sektorem 

(např. nákupy po internetu) a v případě, že jsou sami jednotlivci zaměstnanci, pak i k jejich 

zaměstnavateli. Ve všech těchto iterakcích se jednotlivci registrují, provádějí transakce a jsou 

sledováni. Vzniká tak mnoho databází s údaji o konkrétních osobách. Odvětví zprostředkování 

údajů shromažďuje údaje (data) od téměř všech těchto domén a využívá tyto informace k vy-

tváření podrobných dokumentací o milionech osob a tyto údaje následně prodává. Všechna 

místa, kde se údaje jednotlivců nacházejí v databázích, jsou zranitelná vůči vniknutí a krádežím 

údajů a jejich následnému zneužití (ibid.). Popis digitálních identit – domén podle Young 

(2020) viz příloha 1. 

Digitální identity – domény jsou novým fenoménem 21. století a je nutné se naučit 

s nimi pracovat, žít, zacházet. K tomu, aby bylo možné pochopit a naučit se správně pracovat 

v digitálním světě nejen s vlastní identitou, ale i s ostatními identitami a položit tak základ 

vlastní digitální gramotnosti, je nutné nejprve pochopit obsah jednotlivých domén – oblastí 

identit a vytvořit tak základ pro další možné edukace v digitálním světě. Young (2020) popsala 

jednotlivé oblasti identit – domény tak, aby zároveň rozvíjela základy digitální gramotnosti a 

etiky jednotlivce – občana. V jejím popisu domén je prakticky vložen komplexní základ digi-

tální gramotnosti a digitální etiky, a to ve všech oblastech. Lze je využít při jakékoliv edukaci; 

především v andragogické praxi. Popisy oblastí identit – domén by měly přejít plynule do pod-

vědomí všech občanů, aby dokázali používat jasné a jednoduché pojmy pro pochopení mecha-

nismu a otázek spojených se správou vlastní i cizí identity, vlastních i cizích údajů (dat) v růz-

ných společenských kontextech, situacích a konotacích. Obsah domén by měl podpořit všechny 

občany v oblasti ochrany soukromí a umožnit jim pochopit, kde a jak probíhají různé typy in-

terakcí s identitami a daty. Na jejich základě by měli být schopni lépe řešit problémy, které 

různé oblasti identit představují. Celkově lze říct, že Young (2020) nabízí jednoduchý „spo-

lečný“ jazyk, využitelný ve všech sférách a oblastech současné společnosti od edukace přes 

akademickou sféru, výrobu, služby, až po úředníky a politiky. Především z andragogického 

hlediska jsou popisy těchto oblastí identit – domén skvělou pomůckou pro edukaci klientů ja-

kékoliv věkové úrovně. V empirické části této práce budou oblasti identit – domény využity 
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k posouzení míry digitální etiky a digitální gramotnosti jednotlivých zkoumaných osob ze stře-

doškolského prostředí v ČR. 

2.4 Inkluze a exkluze v digitálním světě – nezbytné „digitální doved-

nosti pro život“ 
„Digitální dovednosti pro život“ je pojem, který se v současné době používá k popisu 

učení a výuky dovedností potřebných pro efektivní a inkluzivní využívání digitálních techno-

logií. Používání počítače a internetu je dnes základní dovedností pro schopnost „být zaměstna-

telný“ a pro mnoho dalších aspektů život a celoživotní edukace. Každý, kdo má přístup k inter-

netu, by měl mít základní digitální dovednosti a schopnosti a být tak schopen bezpečně využívat 

digitální služby poskytované prostřednictvím internetu, což ovšem nezajišťuje digitální gramot-

nost jednotlivců. 

Je potřeba si uvědomit, že k tomu, aby bylo možno využívat digitální služby a posilovat 

digitální dovednosti a schopnosti, je nutné zajistit přístupnost všech jednotlivců a skupin ve 

třech základních oblastech:  

a. připojení k internetu,  

b. dostupnost dat a  

c. rozvoj digitálních dovednosti a schopností formou celoživotní edukace.  

Využití tohoto přístupu umožňuje zaměřit vzdělávání v oblasti digitální gramotnosti 

(potažmo ICT a mediální gramotnosti) na jednotlivce a skupiny, kteří jsou s největší pravděpo-

dobností vyloučeni z využívání digitálních technologií. Patří sem osoby, které jsou ohroženy 

sociálním vyloučením z důvodu věku, vzdělání, zdravotního postižení, nízké osobní motivace, 

omezené schopnosti se učit, špatného socioekonomického postavení (nezaměstnaní, jednotlivci 

s nízkými příjmy, vícečetné rodiny apod.), z důvodů bydliště v chudé oblasti nebo v lokalitě se 

špatným pokrytím signálu pro připojení k internetu (geografické faktory).  

V současné době je zřejmé, že přístup k internetu a dovednosti k jeho správnému pou-

žívání jsou jednou z klíčových součástí života, učení, práce a zapojení do společnosti v jedna-

dvacátém století. Proto je "digitální inkluze" důležitým pojmem, kterému by měl každý vzdě-

lávající rozumět. Pochopení toho, jak mohou být jednotlivci či skupiny digitálně vyloučeni, a 
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schopnost rozpoznat příznaky digitálního vyloučení, jsou nesmírně důležité pro každého vzdě-

lávajícího. Je nutno poznamenat, že digitální exkluze může být jak nedobrovolná, tak i dobro-

volná. Digitální exkluze zasahuje všechny oblasti běžného života jedinců i skupin – od kultury 

přes sport, ekonomiku, legislativu, komunikaci se státními orgány, zdravotnictví, vzdělávání 

apod.  Digitální exkluze vede obvykle i k sociální exkluzi. Je často také důvodem toho, že jed-

notlivci a skupiny lidí se neorientují dobře v rychle se rozvíjející době a nejsou většinou také 

schopni dostatečně dobře pochopit měnící se mravní dimenzi doby – etický imperativ 21. sto-

letí, který sice vychází z našich bohatých tradic, ale s nástupem „doby digitální“ se také promě-

ňuje, jako všechny oblasti běžného života. Nejsou také schopni pochopit a rozvíjet se v jedné z 

prudce se rozvíjejících oblastí etiky – digitální etice. 

2.5 Digitální etika – historie 
Digitální etika je dnes živým oborem, který přitahuje velkou pozornost. K tomu, aby 

bylo možno dobře pochopit její obsah, je nutné se nejprve seznámit s jejím historickým vývo-

jem. Od "Predigitální doby", kdy vládly analogové technologie, přes "Modernitu" digitálního 

zpracování dat až po současnou "Postmodernitu", kdy nejen data jsou digitální, ale i životy lidí 

jsou již z velké části digitální.  

Historie digitální etiky jako oboru sleduje vývoj a používání digitálních technologií ve 

společnosti a často odráží etické problémy, které vznikly díky „predigitálním technologiím“. 

Ty byly v průběhu času nahrazeny digitálními technologiemi, ale stačily nastolit mnohé otázky, 

které je nutné řešit i dnes. Když se v šedesátých letech 20. století stalo "zpracování dat" běžnou 

činností v průmyslu a veřejné správě, vytvořily se etické obavy, které představovaly dnes známé 

otázky jako je soukromí, bezpečnost dat a moc prostřednictvím přístupu k informacím. Dnes 

tak digitální etika zahrnuje jak „staré otázky“, které díky digitálním technologiím získaly novou 

kvalitu; jako je dohled, zpravodajství nebo seznamování, ale zahrnuje i nové otázky, které vů-

bec neexistovaly, např. automatické zbraně, vyhledávače, automatizované rozhodování a exis-

tenční rizika plynoucí z umělé inteligence. 

V průběhu času se vyvíjel i název „digitální etika“. Na samém začátku v osmdesátých 

letech 20. století to byla "počítačová etika" (Johnson, 1985 in Bynum, 2001), poté "informační 

etika" a nyní se od cca konce první dekády 21. století používá termín "digitální etika" (Capurro 
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2010). Název "počítačová etika" velmi rychle zastaral, protože se vázal k fyzicky velkým stro-

jům a dnes většina technologií, obsahujících počítač, je naopak velmi malých rozměrů. Název 

"informační etika", založený na digitální ontologii (Capurro 2006) se postupně začal používat 

jen pro oblast „čistých informací – dat“, protože nestačil na další kontexty, kde se přímo infor-

mace(data) nevyužívají –– např. v "knihovnictví a informační vědě".  Někteří vědci se snažili 

zavést název " kyberetika" (Spinello 2020), jako věda zabývající se etikou ve spojeném "ky-

berprostoru". Vzhledem k tomu, že kybernetika se, jako věda, zabývající se obecnými principy 

řízení a přenosu informací ve strojích, živých organismech a společenstvích, etablovala ještě 

před příchodem digitálních technologií, nebyl tento název široce přijat.  

Postupem času se vžil nový termín "digitální etika". Vystihuje většinu relevantních etic-

kých jevů, spojených s digitálními technologiemi, a přitom se vzdaluje od samotných techno-

logií a jejich konstrukcí právě k oblastem, které jsou spojeny s jejich využíváním.  

Lze konstatovat, že v historii jsou technologie obrovskou hnací silou etiky a také že 

mnoho otázek, které se nyní řeší a promítají v digitální etice, se objevilo již před samotnými 

digitálními technologiemi. Technologie jako takové pohání etiku a specifickým pohonem se 

v průběhu dějin staly digitální technologie. 

V historickém kontextu lze sledovat počátky využívání digitálních technologií (40. – 

70.léta 20. století), kdy informační technologie byly drahou záležitostí, soustředěnou ve vel-

kých výpočetních střediscích, poté dobu (80.léta – počátek 21. století)., kdy osobní počítače 

stolních rozměrů, připojené postupně na internet, obsadily kanceláře a domácnosti a pomohly 

se zjednodušením stávajících, neustále se opakujících, operací (např. vedení účetnictví), až po 

dobu posledních cca 15 let, kdy digitální technologie – tzv. „chytrá“ zařízení obsadila i sou-

kromí lidí, kteří je využívají k novým účelům, které se objevují ruku v ruce s vývojem těchto 

„chytrých“ zařízení. 

Lze rozeznat tři hlavní historické etapy:  

1. Predigitální doba – před vynálezem digitálních technologií, mluvení a psaní;  

2. Moderna – s digitálními technologiemi, ale s analogovým životem; 

3. Postmoderna – s digitálními technologiemi a s digitálním životem.  

V každé etapě je důležitý vývoj technologií a následně s tím i digitální etiky. 
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2.5.1 Predigitální doba = mluvení a psaní 

Poměrně velká část obav digitální etiky té doby se týkala soukromí, bezpečnosti infor-

mací, moci prostřednictvím informací atd. Otázky tohoto typu existovaly již dávno před nástu-

pem technologií. Takové otázky nevyžadují, aby byly informace prezentovány ve všeobecně 

přijímané, obecné formě (v datech), která lze uchovat. 

Východiskem v predigitální době bylo používání symbolů a grafických prezentací, např. 

v malovaných obrazech. Ty umožňovaly uchovávat záznamy o realitě, které okamžitě nezani-

kaly jako řeč, a které bylo možné přenést na jiné místo. Rozlišujeme prezentaci pro někoho 

neboli vědomou prezentaci (dále jen vPr) a prezentaci samu o sobě (dále jen Pr), kdy cosi pre-

zentuje cosi jiného, protože taková je jeho funkce v systému. Müller (2007) uvádí, že např. 

slovo "síť", vyslovené někým, je intencionální reprezentací (vPr); prezentace sítě v mozku or-

ganismu, který síť vidí, pak má charakter neintencionální reprezentace (Pr). 

Z výše uvedeného je zřejmé, že vynález a používání písma byl pro digitální etiku – pro 

prezentaci přirozeného jazyka, pro matematiku a další účely, tím výchozím bodem. Lze říci, že 

symboly v písmu jsou digitální, tj. nespojité s ostrou hranicí bez mezistupňů – něco je buď 

„dřevo“ nebo „kov“, "X" nebo "Y"), Symboly jsou také snadno reprodukovatelné, tzn. zcela 

stejné slovo nebo slovní spojení lze napsat opakovaně vícekrát. Tisk, který znásobil písmo a 

obrazy v tisku, také znásobil jejich dopad. To, co je vytištěno, lze přenášet, zapamatovat si a 

rozmnožit. Dochází k rozvoji věd a umění, k rozvoji kulturního dědictví lidstva. 

Druhým důležitým bodem pro digitální etiku byl přenos řeči a symbolů na velké vzdá-

lenosti k většímu publiku prostřednictvím telegrafu, pošty, rozhlasu a televize. Tím pádem je-

diného člověka mohou slyšet, a dokonce i vidět, miliony dalších lidí na celém světě, a to v 

reálném čase. 

O nakládání s informacemi v době predigitální je veden velký etický diskurz. Mnohé 

postupy pro nakládání s informacemi z této doby platí dodnes. Jako příklad lze uvést listovní 

tajemství, tiskové zákony apod. Je však zvláštní, že s vývojem některých nových způsobů ko-

munikace v digitální době (např. e-mail), tyto nejsou chráněny zákony. E-mail není chráněn 

zákony o ochraně listovního tajemství, ač prakticky nahradil předchozí formu komunikace(do-

pis) a defacto plní všechny jeho funkce. Ústřední se stala otázka soukromí, často spojovaná s 

"ochranou dat". Dodnes je ústředním tématem diskusí; od klasického dohledu (Macnish 2017) 
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správy (Bennett a Raab 2003) a etické analýzy (Roessler 2017; van den Hoven et al. 2020) až 

po analýzu pro aktivismus (Véliz 2020). Čas od času se stává i tématem politiků v předvoleb-

ních bojích.  

S vynálezem knihtisku byla velmi dobře pochopena i síla informací a dezinformací. Tiš-

těné noviny umožňovaly zveřejňovat jak informace, tak i dezinformace. Ty měly přímý vliv na 

názory čtenářů a na jejich vidění světa – na to co je pravdivé a co ne. Tedy na společnou etiku. 

Po vynálezu rozhlasu a televize se mediální studia a etika médií (po 2. světové válce) staly 

standardními vědeckými obory. 

V době predigitální se také vyvíjela etika profesní odpovědnosti – osobnější, na ctnosti 

orientovaná etika. A ta má dopad i dnes v digitální éře. Velmi vlivný americký „Institute of 

Electrical and Electronics Engineers“10 přijal své první "Zásady profesionálního chování pro 

elektroinženýry" v roce 1912. Tak zvaná "inženýrská etika" je tedy starší než počítačová etika. 

Tato „inženýrská etika“, přijatá v roce 1912, má přímé dopady do dnešní informační vědy. 

Vzhledem k tomu, že inženýři v elektrotechnickém a telefonním odvětví nemusí mít v USA 

profesní licenci, není často informační věda považována za „inženýrskou disciplínu“ a tím pá-

dem není vázána „inženýrskou profesní etikou“. 

Jestliže shrneme dobu predigitální, tak k hlavním tématům etiky patřilo soukromí, bez-

pečnosti dat, moc informací a etika profesní odpovědnosti. 

2.5.2 Moderna 

Počítače se používaly již od druhé světové války, ale až do 80. let zůstávaly záležitostí 

odborníků. Prvním návrhem univerzálního počítače byl Babbageův "Analytic Engine" kolem 

roku 1840. V roce 1936 vyšel článek Alana Turinga „On Computable Numbers, with an Appli-

cation to the Entscheidungsproblem“11, kde Turin zavádí pojem Turingova stroje, teoretického 

modelu obecného výpočetního stroje, který se stal jedním ze základů informatiky, Turin zde 

dokázal, že problém zastavení Turingova stroje není rozhodnutelný. (Mareš, 2006) 

První skutečný univerzální počítač bylo možné realizovat až poté, co počítače mohly 

 
10 Institut elektrotechnických a elektronických inženýrů (IEEE, původně AIEE) in 1912 (AIEE 1912).  
11 „O vypočitatelných číslech s aplikací na problém rozhodnutelnosti“,  
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používat čistě elektronické součástky. Byly to Z3 v roce 1941, následovaný nezávisle vyvinu-

tým ENIAC v roce 1945 a Mark I v roce 1949 (Ifrah 1994). Šlo o elektronické univerzální 

číslicové počítače s uloženým programem. Počátky vědy "informatika" se datují s knihou Nor-

berta Wienera "Kybernetika" (Wiener 1948) a Clauda Shannona "Matematická teorie komuni-

kace" (Shannon 1948). Termín "umělá inteligence" vznikl v roce 1956 v Dartmouthu na kon-

ferenci stejného jména (McCarthy et al. 1955). O necelých deset let později Herbert Simon 

předpovídá, že "stroje budou do 20 let schopny vykonávat jakoukoli práci, kterou může vyko-

návat člověk". (Simon 1965, s. 96). V roce 1971 se začaly vyrábět počítače s mikroprocesory, 

které měly všechny integrované obvody v jednom mikročipu. To je vlastně moderní oblast po-

čítačů, která v 80. letech umožnila vznik stolních nebo přenosných osobních počítačů. "Počítače 

začínaly jako velké vzdálené stroje v klimatizovaných místnostech, o které se starali technici v 

bílých pláštích. Následně se přesunuly na naše stoly, pak pod naše ruce a nyní do našich kapes. 

Brzy je budeme běžně umisťovat do našich těl a mozků. Nakonec se staneme více nebiologic-

kými než biologickými." (Kurzweil 2002). 

První diskuse o etice a počítačích se týkaly etiky lidí, kteří profesionálně pracovali v 

oblasti výpočetní techniky – co by měli nebo neměli dělat. Vyvstala otázka, zda nová "profese 

informatik" potřebuje etiku. Tyto rané diskuse objevily oblast, která dosud unikala pozornosti 

etiků, ale kde hrozila nemorálnost. Byla uplatňována teze, že technologie jsou neutrální a naše 

cíle chvályhodné, a proto "etika technologií" není potřeba. Vyvstala ale obava, že určitá tech-

nologie může mít negativní dopady na společnost, což se řeší dodnes. 

Hned na počátku etapy Moderna se vytvářely první pokusy o stanovování profesní etiky 

oboru informatika. Americká Asociace pro výpočetní techniku (ACM) přijala 11. 11. 1966 

"Směrnice pro profesionální chování při zpracování informací", jako jedna z prvních v oboru 

(Parker 1968). Její současná verze z roku 2018 se nazývá "ACM Code of Ethics and Professi-

onal Conduct"12. 

V 60. letech 20. století začal rostoucí zájem o limity technologií, vyvolaný použitím 

atomových bomb za druhé světové války a vědomím o rizicích výroby elektřiny v jaderných 

elektrárnách. Tak zvaná "generace roku 1968" v Evropě a USA vyvolala protesty proti dalšímu 

 
12 https://ethics.acm.org 
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využívání a rozvoji technologií. Byl založen tzv. „Římský klub"13 , který v roce 1972 vydal 

zprávu „Meze růstu: (Římský klub, 1972). Tvrdila, že průmyslový svět se nachází na neudrži-

telné trajektorii hospodářského růstu, spotřebovává omezené zdroje (např. ropu, nerostné suro-

viny, obdělávatelnou půdu) a zvyšuje znečištění, a to na pozadí rostoucí světové populace. Na 

základě této zprávy vznikla oblast "hodnocení technologií" z hlediska dlouhodobých dopadů, 

která se zabývá také informačními technologiemi (Grunwald 2002).  

Obavy o udržitelný rozvoj, zejména o "životní prostředí", zaujímají v politické agendě 

významné místo již zhruba 40 let a v současnosti jsou zcela oficiálně ústředním politickým 

cílem světa. Mají také významný vliv na etické hodnocení návrhu a používání výpočetní tech-

niky. V roce 2015 byla všemi členskými státy OSN přijata "Agenda pro udržitelný rozvoj 2030" 

(United Nations 2015). Jejích sedmnáct „Cílů udržitelného rozvoje" má nyní velký vliv, např. 

se jimi řídí současný vývoj oficiální politiky v oblasti umělé inteligence. 17 cílů udržitelného 

rozvoje je uvedeno v tabulce 1(United Nations 2015).  

Tabulka 2: Agenda pro udržitelný rozvoj 2030 (United Nations 2015) 

1. Žádná chudoba 9. Průmysl, inovace a infrastruktura, 

2. Žádný hlad 10. Snížení nerovnosti, 

3. Dobré zdraví a blahobyt, 11. Udržitelná města a obce, 

4. Kvalitní vzdělání 12. Odpovědná spotřeba a výroba, 

5. Rovnost generací 13. Opatření v oblasti klimatu, 

6. Čistá voda a hygiena 14. Život pod vodou, 

7. Dostupná a čistá energie 15. Život na zemi, 

8. Důstojná práce a hospodářský růst 16. Mír, spravedlnost a silné instituce, 

17. Partnerství pro dosažení cílů. 

Zdroj: (United Nations,2015) 

Mnoho lidí si v době Moderny uvědomovalo, že věda a technika obecně představují 

 
13 skupina vysoce postavených politiků, vědců a vedoucích představitelů průmyslu, která se zabývá zá-

kladními dlouhodobými problémy lidstva 
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etické problémy. Významný fyzik C. F.v. Weizsäcker v roce 1968 předpověděl, že počítačová 

technika v příštích desetiletích zásadně promění náš život (Weizsäcker 1968). Položil si otázku, 

jaká bude v takovém světě individuální svoboda, "tj. svoboda od kontroly anonymních moc-

ností". V roce 1970 byl založen Institut Maxe Plancka pro výzkum života ve vědecko – tech-

nickém světě. (ibid.) 

Norbert Wiener, který byl mimořádně vlivný a politicky činný, ve svých pozdějších 

knihách o teorii počítačů před něčím takovým, jako je umělá inteligence, varoval velmi brzy. 

Např. v knize Kybernetika jsou poznámky: "... jsme již schopni zkonstruovat umělé stroje téměř 

jakéhokoli stupně propracovanosti výkonnosti. Dlouho před Nagasaki a veřejným povědomím 

o atomové bombě mě napadlo, že se zde nacházíme v přítomnosti dalšího společenského po-

tencionálu nevídaného významu pro dobro i zlo. V tomto případě se však jedná o další spole-

čenský potenciál.“ (Wiener 1948, s. 28). Spojitost s atomovou bombou, která se zde objevuje, 

je pozoruhodná. Ve své pozdější knize The Human Use of Human Beings jasně varuje před 

manipulací: „... takové stroje, ač samy o sobě bezmocné, mohou být použity člověkem nebo 

blokem lidských bytostí ke zvýšení jejich kontroly nad zbytkem rasy, nebo že se političtí vůdci 

mohou pokusit ovládat své obyvatelstvo nikoliv pomocí strojů samotných, ale prostřednictvím 

politických technik stejně narukovaných a lhostejných k lidským možnostem, jako kdyby byly 

ve skutečnosti koncipovány mechanicky!“ (Wiener, 1950) 

Do popředí etického diskurzu se dostávala otázka profesní odpovědnosti, objevilo se 

téma „ovládání prostřednictvím informací a strojů“ a také obecná obava z dlouhodobých do-

padů technologií – obava, která formuje velkou část dnešní politiky. 

2.5.3 Postmoderna 

Tato etapa od roku 1980 do současnosti (2021) je především charakteristická snadnou 

dostupností a používáním počítačů v denním životě. Počítač vstoupil do života lidí a digitální 

etika se stává skutečnou vědeckou disciplínou. 

Od poloviny osmdesátých let se začaly prudce rozvíjet "osobní počítače" (PC) a ke 

konci osmdesátých let se staly cenově dostupné. PC nebyly zpravidla propojeny do sítě a ko-

munikovaly spolu navzájem pomocí telefonních linek a modemů. Internet byl na počátku své 

existence. 
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Po roce 2000 se stalo běžné, že v domácnosti je počítač s připojením k internetu. Při-

bližně v roce 2010 se stalo celosvětovou vizí, že připojení k internetu by mělo být „24/7 online“, 

dostatečně rychlé pro časté používání www stránek, dostatečně rychlé pro využívání video sou-

borů a plně digitální cca v roce 2019. Soubory měly být uloženy převážně v "cloudových" pro-

storech někde na internetu. 

Mobilní telefony se staly běžně dostupnými koncem 90. let, ale byly to jen telefony, byť 

stále více miniaturizované.  

První "chytrý" telefon14, iPhone, byl představen v roce 2007. Kolem roku 2015 „chytrý 

telefon“ (ať již se systémem Android nebo iOS), vlastnila většina uživatelů a využívala jej vět-

šinou ne jako telefon. „Chytrý“ telefon = de facto přenosný tablet, připojený k internetu přes 

Wi–Fi nebo mobilní sítě. Po roce 2015 byl typický „chytrý“ telefon prakticky neustále připojen 

k internetu. Časté používání bezdrátové sítě se stalo cenově dostupným až kolem roku 2018, 

kdy se staly možnými videohovory a online výuka. 

Spolu s chytrými telefony se v roce 2020 začínají stále víc a víc objevovat i další 

"chytrá" zařízení, která obsahují počítače a jsou připojena k internetu. Jde o přenosné počítače, 

televizory, rádia, chladničky, sporáky, osvětlení domácnosti, zabezpečení domácností, automo-

bily, a dokonce i digitální papíry (tzv. "internet věcí"). Rozvíjejí se tzv. "chytré" nadstavby, 

jako jsou sítě, železnice, hromadná městská doprava, samotná města a silnice. To znamená, že 

senzory s digitálním výstupem jsou všudypřítomné. Ale na druhou stranu, díky tomu, že velká 

část života lidí se stala digitální, tzn. „probíhá na síti“, nemusí být tedy nutně zachycena senzory 

„chytrých“ nadstaveb. 

Zatímco do roku 2010 byl "počítač" snadno rozpoznatelný jako fyzická krabice, nyní je 

součástí řady zařízení a systémů a často tak není vnímán. Výpočetní technika se stala „trans-

parentní technologií“ v každodenním životě: lidé ji používají bez zvláštního učení a často si její 

existence ani nevšimnou. 

Pro účely digitální etiky jsou rozhodujícími událostmi přechod od počítačů "někde 

jinde" k vlastnímu PC (cca 1990), používání WWW (cca 1995) a chytrý telefon (cca 2015). 

Pravděpodobně další zásadním krokem je to, co dnes v oblasti výpočetní techniky vnímáme 

 
14 Smartphone 
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jako "transparentní technologii": "Nejhlubší technologie jsou ty, které zmizí" (Weiser 1991, s. 

94).  

První fází digitální etiky byla snaha v 80. a 90. letech 20. století stanovit, že něco tako-

vého vůbec existuje, nebo že by mělo existovat – jak v rámci filozofie či aplikované etiky, tak 

v rámci informatiky, zejména studijních programů informatiky na středních a vysokých ško-

lách. Toto "etablování" má pro akademickou sféru značný význam, neboť jakmile se "digitální 

etika" stane zavedenou součástí studia informatiky a příbuzných oborů, vznikne pracovní trh 

pro učitele, poptávka po psaní učebnic, článků, tvorbě výukových materiálů atd. (Bynum 2010). 

Poprvé byl termín "počítačová etika" (podle Bynuma 2001) použit v Maner 1980 pro 

"etické problémy zhoršené, transformované nebo vytvořené počítačovou technologií": "Počíta-

čoví profesionálové začínají vzhlížet k etickým kodexům a legislativě pro kontrolu používání 

softwaru". Profesní etika byla tedy předchůdcem digitální etiky obecně. 

O několik let později, se zásadními publikacemi, jako je "What Is computer ethics" Jima 

Moora (Moor 1985), první učebnicí (Johnson 1985) a třemi antologiemi u zavedených vydava-

telů (Blackwell, MIT Press, Columbia UP) lze hovořit o zavedené malé disciplíně (Moor a 

Bynum 2002). Tyto dva texty Moora a Johnsona jsou stále nejcitovanějšími pracemi v této 

disciplíně spolu s klasickými texty o soukromí, jako jsou (Warren a Brandeis 1890) a (Westin 

1968). Jak ukazuje (Tavani 1999), v následujících 15 letech dochází k neustálému přílivu mo-

nografií, učebnic a sborníků. V devadesátých letech začala "digitální etika" získávat místo v 

mnoha učebních plánech informatiky, čímž vznikl mandát pro kvalifikované vyučující a pro 

výukové materiály. 

Pokud jde o témata, jsou k dispozici ta klasická – soukromí, informační moc, profesní 

etika, dopad technologií. Rozvíjí se něco jedinečného: „Snažil jsem se ukázat, že existují otázky 

a problémy, které jsou pro počítačovou etiku jedinečné. U všech těchto otázek byla zásadním 

způsobem zapojena výpočetní technika. S výjimkou této technologie by tyto problémy ne-

vznikly nebo by nevznikly ve své značně pozměněné podobě." (Maner 1996) 

Širší pojetí zahrnuje otázky, jež se objevují pouze v etice robotiky a umělé inteligence, 

např. manipulace, automatizované rozhodování, transparentnost, zaujatost, autonomní systémy, 

existenční riziko atd. (Müller 2020). Ještě radikálněji nyní digitální etika pokrývá digitální život 

člověka, a to online a s počítačovými zařízeními – na úrovni jednotlivce i společnosti (např. 
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sociální sítě (Vallor 2016)). Otázka „etiky digitálního života“ je něco zcela nového, co doposud 

nebylo vůbec diskutováno. 

V Evropě začaly v roce 1995 vycházet série publikací z konferencí ETHICOMP a CEPE 

(1997), vznikaly specializované časopisy: Journal of Information Ethics (1992), Science and 

Engineering Ethics (1995), Ethics and Information Technology (1999), Philosophy & Techno-

logy (2010). Konference CAP o "výpočetní technice a filozofii", od roku 1986 v Severní Ame-

rice, později v Evropě a Asii, sjednocené do IACAP v roce 2011, mají stále silnější oddělení 

pro etické otázky; stejně jako AISB ve Velké Británii. 

2.6 Digitální etika současnosti 
V akademické oblasti filozofie zůstává aplikovaná etika a digitální etika v současnosti 

na okraji zájmu nebo je úzce specializovaná, s velmi malým počtem prezentací na hlavních 

konferencích, publikací v hlavních časopisech nebo pracovních míst na hlavních katedrách.  

V současnosti je digitální etika považována za „problém“, je většinou definována prostřednic-

tvím filozofické tradice, spíše, než aby se umožnilo, aby digitální etika vstoupila do filozofie z 

vnějšího života.  

Digitální etika jako taková má ambice skutečně ovlivnit tradiční filozofii a tento vliv 

bude v příštích desetiletích silný.  

V budoucnosti se očekává, že hlavní proud filosofie, zejména analytické, se v příštích 

letech rychle chopí digitální etiky – téma se ukazuje jako zralé, plodné pro klasickou filosofic-

kou problematiku a je po něm zřejmá societní poptávka. 

Digitální etika je oblastí růstu. Etických problémů, generovaných počítači a informač-

ními technologiemi obecně, bude v dohledné budoucnosti mnoho. Navíc je nutno tyto problémy 

i nadále považovat za problémy digitální etiky, přestože samotná, všudypřítomná digitální za-

řízení mohou mít tendenci mizet v našem oblečení, na našich zdech, v našich vozidlech, v na-

šich spotřebičích i v nás samotných. (Moor 2001, s. 89) 

S největší pravděpodobností bude v budoucnosti používána tzv. „aplikovaná etika“  

a bude se týkat převážně témat, jako je např. „soukromí informací“ nebo „jak se chovat v ro-

mantickém vztahu“ – a velká část z nich se bude odehrávat v počítačových zařízeních nebo 

jejich prostřednictvím.  
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Jedním z rysů, který je charakteristický pro nový vývoj v digitální etice a obecně v apli-

kované filozofii, je to tím, jak se problém stává problémem hodným zkoumání. V tradiční filo-

zofii je kritériem to, že v tradici již existuje diskuse a že je na ní něco filozoficky zajímavého, 

něco nevyřešeného – a typicky se není nutno znovu ptát, zda tento problém skutečně stojí za 

diskusi, nebo zda snad nespočívá na předpokladech, které bychom neměli přijímat (takže se 

najdou lidé, kteří se ptají, zda měl Leibniz nebo Locke pravdu například v otázce původu idejí). 

V digitální etice k tomu, co se počítá za problém, patří také požadavek, aby byl filozoficky 

zajímavý, ale hlavně, zda má relevanci. Poměrně často to znamená, že problém se nejprve vy-

noří v jiných oblastech než ve filozofii. Původně převládající přístup „profesní etiky“ měl v 

sobě nádech „policejního“ přístupu, kontroly, zda se všichni chovají slušně – toto moralizování 

dělá etice špatné jméno a obvykle přichází pozdě. Modernější digitální etika se snaží, aby lidé 

byli citliví již v procesu navrhování ("etika podle návrhu"), a snaží se zachytit problémy, kdy 

lidé skutečně nevědí, co je eticky správné udělat – to jsou ty správné etické problémy, které si 

zaslouží pozornost. 

Digitální věda a technologie jsou jádrem významných ekonomických, sociálních a an-

tropologických změn. Proto je třeba přemýšlet o etice toho, jak tyto nástroje vznikají a jak se 

používají. 

Digitální technologie podporují šíření znalostí a know-how, ale také pomohly soustředit 

moc v rukou jak jednotlivých států či nadnárodních seskupení států prostřednictvím masového 

dohledu, tak internetové "velké čtyřky" - Googlu, Applu, Facebooku a Amazonu. Schopnost 

digitálních technologií ovlivňovat socioekonomické struktury také znamená, že poskytují moc 

a konkurenční výhodu těm, kteří technologie a aplikace navrhují, oproti těm, kteří je pouze 

užívají. Je totiž důležité si uvědomit, že na internetu neexistuje nic takového jako jednoduché 

vyhledávání. Ve skutečnosti jsou všechna data sledována, analyzována, vyhledávána, opako-

vaně ukládána a znovu používána. To může mít ekonomické, sociální, kulturní a environmen-

tální dopady. Například údaje používané pro komerční a bezpečnostní účely porušují právo lidí 

na soukromí. Energii potřebná k ukládání dat v rozsáhlých datových centrech je vyráběna spa-

lováním fosilních paliv. 

Digitální technologie jsou ze své podstaty dvojího druhu. Mohou vést jak ke zneužití 

pravomocí masového sledování a ohrozit demokracie zviditelněním extremismu. Stejně tak ale 

mohou pomoci osvobodit utlačované národy. 
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Digitální technologie nejsou neutrální. Jsou spíše nositelem určité vize a odrážejí určitý 

světonázor. Digitální technologie neexistují mimo realitu – to nikdy neplatilo více než dnes. 

Pokud tedy podceníme dosah digitálních technologií, může se stát, že jednou nepozorovaně 

vznikne celosvětová technokracie, která převezme vládu nad celým světem. 

Přesto a navzdory této hrozbě se vzdělávání digitálních myslitelů a tvůrců, matematiků, 

inženýrů, informatiků atd. jen zřídka zabývá etickými otázkami, kterým tito digitální aktéři čelí. 

Nezabývá se ani jejich odpovědností. Místo toho je jim předkládána utilitární a krátkodobá vize 

digitální oblasti, která málo zohledňuje širší sociální, ekonomické a kulturní pozadí, na němž 

digitální inovace probíhají. Nejsou jim ani předkládány dopady digitálních technologií. Koneč-

ným výsledkem jsou „superspecialističtí technokraté“, kteří pracují izolovaně na výzkumu a 

vývoji svých technologií a aplikací. Je zvláštní, že ti, kteří tento přístup nejvíce kritizují, jsou 

často sami studenti, kteří litují nedostatku globální a interdisciplinární vize ve svém vzdělávání. 

Pokud digitální aktéři, a vlastně všichni občané, nedostanou prostředky k tomu, aby 

mohli uvažovat, rozvíjet a podporovat autonomní vizi, která by odrážela jejich hodnoty, bu-

deme nevyhnutelně směřovat k digitální autokracii. Pokud se vzdáme veškeré naděje na nezá-

vislou vizi digitálních technologií, budou technologie a aplikace nakonec diktovat všemocné 

nadnárodní společnosti, což posílí jejich vliv a přispěje ke globální nerovnováze, zejména v 

oblasti správy internetu. 

Digitální technologie jsou součástí širšího obrazu, který musí být trpělivě a pečlivě roz-

víjen teoretiky, vědci, inženýry, tvůrci digitálních technologií a občanskou společností, aby se 

spoluvytvářel posilující etický dialog a diskurz. V oblasti interakce člověka s počítačem může 

a mělo by docházet k systematickému etickému setkávání, aniž by se zpomalilo tempo inovací. 

Pokud jde o jiná řešení než školení, je zde model otevřeného zdrojového kódu tzv. „open-

source“. Zdrojový kód open-source je velice často přehlížen a dehonestován, přestože všeo-

becný přístup ke zdrojovým kódům znamená, že je lze reálně ověřit a tím pádem nelze z etic-

kého hlediska žádné problémy zatajit nebo přejít. Obvyklá transparentnost v praxi open-source 

znamená, že kód podléhá skutečnému etickému zkoumání a ověření nebo zneplatnění. 

Biomedicínský výzkum je ve většině zemí kontrolován národními poradními etickými 

komisemi. Podobné orgány by měly být zřízeny i pro digitální technologie, avšak s širší a spo-

lečensky odpovědnější základnou, která by zajistila včasnou a průběžnou kontrolu digitálního 
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technologického vývoje. V každém případě se zdá, že je naléhavě nutné, aby se koncepty od-

povědnosti a etiky v digitální oblasti dostaly do popředí, aby bylo možné učinit první krok k 

odpovědným inovacím. 

Je možno konstatovat, že je nutno udělat víc, než jen exportovat odbornost z filozofie 

nebo etiky na praktické problémy, je nutno také importovat poznatky z těchto debat zpět do 

filozofie. Obor se může do značné míry živit společenskou poptávkou a skutečným dopadem 

filozofických poznatků v této oblasti, ale k zajištění místa v rámci filozofie, je nutno ukázat, že 

práce je jednak technicky závažná, jednak má skutečný potenciál osvětlit tradiční problémy. 

Zdá se být zřejmé, že tomu tak je. Například v oblasti umělé inteligence diskuze o otázce, kdy 

je umělý agent skutečně agentem, který má odpovědnost za své jednání – tato diskuse se zdá 

poskytovat nový úhel pohledu do těchto debat, které se tradičně zaměřovaly na lidi nebo zvířata. 

Nyní lze tuto koncepční otázku nově stanovit a také poskytnout důkazy spíše z tvorby než z 

pozorování. 
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3 Digitální gramotnost 

3.1 Pojem digitální gramotnost 
S tím, jak se měnil vztah k digitálním technologiím, tak se vyvíjel i pojem digitální gra-

motnost. Stále je však ještě hluboce zakořeněn v širších představách o gramotnostech, které se 

vyvíjely v posledních sedmdesáti letech.  

Řadu let se používá množství různých konceptů gramotností a mezi nimi i nejrůznější 

koncepty digitální gramotnosti. Jestliže se podíváme zpět, tak v poslední době dominuje pojem 

digitální gramotnost v oblasti odborné terminologie a objevuje se také často v koncepčních a 

strategických materiálech. Pojem digitální gramotnost má v současnosti velmi široký záběr. 

Vedle konceptu schopnosti práce s digitálními technologiemi integruje vědomosti, digitální po-

stoje i dovednosti v různé míře prostupují ostatní druhy gramotností. Často jsou v souvislosti 

s pojmem digitální gramotnost zmiňovány termíny digitální dovednost nebo digitální znalost. 

Také se rozvádí přímý vztah mezi digitální gramotností a digitálním občanstvím. 

Dnešní mladá generace je často nazývána "digitálními domorodci", protože se narodili 

již do doby užívání digitálních technologií, vyrůstají s nimi od malička a zdánlivě bez námahy 

se zabývají vším, co se týká digitálních technologií.  Vyrůstají v interaktivní digitální kultuře 

"na vyžádání", jsou zvyklí přistupovat k médiím kdykoli a kdekoli chtějí. Zprávy na sociálních 

sítích, sdílení fotografií, textové zprávy, sociální sítě, videostreaming a používání mobilního 

internetu jsou příklady, kdy mladí lidé „vedou“ v nových způsobech online zapojení. 

To vše ale zakrývá potenciální problém; mladí lidé sice nepotřebují přemlouvat, aby si 

osvojili nejnovější digitální technologie, a jejich dovednosti se v porovnání se staršími genera-

cemi relativně rychle zlepšují, ale bez vedení zůstávají jen „amatérskými uživateli informačních 

a komunikačních technologií (ICT)“, což vyvolává oprávněné obavy z generace mladých lidí, 

kteří nejsou plně digitálně gramotní, a přesto jsou hluboce ponořeni do digitálního světa. Jak 

uvádí (Alexander, Adams Becker a Cummins, 2016): "nestačí... předpokládat, že mladí lidé 

mají automaticky všechny dovednosti, znalosti a porozumění, které potřebují uplatnit při pou-

žívání technologií. Všichni mladí lidé potřebují podporu, aby se jim dařilo v digitální kultuře; 

potřebují pomoc, aby se vyznali v rychle se měnícím světě technologií, který jim poskytuje 

přístup k obrovskému množství informací, jež jsou prodchnuty komerčními záměry a jejichž 

interpretace může být z mnoha důvodů obtížná". 
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Aby byli lidé v dnešním mediálně rozsáhlém prostředí gramotní, potřebují si osvojit 

znalosti, hodnoty a celou řadu dovedností kritického myšlení, komunikace a správy informací 

pro digitální věk. Vzhledem k tomu, že stále více podniků, služeb, a dokonce i demokratických 

procesů se přesouvá na internet, hrozí, že občané, kteří nemají dostatečné dovednosti v oblasti 

digitální gramotnosti, budou znevýhodněni, pokud jde o přístup ke zdravotní péči, vládním 

službám a možnostem zaměstnání, vzdělávání a občanské participace. (Hobss, 2010)  

Výstižný popis propojení digitální gramotnosti, učení a životních dovedností publiko-

vali autoři Ben Williamson a Cassie Hague v roce 2009 z National Foundation of Educational 

Research. "Digitální gramotnost je stejně tak klíčovou součástí učení se o historii a učení se, 

jak studovat historii, a učení se o přírodních vědách a učení se, jak studovat přírodní vědy, jako 

učení se o informačních a komunikačních technologiích a osvojování si dovedností jejich pou-

žívání. Ovládání digitální gramotnosti je totiž důležitým souborem životních dovedností, které 

doplňují a rozšiřují dovednosti a znalosti, jež se již vyučují ve škole." (Williamson a Hague, 

2009)  

Digitální gramotnost je ve své podstatě více než jen technologické know-how; zahrnuje 

širokou škálu etických, sociálních a reflexivních postupů, které jsou zakotveny v práci, učení, 

volném čase a každodenním životě. 

Mezinárodní společnost pro technologie ve vzdělávání (International Society for Tech-

nology in Education, ISTE) formulovala svá měřítka pro digitální gramotnost v roce 2009 na 

základě šesti standardů:  

1. kreativita a inovace;  

2. komunikace a spolupráce;  

3. znalost výzkumu a informací;  

4. kritické myšlení, řešení problémů a rozhodování;  

5. digitální občanství;  

6. technologické operace a koncepty. 

Komparací těchto šesti standardů, konceptů a nástrojů pro rozvoj digitální gramotnosti 

podle autorů Martin a Grudziecki (2015), materiálů pracovních skupin pro mediální a digitální 
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Zdroj: Autor podle Martin a Grudziecki,2015 a  materiálů 

pracovních skupin pro mediální a digitální gramotnosti 

členských států EU, ISTE 2009. 

gramotnosti členských států Evropské Unie a dalších zdrojů byl vytvořen grafický model „Vize 

zastřešující digitální gramotnosti“. Viz schéma 3. 

Model znázorňuje mnoho vzájemně zdánlivě nesourodých ale propojených prvků, dá-

vají smysl právě až po zastřešení digitální gramotností. Od základního přístupu, povědomí a 

školení pro informování občanů, budování důvěry spotřebitelů (uživatelů) až po vysoce sofis-

tikované, komplexní, tvůrčí, kritické gramotnosti a výsledky. Je zřejmé, že postup od základ-

ních dovedností k vyšším úrovním je logicky navazující, ale z modelu je také zřejmé, že k do-

sažení vyšších úrovní není nutně postupný proces nezbytný a jediný možný; jak z modelu vy-

plývá, je těžiště v potřebách jednotlivých uživatelů a záleží tedy zcela jen na nich, jak budou 

postupovat. 

Schéma 2: Vize zastřešující  
                   digitální gramotnosti 
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Všechny tradiční definice gramotností se zaměřují na dovednosti týkající se čtení  

a psaní, počítání, poslechu, mluvení a kritického myšlení, přičemž konečným společným cílem 

je rozvoj aktivních jedinců, kteří jsou schopni se efektivně a smysluplně zapojit do společnosti 

(Combes, 2010). Tyto dovednosti jsou potřebné i pro plnohodnotné zapojení do digitální spo-

lečnosti, ale jsou pouze součástí většího souboru dovedností a kompetencí, které jsou potřebné 

pro to, aby byl jedinec digitálně gramotný. 

Kompetence pro digitální gramotnost lze klasifikovat podle tří hlavních principů: pou-

žívání, porozumění a vytváření. 

Používání představuje technickou zběhlost, která je nutná pro práci s digitálními tech-

nologiemi. Dovednosti a kompetence, které spadají pod „používání“, lze vidět od základních 

technických znalostí přes používání počítačových programů, jako jsou textové editory, webové 

prohlížeče, e-maily a e-mailoví klienti a další komunikační nástroje – až po sofistikovanější 

schopnosti nutné pro přístup ke znalostním zdrojům a jejich využívání, jako jsou specializované 

vyhledávače, online databáze a nové technologie, jako je cloud computing. 

Porozumění je tou rozhodující částí – je to soubor dovedností, které nám pomáhají po-

chopit, dát do souvislostí a kriticky zhodnotit digitální média, abychom mohli činit informovaná 

rozhodnutí o tom, co uděláme, v jaké které situaci a s čím se setkáváme online. Patří sem zá-

kladní dovednosti, které musíme začít učit naše děti hned, jakmile se dostanou na internet. Po-

rozumění zahrnuje rozpoznání toho, jak síťové technologie ovlivňují naše chování a vnímání, 

přesvědčení a pocity ohledně reálného i digitálního světa kolem nás. Porozumění nás také při-

pravuje na znalostní ekonomiku, protože rozvíjíme, individuálně i kolektivně dovednosti v ob-

lasti správy informací pro jejich vyhledávání, vyhodnocování a efektivní využívání ke komu-

nikaci, spolupráci a řešení problémů. 

Vytváření je schopnost tvořit obsah a efektivně komunikovat prostřednictvím různých 

nástrojů digitálních médií. Tvorba s digitálními médii znamená více než jen umět používat tex-

tový editor nebo napsat e-mail: zahrnuje schopnost přizpůsobit to, co vytvoříme, různým kon-

textům a publiku; vytvářet a komunikovat s využitím médií, jako jsou obrázky, video a zvuk; 

činně a zodpovědně se zapojit do uživatelského obsahu webu 2.0, jako jsou blogy a diskusní 

fóra, sdílení videa a fotografií, sociální hry a další formy sociálních médií. Schopnost tvořit 

pomocí digitálních médií zajišťuje, že lidé aktivně přispívají k rozvoji digitální společnosti. 
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Tvorba – ať už prostřednictvím blogů, tweetů, wiki nebo jakéhokoli jiného ze stovek způsobů 

vyjadřování a sdílení online – je jedním ze základů digitálního občanství a inovací. 

Belshaw (2011) ve svých tezích popisuje digitální gramotnost jako měnící se v čase. 

"Digitální gramotnost je pomíjivá: mění se v čase, může zahrnovat používání různých nástrojů 

nebo rozvíjení různých návyků a téměř vždy závisí na kontextu, v němž se jedinec nachází." 

(Belshaw, 2011). Vzhledem k tomu, jak rychle a často se náš digitální svět vyvíjí, je rozvoj a 

udržování digitální gramotnosti celoživotním procesem. Konkrétní dovednosti, které jsou po-

třeba, se u jednotlivých osob liší v závislosti na jejich potřebách a okolnostech – mohou sahat 

od základního povědomí a školení až po složitější a komplexnější aplikace. Co však zůstává 

neměnné, jsou klíčové koncepty, které se vztahují na všechna digitální média a jsou relevantní 

v každém věku. 

Současné pojetí digitální gramotnosti většinou zahrnuje klíčové koncepty mediální gra-

motnosti:  

• média jsou konstrukce;  

• publikum vyjednává o významu;  

• média mají komerční důsledky;  

• média mají sociální a politické důsledky;  

• každé médium má jedinečnou estetickou podobu  

a doplňuje je o další klíčové koncepty, které odrážejí rozměry síťové interaktivity. Tyto 

klíčové koncepty digitální gramotnosti se vztahují i na tradiční média s tím rozdílem, že zatímco 

v tradičních médiích jsou aspekty, které popisují, relativně vzácné, v digitálních médiích jsou 

dominantní. Zprostředkování těchto konceptů je zásadní pro to, aby všichni mohli přenést své 

učení do různých kontextů. Příkladem může být, že výuka, vztahující se k ověřování informací 

pro zadané úkoly může motivovat k tomu, aby tak dělali pro zadanou práci, ale v jiných situa-

cích nemusí vidět potřebu informace ověřovat. Když však lidé pochopí, jak síťová povaha di-

gitálních médií umožňuje komukoli vytvářet online obsah, pomůže jim to pochopit, proč je 

důležité informace ověřovat vždy. Stejně jako v případě klíčových konceptů mediální gramot-

nosti jsou i klíčové koncepty pro digitální gramotnost nezbytné jak pro to, aby poskytly spo-

lečný jazyk teoretikům, pedagogům a andragogům, tak pro to, aby byly vodítkem pro edukátory 
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v rychle se měnícím technologickém prostředí. Bez ohledu na téma, nástroj nebo platformu je 

účelem edukace digitální gramotnosti zprostředkovat tyto klíčové koncepty způsobem, který je 

přiměřený věku a kognitivním schopnostem edukovaného. 

Digitální gramotnost zahrnuje také veškeré operace a transakce s digitálními médii. U 

digitálních médií je nutné respektovat jejich specifika. Těchto specifik se většinou uvádí pět a 

jejich pochopení, uvědomění si jejich obsahu a hlavně dopadu na uživatele, je stejně důležité, 

ne-li více, jako pochopení definic digitální gramotnosti. 

Mezi základní specifika digitálních médií patří: 

1. Digitální média jsou propojena do sítě. 

Na rozdíl od tradičních médií neexistují v digitálních médiích jednosměrná spojení. V 

tradičních médiích obsah proudil pouze jedním směrem; producenti ho vytvořili, pak ho prodali 

nebo poskytli licenci distributorům, kteří ho pak přinesli divákům (uživatelům). Naproti tomu 

v digitálních médiích již není divák posledním článkem distribučního řetězce, ale uzlem upro-

střed nekonečné sítě. Obsah lze sdílet s dalšími uživateli stejně snadno, jako ho sdílí producent 

nebo distributor. Normou je spolupráce a dialog, nikoli osamocená tvorba a vysílání. 

Tyto vazby jsou vždy přinejmenším obousměrné, i když si uživatelé nejsou vědomi způ-

sobů, jakými data posílají. To znamená, že každý a všechno je propojeno se vším ostatním. V 

důsledku toho jsou bariéry účasti mnohem nižší než v tradičních médiích a každý může publi-

kovat obsah a najít si publikum. To znamená, že uživatelé mohou komunikovat s vrstevníky a 

celebritami zároveň. To má velmi důležité důsledky, když potřebujeme ověřit pravost informací 

nebo rozpoznat zaujatost a úhel pohledu zdroje. Síťová povaha digitálních médií také umož-

ňuje, aby na internetu vznikaly formální i neformální komunity, jejichž normy a hodnoty vy-

tvářejí sami jejich členové. 

2. Digitální média jsou trvalá, dají se vyhledávat a sdílet. 

Digitální obsah je trvalý; vše, co je přenášeno, je někde uloženo a může být vyhledáváno 

a indexováno. Uvážíme-li to společně s konceptem, že digitální média jsou propojena do sítě, 

znamená to, že většinu tohoto obsahu lze také kopírovat, sdílet nebo šířit s triviálními náklady. 

Kopírovat lze dokonce i věci, které jsou zdánlivě dočasné (například fotografie z Instagramu) 

a téměř vždy jsou uloženy na serverech platformy. Protože je digitální obsah trvalý, je většinou 
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konzumován asynchronně; obvykle na něco reagujeme nebo odpovídáme v jinou dobu, než kdy 

je to zveřejněno, a reakce na naši reakci přijde také později, obvykle v nepředvídatelnou dobu. 

Díky tomu, může být pro většinu uživatelů obtížné digitální média vypnout, protože reakce – 

nebo možnost na něco reagovat může přijít kdykoli a uživatel se dostává do stresu, že „nezare-

aguje včas a něco zmešká“. 

3. Digitální média mají neznámé a nečekané publikum. 

Vzhledem k tomu, že digitální média jsou propojena do sítě a digitální obsah lze sdílet, 

mohou to, co se sdílí online, vidět uživatelé, u kterých to původně nebylo nezamýšleno. Mož-

nost kontrolovat, kdo co uvidí, je omezená; jak tvůrci obsahu, tak tradiční strážci a distributoři 

mají mnohem menší možnost kontrolovat, co se s digitálním obsahem stane po jeho zveřejnění. 

To může ztížit řízení publika a vždy existuje riziko rozpadu kontextu digitálního obsahu, když 

to, co bylo určeno jednomu publiku, uvidí jiné. Stejně tak může dojít ke sdílení digitálního 

obsahu s publikem, o kterém jeho autor neví. Všudypřítomné soubory cookie a další sledovací 

nástroje zaznamenávají 24 hodin denně informace o tom, kdo je uživatel a co dělá, když navštíví 

webové stránky, kde se při návštěvě internetových stránek nachází apod. 

4. Zážitky z digitálních médií jsou skutečné, ale ne vždy se tak cítí. 

To, že jsou digitální média propojena do sítě, znamená, že jsou alespoň do určité míry 

interaktivní; nikdy není uživatel jen pasivním divákem, ale vždy jsou uživatelé součástí toho, 

co se děje. Protože jsou interaktivní, často reagují na věci online, jako by tam skutečně byly, 

ale většina signálů, které jim v reálném světě říkají, jak se cítí oni i ostatní, chybí. Jedním z 

důsledků toho mohou být "pasti empatie", vlastnosti síťové interakce – jako je pocit anonymity 

nebo absence signálů, jako je tón hlasu nebo výraz tváře lidí, s nimiž komunikují, které jim 

brání cítit empatii, když by ji normálně cítili, a tyto pasti mohou přimět zapomenout, že to, co 

se dělá online, může mít skutečné důsledky. Ze stejných důvodů může být velmi obtížné určit 

skutečný význam a motivaci někoho, kdo komunikuje online, což je jev lidově známý jako 

"Poeův zákon"15. Částečně z tohoto důvodu a také kvůli absenci fyzické přítomnosti online, je 

snadné zapomenout, že zákony, etika, morálka, práva a povinnosti stále platí i online. Normy a 

 
15   internetové pravidlo, pojmenované po Nathanu Poeovi, který je formuloval v roce 2005 v internetové 

diskusi o kreacionismu. Tvrdí, že je prakticky nemožné rozeznat extrémní názory od jejich parodie.  
 
. 
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hodnoty online komunit, jichž jsou uživatelé součástí, mohou ovlivňovat i jejich osobní normy 

a hodnoty, stejně jako je ovlivňují hodnoty jejich komunit v reálném světě. V kombinaci s výše 

zmíněnými sníženými bariérami pro zveřejnění to může také znamenat, že další uživatelé a 

obrazy, s nimiž jsou v kontaktu online, je ovlivňují stejně nebo více než obrazy v tradičních 

médiích či reálných komunitách, protože jsou (nebo se zdají být) jejich vrstevníky. Obrazy uži-

vatelů, které vytvářejí online, na ně mají další dopad, protože ztělesňují to, kým si představují 

nebo přejí být. 

5. To, jak reaguje a jak se uživatel chová při používání digitálních médií, je ovlivněno 

architekturou platforem, které odráží předsudky a názory jejich tvůrců. 

Jedním z nejzákladnějších poznatků digitální gramotnosti je, že forma média ovlivňuje 

to, jak text "čteme" nebo jak jej prožíváme. To sice platí i v případě digitálních médií, ale síťový 

efekt znamená, že architektura platformy – vše od uživatelského rozhraní, s nímž komuniku-

jeme, až po algoritmy, které určují, jakým způsobem se k nám doručuje obsah – to vše ovlivňuje 

nejen význam a sdělení digitálních médií, ale také chování uživatelů při jejich používání. Na té 

nejzákladnější úrovni například síťová povaha digitálních médií vytváří dostředivý efekt, pro-

tože hypertextové odkazy podněcují k přechodu na jiné texty a platformy. (Boyd, 2011, s. 33-

58) popisuje tuto architekturu termíny „příležitosti, dynamiky a implikce“, které nediktují cho-

vání účastníků, ale konfigurují prostředí způsobem, který formuje zapojení uživatelů. Stejně 

jako u tradičních médií nejsou tyto vlivy přirozené nebo neutrální; odrážejí přesvědčení, nevě-

domé předsudky a nezpochybňované názory tvůrců. Někdy se tyto hodnoty uplatňují vědomě; 

pokud tvůrci platformy považují svobodu projevu za svou nejvyšší prioritu, pak ochrana před 

nenávistnými projevy a obtěžováním bude v nejlepším případě až na druhém místě. To ovlivní, 

kdo se cítí svobodně a jaké druhy konverzací se na platformě odehrají. Ve hře však mohou být 

i nevědomé postoje, například "inženýrské myšlení", které nevidí problémy v tom, že se čer-

nošským a bělošským uživatelům zobrazují různé nabídky práce, nebo v tom, že se doručuje 

stále užší nabídka zpráv, s nimiž, podle názoru platformy, určitě uživatel souhlasí, pokud je to 

nejefektivnější nejrychlejší způsob, jak dělat reklamu třetí straně. Téměř vždy jsou klíčové také 

komerční pohledy; platforma, která vydělává na zapojení uživatelů, bude přirozeně podporovat 

interakce, které přinášejí co nejintenzivnější zapojení, bez ohledu na obsah nebo tón těchto in-

terakcí. Často dochází k souhře mezi vlivem platforem a vlastními potřebami uživatelů, což se 

může objevit i v tradičních médiích. Dospívající se mohou rozhodnout zveřejňovat neformální 
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fotografie například na Snapchatu a formálnější na Instagramu na základě toho, že obě plat-

formy podle nich slouží k různým účelům, ale zároveň jsou ovlivněni strukturou těchto platfo-

rem: Snapchat, kde jsou fotografie ve výchozím nastavení dočasné, vytváří očekávání, že budou 

neformální a "zábavné", zatímco trvalý kanál Instagramu podporuje pečlivé udržování profilu 

zaměřeného na veřejnost. 

Digitální gramotnost také zahrnuje digitální občanství, jeho společný mrav a etiku. Di-

gitální občanství je "výchova k charakteru" v propojeném, síťovém světě. Jedním z velkých 

poslání a témat současnosti by mělo být budování společného mravu a etiky pro komunity 

zítřka, takže se vždy vracíme k tomu, jak chceme, aby nás ostatní vnímali, jak se chceme chovat 

k ostatním a jak chceme, aby se ostatní chovali k nám. Technologie poskytují další způsob, jak 

vzdělávat, a jak vzdělávání učinit pro všechny relevantní. Být kriticky angažovaným edukáto-

rem a zároveň digitálně gramotným konzumentem digitálních médií je nezbytnou součástí ak-

tivního digitálního občanství v 21. století. Modely digitálního občanství jsou obecně rámovány 

prvky, jako jsou práva a povinnosti, participace nebo občanská angažovanost, normy chování 

nebo digitální etika a etiketa, pocit sounáležitosti k digitální komunitě a členství v digitálních 

komunitách. Digitální gramotnost je úzce spjata s výchovou občana v tradičním smyslu, kdy se 

porozumění digitálním médiím a schopnost je využívat stává důležitou součástí aktivního ob-

čanství. Vzhledem k tomu, že mediální sdělení dominují současným politickým debatám a ná-

stroje jako Facebook a Twitter jsou využívány k aktivismu a organizování politických hnutí po 

celém světě, je pro všechny lidi stále důležitější, aby dokázali kriticky nahlížet na média a byli 

připraveni stát se angažovanými digitálními občany, kteří pozitivně přispívají ke své komunitě. 

K tomu potřebují celou škálu dovedností, které doposud spojujeme především s mediální a ICT 

gramotností. Aby byli schopni znát a uplatňovat svoje práva, která mají jako spotřebitelé, čle-

nové online komunit, občané státu a lidské bytosti, musí si uvědomit a začít aktivně používat 

právě svoji digitální gramotnost. 

3.2 Informační gramotnost a kritické myšlení jako prvky digitální gramot-

nosti 
Lankshear a Knobel (2006. s.20) uvádějí mezi novými gramotnostmi mimo jiné i infor-

mační gramotnost. Tento termín je pravděpodobně mezinárodně nejzavedenější (společně s me-
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diální gramotností) z nových gramotností a je o něm k dispozici množství publikovaných vý-

zkumů, teorií a případových studií. Celosvětově je informační gramotnost široce přijímaným a 

ve vzdělávání používaným termínem, který popisuje proces, jímž lidé procházejí, aby pochopili 

své vlastní potřeby informací, vyhledávali je, získávali k nim přístup, vyhodnocovali je a vhod-

ným způsobem je používali. Vzdělávání v oblasti informační gramotnosti je patrné napříč vzdě-

lávacími sektory, ale někdy panuje názor, že tyto dovednosti jsou vyžadovány pouze pro stře-

doškolské a vysokoškolské studium. 

Někdy se pojem "informační dovednosti" používá k popisu výuky informační gramot-

nosti v odborném kontextu, přičemž vzdělavatelé a někteří odborníci používají příklady z reál-

ného života o tom, jak získání informační gramotnosti připraví na vyhledávání pracovních pří-

ležitostí, kariéry a školení, umožní celoživotní učení a v konečném důsledku mohou pomoci k 

lepšímu uplatnění na trhu práce. 

Je důležité si uvědomit, že termín "mediální gramotnost" má podobný význam jako in-

formační gramotnost, ale zahrnuje učení o rozpoznávání různých typů zvukových, vizuálních a 

textových médií a porozumění různým přístupům k jejich "čtení" a používání. Mediální gra-

motnost není vždy běžně používaným pojmem. Nicméně se naznačuje, že v digitálním věku 

potřebujeme porozumět multimodalitě, tj. našim schopnostem komunikovat s různými zvuko-

vými, vizuálními a textovými informacemi, které jsou nám předkládány v digitální podobě a 

kriticky je číst (ibid.). 

Jedním ze společných témat všech nových gramotností je kritické myšlení a znalosti, 

dovednosti a podpora, které lidé potřebují k jeho správnému zvládnutí. Nejedná se o novou 

myšlenku, učení a výuka kritického myšlení je klíčovou součástí debaty o vzdělávání již od 

vydání knihy Pedagogika utlačovaných od Paula Freireho. Freire (1970), jehož myšlenka změ-

nit model vzdělávání z modelu, kdy jsou pouze předávány jednostranně znalosti na model, kdy 

se vzdělávaní aktivně podílejí na vytváření znalostí, tzn. edukace má být spoluvytvářena vzdě-

lávanými, byla opravdu na svou dobu revoluční. 

Koncepce, podle níž jsou žáci spolutvůrci znalostí a učení a aktivními účastníky vlast-

ního vzdělávání, se v poslední době stala velmi populární a schopnost kritického myšlení v 

různých situacích a scénářích je pro její dobré fungování zásadní nutností. Kritické myšlení je 

životně důležité, ať už jde o konzumaci, produkci anebo komunikaci v digitálním prostředí. 
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Starkey (2012, s.54) říká, že kritické myšlení je základem účasti ve společnosti digitálního 

věku. Pokud zajistíme, aby kritické myšlení bylo klíčovou součástí rozvoje digitálních doved-

ností, můžeme k používání digitálních technologií přistupovat informovaněji a sebevědoměji. 

Digitální gramotnost zahrnuje důležité prvky informační a mediální gramotnosti a zabývá se 

tím, jaký dáváme smysl, racionalizujeme a kriticky přemýšlíme o našich interakcích s digitál-

ními informacemi, médii, zařízeními a nástroji. Digitální gramotnost se od informační a medi-

ální gramotnosti liší tím, že se zabývá tím, jak lidé produkují i konzumují, a umožňuje podpo-

rovat kreativitu a inovace. 

3.3 Digitální gramotnost v andragogice  
Jak bylo popsáno a zdůvodněno v předchozích kapitolách, digitální gramotnost je sou-

hrn takových schopností, které dávají jedinci schopnost žít, pracovat a celoživotně se vzdělávat 

v digitální společnosti. Je to schopnost smysluplně a bezpečně využívat digitální technologie 

k aktivní účasti na moderním společenském, kulturním, politickém a ekonomickém životě, bez-

pečně se do něj zapojit a aktivně k němu přispívat. Kursch (2016) uvádí, že andragogika je 

vědou, která přispívá, mimo jiné, také v metodologii vzdělávání a rozvoji talentovaných je-

dinců. V oblasti digitální gramotnosti existují talentovaní jedinci, jejichž potenciál není vždy 

smysluplně využit. A právě využití jejich potenciálu může vést k rozvoji celé společnosti. 

K tomu může dojít až v okamžiku, kdy celá společnost začne správně digitální gramotnost roz-

víjet a v jejím rámci také podporovat talentované jedince. (ibid.) 

Na digitální gramotnost lze nahlížet také z hlediska obsahu vnitřních dimenzí jedince. 

Ng (2012) hovoří o nutnosti v dalším vzdělávání dospělých jedinců rozlišovat a respektovat tři 

základní dimenze každého dospělého jedince. Jsou to kognitivní dimenze, technická dimenze a 

sociálně-emoční dimenze.  

V sociálně-emoční dimenzi je nutno vyzdvihnout část etickou, která obsahuje odpověd-

nostní, normativní a aplikovanou etiku. Na základě toho byl vytvořen graf 3 Dimenze digitální 

gramotnosti dospělých. 
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Zdroj: Autor podle Ng(2012) 

Schéma 3: Dimenze digitální gramotnosti dospělých.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jak ukazuje schéma 3, všechny tři dimenze – kognitivní, technická a sociálně-emoční 

se navzájem prolínají a doplňují.  

Technická dimenze digitální gramotnosti v širším slova smyslu znamená mít uživatelské 

dovednosti pro práci s digitálními technologiemi při vzdělávání se a každodenních činnostech. 

Znamená to umět připojit a používat vstupní a periferní zařízení, například sluchátka nebo mi-

krofon, externí reproduktory apod. Předpokládá základní znalost mechanických funkčních částí 

digitálních technologií, ochranu souborů, schopnost řešit problémy čtením návodů nebo pomocí 

funkcí nápovědy či dalších internetových zdrojů (YouTube apod.). Digitálně gramotný jedinec 

je schopen adekvátně na uživatelské úrovni ovládat digitální technologie, například díky poro-

zumění struktuře digitálních souborů, správě přenosu dat, která zahrnuje i porozumění velikosti 

souborů a prostoru potřebného k uložení souborů. Zvládá vyhledávání, stahování a instalace 

aplikací (a odinstalování, pokud nejsou potřeba) a používání infračerveného připojení nebo 

Bluetooth pro externí zařízení. Je schopen porozumět poplatkům za připojení a přenos dat ve 

spojení se stahováním dat. Zvládá nastavení a používání komunikačních technologií; chápe ná-

stroje sociálních sítí. Je si vědom nutností aktualizací a změn informací o uživatelském účtu na 

internetu. Umí odesílat a získávat přílohy prostřednictvím e-mailu nebo e-mailových klientů; 

chápe funkce a použití cloudových úložišť, jejich otevírání pomocí vhodných aplikací a práci 
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s nimi – např. rozbalování složek, mazání a přesuny dat. Má znalosti klíčových funkcí software, 

který denně používá (textový, tabulkový procesor apod.), rozeznává prvky uživatelského roz-

hraní – náznaky, které určují interaktivitu (např. nabídka, velikost, přetahování, rolování, sklá-

dací seznamy, karty a záložky) a jejich vztah k samotnému digitálnímu obsahu. Tento základní 

výčet není úplný, protože prakticky denně dochází k jeho aktualizaci v souvislosti s rozvojem 

digitálních technologií a používaných aplikací. 

Kognitivní dimenze modelu digitální gramotnosti podle Ng (2012) je spojena se schop-

ností kriticky myslet v cyklu vyhledávání, vyhodnocování a vytváření při práci s digitálními 

informacemi. Znamená také schopnost vyhodnotit a vybrat vhodné aplikace k učení nebo k 

provedení konkrétního úkolu. Tento rozměr digitální gramotnosti vyžaduje, aby se jedinec ori-

entoval v etických, morálních a právních otázkách spojených s online obchodováním a repro-

dukcí obsahu, které využívají digitálně založené zdroje (např. autorská práva a plagiátorství). 

Jedinec by měl rozumět multiliterárním dovednostem a být schopen dekódovat informace, které 

jsou založeny na textu, stejně jako informace z obrázků, zvukových záznamů (např. podcastů), 

videí, map a modelů, což zahrnuje multiliterární dovednosti, které jsou jazykové, vizuální, zvu-

kové, prostorové, gestické (zachycené ve videích) a multimodální (jako v multimediálních 

zdrojích). Na průsečíku mezi technickým a kognitivním rozměrem se nachází hypertextová a 

reprodukční gramotnost. Ty zahrnují schopnost bezpečně a vědomě se pohybovat v hyperme-

diálním prostředí za účelem konstrukce znalostí a syntézy nových poznatků s využitím vhod-

ných online nebo offline nástrojů, které zprostředkují významy v tom nejvalidnějším smyslu. 

Sociálně-emoční rozměr digitální gramotnosti a oblasti, které se prolínají mezi sociálně-

emočním a kognitivním rozměrem (jak je znázorněno v grafu 1), zahrnují schopnost uživatele 

zodpovědně využívat internet ke komunikaci, socializaci a učení tím, že dodržují etiku (spole-

čenský mrav) podle společensky respektovaných standardů. V oblasti netikety uplatňují po-

dobná pravidla jako při osobní komunikaci – respekt a používání vhodného jazyka a slov, aby 

se zabránilo nesprávné interpretaci a tím nedorozumění. Chrání individuální bezpečnost a sou-

kromí tím, že osobní informace mají zakotveny jako soukromé a nezveřejňují víc osobních 

údajů, než je nezbytné. Je důležité, aby uživatelé byli schopni rozpoznat, kdy a kdo je ohrožen, 

mají nastudované postupy, jak se zachovat, jak se s tím vypořádat. Například zda hrozbu igno-

rovat, ohlásit nebo na ni osobně reagovat. 
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Centrálním prvkem všech tří dimenzí rámce digitální gramotnosti je kritická gramotnost 

– pochopení, že lidé, kteří stojí „za scénou“, píší a zveřejňují v digitálním světě informace, mají 

své vlastní motivace a cíle.  Naučit se schopnosti kriticky zhodnotit, čí hlas je slyšet a čí nikoli, 

je důležité pro co nejneutrálnější učení. Lze říci, že kritické myšlení zahrnuje, mimo jiné, způ-

soby nahlížení na psané, vizuální, mluvené, multimediální a performativní texty s cílem zpo-

chybnit a zpochybňovat postoje, hodnoty a přesvědčení, které se skrývají pod povrchem. 

Všechny tři dimenze digitální gramotnosti ve svých středech zahrnují de facto práci 

„texty v jakékoliv podobě“, Od čtení digitálních návodů nebo sledování videa s návodem na 

YouTube při řešení technických problémů (technická dimenze) přes vnímání náznaků z obsahu 

a tónu konverzace v příspěvcích, včetně textových zkratek a emotikonů (sociálně-emoční di-

menze) k posuzování názorů z písemných materiálů, videí a obrázků (kognitivní dimenze). To 

vše je důležité, aby jedinec kriticky analyzoval digitální materiály do větší hloubky, aby pocho-

pil zjevné i skryté významy v informacích (datech. 

Digitální gramotnost z andragogického pohledu vyžaduje celoživotní rozvoj technic-

kých, kognitivních a sociálně–emočních dovedností jedince v rámci jeho celoživotního vzdělá-

vání. Z hlediska andragogiky je nutno se zabývat celoživotním rozvíjením základních digitál-

ních dovedností, které by měl být digitálně gramotný člověk, s přihlédnutím k jeho věku, zdra-

votnímu a emočnímu stavu atd., schopen smysluplně využívat a prokázat. Ve zkratce lze říci, 

že andragogika se zaměřuje na rozvoj digitální gramotnosti v těchto oblastech každodenního 

života:  

1. oblast provádění základních operací s digitálními technologiemi a přístupu prostřed-

nictvím digitálních technologií ke zdrojům pro každodenní použití, 

2. oblast schopností efektivně vyhledávat, identifikovat a vyhodnocovat informace pro 

účely každodenní potřeby, potažmo celoživotního vzdělávání, 

3. oblast výběru a rozvoje kompetencí v používání nejvhodnějších technologických ná-

strojů a jejich funkcí k plnění úkolů, řešení problémů nebo vytváření produktů,  

4. oblast bezpečného chování v online digitálním světě, 

5. oblast ochrany osobní i cizí identity (integrity osobnosti) a jimi kontinuálně vytváře-

ných dat v digitálním světě. 
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Celoživotní vzdělávání těchto dovedností v souvislostech s poskytováním příležitostí k 

jejich procvičování způsobem, který ukazuje jejich význam při rozhodování a jejich vhodném 

používání, jsou pro osobní rozvoj člověka všech věkových kategorií zásadní a neocenitelné. 

Právě zde je pozice andragogiky nezastupitelná. Andragogika přináší velké perspektivy rozvoje 

digitální gramotnosti, které se opírají o integraci a rozvoj tří dimenzí rámce digitální gramot-

nosti, pomocí rozvíjení jednotlivých dovedností a kompetencí.  
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4. Edukace a digitální gramotnost 

Digitální svět má hluboký vliv na všechna edukační odvětví, zpochybňuje a nově defi-

nuje samotné pojetí učení a vzdělávání. Mnozí se snaží digitální svět vnést do edukačního pro-

cesu se záměrem zlepšit tradiční učení a výuku, zapojit studenty a pomoci jim získat nové do-

vednosti. To se dělo především prostřednictvím informačních a komunikačních technologií, 

jako jsou interaktivní tabule, virtuální výukové prostředí (např. Moodle) a široká škála digitál-

ních technologií. Jiní se snažili zpochybnit samotný pojem tradičního učení a výuky v digitál-

ním věku a snažili se proměnit digitální svět v digitální učebnu. Příkladem jsou masové, ote-

vřené, online kurzy, využívání digitálních médií a obsahu jako výukových zdrojů. Širší debaty 

o metodách edukace, o uplatňování správné pedagogiky a andragogiky v praxi a o úloze vzdě-

lávajícího se v důsledku toho staly klíčovými oblastmi diskusí v obou vědeckých oborech a 

neustále intenzivně probíhají. 

V poslední době se pozornost v debatách o digitálních technologiích ve vzdělávání pře-

sunula na potřeby jednotlivců a specifických skupin, aby se určily osvědčené postupy a úroveň 

znalostí potřebných k provádění řady digitálních úkolů. Vzdělavatelé jsou pak schopni identi-

fikovat, pochopit a předávat znalosti, dovednosti a schopnosti potřebné k tomu, aby se člověk 

stal angažovaným, kriticky myslícím a kreativním občanem digitálního světa. Mnohostranná 

povaha našeho používání digitálních technologií vyvolává řadu otázek, a to nejen o tom, jak 

chápeme a kontrolujeme naše používání internetu, ale také o tom, jak chápeme naše životy a 

naše místo ve fyzickém světě ve vztahu k tomu, co děláme online v digitálním světě. Klademe 

si také otázku, co můžeme jako vzdělavatelé udělat pro to, abychom toto porozumění a osvojení 

si příslušných digitálních dovedností usnadnili, tzn. abychom podpořili rozvoj digitální gramot-

nosti?  

Mnoho vzdělavatelů využívá digitální technologie u jednotlivců, ve svých třídách či 

skupinách k podpoře různých stylů učení a k zapojení vzdělávaných. V mnoha případech jim 

však informace, které by jim pomohly dělat to způsobem, který podporuje inovativní myšlení 

a spolupráci, prosazuje etické postupy a posiluje jejich vlastní profesní rozvoj. 

Lze identifikovat několik klíčových faktorů, které omezují schopnost pedagogů a an-

dragogů pomáhat vzdělávaným při budování digitální gramotnosti. Celkově je možno je popsat 

takto (podle (White, 2015): 
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1. připravenost nových příležitostí ke vzdělávání, které jsou rozšířeny o digitální tech-

nologické nástroje; 

2. přesun vzdělávajícího do role facilitátora a spolu vzdělávajících se, namísto expertů 

na „drilování a uspávání“; 

3. zaměření školení pedagogů a andragogů na to, jak využívat digitální technologie ke 

zlepšení edukace a dosažení kontinuálního celoživotního učení¨ 

4. tvorba „rozumných zásad“ a odstranění omezujících nařízení ve vzdělávacích insti-

tucích tak, aby bylo možno lépe pomáhat vzdělávaným rozvíjet se a uplatňovat 

vlastní potřeby a názory. 

Digitální technologie tradiční paradigma „třída (skupina, jednotlivec) na jedné straně a 

vzdělávající na straně druhé“ boří a staví učitele do role provázejícího odborníka. To může být 

pro mnohé pedagogy a andragogy těžké přijmout, ale nemusí to být nutně špatně. V našem 

rychle se vyvíjejícím digitálně technologickém světě jsme „všichni studenti a učitelé“, jen je 

nutná ochota sdílet odpovědnost za vzdělávání z obou zúčastněných stran, aby se v „síťové 

studovně“ obě strany cítili dobře a byli efektivní. Vzdělávající budou v budoucnosti působit 

jako facilitátoři a průvodci, kteří poskytují podporu, aby pomohli vzdělávaným rozvíjet kritické 

a tvůrčí myšlení na vyšší úrovni a hlubší porozumění související s digitálními technologiemi 

tak, aby se vzdělávaní postupně stávali samostatnějšími uživateli síťových digitálních techno-

logií a možná i vzdělávajícími.  

Edukace v oblasti používání počítačů, softwaru a internetu jsou již mnoho let označo-

vány jako vzdělávání v oblasti IT a ICT. Pojmy jako dovednosti v oblasti informačních a ko-

munikačních technologií a základní počítačové dovednosti se staly velmi využívanými v nej-

různějších kontextech a s tím, jak se vyvíjely a měnily potřeby lidí v oblasti technologií, se na 

ně nabalilo mnoho různých významů a očekávání. 

Je potřeba jasně rozlišovat mezi osvojením si základních ICT dovedností pro funkční 

využití technologií a osvojením si znalostí a dovedností ve světě digitálních technologií po-

tažmo v digitálním životě. To nutně neznamená tyto dvě myšlenky oddělovat, ale znamená to 

umět je pojmenovat a umět je lépe zvládnout. Jejich rozdělení do dvou různých souborů by 

mělo vypadat následovně: 
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1. Funkční dovednosti v oblasti IT: základní dovednosti potřebné k pochopení a používání 

klíčového počítačového hardwaru a softwaru. Každodenní používání včetně používání 

ve specifických prostředích a pro specifické účely. Vše, od zapnutí počítače a používání 

myši přes vytvoření e-mailového účtu až po nastavení bezdrátového širokopásmového 

směrovače a připojení zařízení k němu. Jedná se o dovednosti, které jsou obvykle za-

měřeny na úkoly nebo cíle. 

2. Dovednosti v oblasti digitální gramotnosti: znalosti, dovednosti, schopnosti, sebedůvěra 

a kompetence potřebné k rozvoji používání digitálních technologií. Usnadňuje a podpo-

ruje rozvoj kritického myšlení, kreativity, odpovědnosti a produktivity, což umožňuje 

využívat digitální technologie pro život, učení a práci. 

Rozlišování mezi těmito dvěma soubory dovedností by nemělo být chápáno jako upřed-

nostňování jednoho před druhým. Oba jsou stejně důležité a jako takové by měly být chápány 

a uznávány. Věnování času pochopení a odhalení obou souborů dovedností by mohlo edukáto-

rům umožnit, aby se stali schopnějšími a jistějšími praktiky v oblasti souborů dovedností, které 

jsou bezpochyby nezbytné pro dobré vzdělávání. 

S postupným naplňováním Strategie digitálního vzdělávání (MŠMT,2014) se stále více 

hovoří o potřebě rozvoje digitální gramotnosti ve formálním i informálním vzdělávání a také o 

pojetí, jakým způsobem by rozvoj digitální gramotnosti měl být plánován a řešen. Vývoj digi-

tálních technologií, potažmo i společnost, klade na uživatele digitálních technologií stále větší 

a větší nároky v oblasti bezpečného a efektivního fungování člověka (občana) v životě, a to jak 

osobním, tak profesním. Život se stále víc stává „životem digitálním“. Digitální gramotnost se 

tak stává nezbytnou součástí většiny vzdělávacích oborů – tzv. „prorůstá“ všemi obory. 

Lankshear a Knobel (2006, s.16) zařadili digitální gramotnost mezi jednu z mnoha "no-

vých gramotností". Tyto nové gramotnosti se vyvíjely spolu se změnami v západních společ-

nostech v průběhu pozdějšího dvacátého století a na počátku století jednadvacátého. Lankshear 

a Knobel připisují příležitosti vytvořené v 21. století, jako je rychlý nárůst sociální mobility a 

zvýšená kulturní a jazyková rozmanitost, jako hlavní základní důvod vývoje nových gramot-

ností. Ve stejném období se technologie rozvíjely tak nebývalým tempem, že se pravděpodobně 

vyvinuly nové způsoby komunikace, které se staly nezbytnými.  
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Definice digitální gramotnosti vzdělávajících jsou užitečné jako výchozí bod a pro sta-

novení kontextu, ale soubor dovedností a schopností na základě kterých lze strukturovat rozvoj 

osobnosti, je neméně důležitý, aby vše v celém kontextu fungovalo. 

Cardiffská univerzita vytvořila v rámci svého projektu Digidol soubor dovedností 

„Learning Literacies“, jehož klíčovou součástí je digitální gramotnost  

(Cardiff University 2013). Jako klíčové procesy digitální praxe vzdělávajících jsou zde uvedeny 

„vyhledávání, správa, manipulace, výzkum & produkce, sdílení“ informací. Dále jsou rozdělo-

vány na digitální „vlastnosti, postupy, dovednosti, přístup a povědomí“ vzdělávaných. 

Jisc(2014) identifikuje "sedm prvků digitální gramotnosti", s nimiž může být spojena 

široká škála dovedností a postupů. Těchto sedm prvků je následujících: 

- Komunikace a spolupráce. 

- Kariéra a správa identit. 

- ICT gramotnost. 

- Dovednosti v oblasti učení. 

- Digitální stipendium. 

- Informační gramotnost. 

- Mediální gramotnost. 

JiscRSCs (2011) vytvořil model dovedností, specifický pro sektor dalšího vzdělávání 

(tedy i andragogiky), který využívá "bubliny" digitálně gramotných postupů, jež jsou založeny 

na problémech a tématech: 

- Buďte v bezpečí v digitálním prostředí. 

- Vyhledávat, vyhodnocovat a používat informace. 

- Používat digitální nástroje – hardware/software. 

- Chápat společenskou odpovědnost. 

- Předvést úspěch. 

- Povědomí o digitální identitě a její správa. 

- Spolupracovat – vzdělávání, komunitní a pracovní život. 

BCS (2013, b) nevytvořila soubor dovedností jako takový, ale vybrala následující 

otázky a témata jako klíčové součásti své definice digitální gramotnosti: 

- Pochopení dopadu nových technologií na společnost. 

- Pochopení a schopnost vhodně spravovat digitální identitu. 
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- Schopnost vyhledávat, organizovat, chápat, hodnotit, analyzovat a prezentovat digi-

tální informace. 

Přístup k rozvoji souboru dovedností v oblasti digitální gramotnosti vzdělávajících 

může být založen buď na souboru postupů, které by digitálně gramotný člověk měl dodržovat, 

nebo na širších tématech a otázkách, na něž reagují dovednosti a postupy. Oba přístupy mohou 

být užitečné pro pochopení toho, jak rozvíjet jak vzdělávajícího, tak vzdělávané. Pro vzděláva-

jící v oblasti dalšího vzdělávání (andragogiky) se zdá být vhodnější začít s otázkami a tématy a 

poté na jejich základě rozvíjet postupy, dovednosti, znalosti a porozumění. 

Z těchto různých definic, souborů dovedností a přístupů lze vybrat společná témata, 

vlastnosti, dovednosti, postupy a chování digitálně gramotného člověka (viz Příloha 1). 

Každý z nás má s digitálními technologiemi širokou škálu interakcí a zkušenosti dvou 

různých osob s digitálním světem nejsou úplně stejné. Proto jsou oblasti digitální gramotnosti, 

které člověk potřebuje a rozvíjí, kontextově specifické. Z tohoto důvodu budou vždy existovat 

rozdíly v terminologii, významu, a nakonec i v chápání toho, co se myslí určitými digitálními 

dovednostmi, v závislosti na tom, pro koho byly definovány a kým byly rozvíjeny. Rozvoj 

digitální gramotnosti neexistuje izolovaně. O všech gramotnostech je třeba uvažovat jako o 

přenositelných, zaměnitelných, remixovatelných a aktualizovatelných. Stejně jako samotné di-

gitální technologie jsou i tyto dovednosti náchylné k aktualizaci v závislosti na rychlých změ-

nách v digitálním životě. Je třeba si uvědomovat tato fakta a rozdíly, a teprve pak lze pochopit, 

jak se stát digitálně gramotnými praktiky v oblasti andragogiky.  

Je zřejmé, že každé povolání má svá specifika, a to i co se týče digitální gramotnosti. 

Mnoho z digitální gramotnosti, mnoho z dovedností, znalostí a postupů je společných pro 

mnoho povolání, vždyť všichni lidé jsou také občany v současném digitálním světě. K tomu, 

aby bylo možno specifikovat nejnutnější digitální dovednosti, znalosti a kompetence se ve vět-

šině zemí sestavují nejrůznější databáze povolání, kde jsou definovány nutné předpoklady, zna-

losti, kvalifikace a digitální kompetence pro výkon toho kterého povolání. 

V České republice existuje Národní soustava povolání (dále jen NSP16), otevřená data-

báze povolání spravovaná Ministerstvem práce a sociálních věcí (dále jen MPSV). Byla zalo-

žena MPSV v roce 1991-1993 jako Jednotný katalog prací, v roce 2006 zákon č. 176/2006 Sb., 

 
16 Dostupné z Národní soustava povolání (www.nsp.cz) 
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který vymezil obsah Národní soustavy kvalifikací a její vazbu na konkrétní povolání. V letech 

2007-2008 byla zahájena realizace veřejné zakázky NSP. Od roku 2018 je informační systém 

NSP a správa jeho obsahu pod gesci MPSV ČR.  

NSP obsahuje 2 231 povolání. Povolání je definováno podle zákona č.435/2004 Sb, 

(zákon o zaměstnanosti), § 5 písmeno f) „standardizovaný souhrn pracovních činností podle 

jejich obvyklého seskupení na trhu práce, jejichž výkon předpokládá určitou odbornou a další 

způsobilost.“ 

Pro účely této diplomové práce byl NSP vzat jako základ pro popis souhrnu pracovních 

činností povolání učitel všeobecně vzdělávacích předmětů střední školy, ID jednotky práce: 

30017. Viz příloha 4.  

V sekci „Obecné dovednosti“ je u povolání učitel všeobecně vzdělávacích předmětů 

střední školy (dále jen učitel SŠ) v oblasti „Počítačová způsobilost“ požadována kvalifikační 

úroveň na nejvyšší, třetí úrovni. V sekci „Měkké dovednosti“ je v oblasti „Objevování a orien-

tace informacích požadována kvalifikační úroveň jen na střední, druhé úrovni. Digitální kom-

petence jako takové jsou v NSP povolání učitel SŠ, pouze všeobecně zmíněny s poznámkou: 

„Pro toto povolání nejsou digitální kompetence dosud zpracovány.“ (NSP 2021)  

4.1 Střední školy v ČR 
Česká republika má mimořádně dlouhou tradici ve vzdělanosti nejširších vrstev obyva-

telstva. Organizace školského systému v ČR prochází neustále změnami s cílem posílit decen-

tralizaci, deetatizaci a diverzifikaci celého systém. Jednotlivé školy uskutečňují vzdělávání 

podle celostátně závazných rámcových vzdělávacích programů (RVP) na základě kterých tvoří 

jednotlivé školy své vlastní školní vzdělávací plány (ŠVP). Náležitosti vzdělávání jsou stano-

veny zákonem č. 561/2004 Sb. (Zákon č. 561/2004 Sb., 2004).  

Školy v České republice jsou členěny podle dosahovaného stupně vzdělání a charakteru 

poskytovaného vzdělávání. Podle systému kódování úrovní vzdělávání (klasifikace 2011) je 

v České republice realizováno vzdělávání ve stupních 0 až 9 (0 – vzdělávání v raném dětství, 9 

– vzdělávání jinde neuvedené). Pro účely této práce jsou použity úrovně 2 – nižší sekundární 

vzdělávání, 3 – vyšší sekundární vzdělávání a 4 – postsekundární neterciární vzdělávání. Ty 

odpovídají mezinárodní standardní klasifikaci vzdělávání ISCED 2, ISCED 3 a ISCED 4. Po-

stsekundární neterciální školy (tzv. VOŠ vyšší odborné školy) byly zařazeny do středních škol 
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Zdroj: (EURYDICE, 2016) 

 

pro účely této práce také, protože na nich z valné většiny vyučují ti, kteří zároveň vyučují na 

středních školách. 

Střední školy jsou určeny k poskytování středního vzdělávání (vyšší sekundární – IS-

CED 3) a také poskytují postsekundární vzdělávání (ISCED 4), které umožňuje buď změnu 

nebo rozšíření středního vzdělávání. Dosažené vzdělání může mít tři úrovně. Pokud žák nepře-

stupuje na střední školu v průběhu základního vzdělávání, je předpokladem pro vstup do střední 

školy splnění povinné školní docházky. 

Schéma 4 ukazuje kompletní organizaci vzdělávacího systému v České republice a jeho 

strukturu se zvýrazněním středního (sekundárního) vzdělávání. V dalším textu této práce bude 

vždy hovořeno jen středním vzdělávání. Střední školy v ČR mohou být jak zřizovány a řízeny 

státem, tak i soukromé nebo církevní. Ve školním roce 2019/2020 bylo v ČR 1284 středních 

škol a z toho 325 soukromých nebo církevních. Ve 19 303 třídách studovalo celkem 423 838 

studentů a vyučovalo na nich 39 133 středoškolských učitelů. Povolání středoškolských učitelů 

zakotvuje zákon č. 563/2004 Sb. Zákon o pedagogických pracovnících (Zákon č. 563/2004 Sb., 

2004). 

Schéma 4  
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4.2  Typy komunikací v prostředí středních škol a vznik informací (dat) 
Střední škola je prostředí, kde každodenně vznikají nové informace (data), související 

prakticky se všemi digitálními identitami – oblastmi, tak jak je stanovuje Young (2020). Po-

drobněji viz kapitola 2.1.3 této práce a popis digitálních identit – viz příloha 1 této práce. 

Jedním ze základních zdrojů informací (dat) je učitel SŠ a jeho každodenní činnosti ve 

vzdělávání na střední škole. V následujícím textu se autor zaměřil pouze na informace (data), 

která vznikají v přímé souvislosti s povoláním učitele SŠ a záměrně vynechal informace (data) 

osobního charakteru. 

V první doméně (Já a moje identita) jde o informace, které vznikají v přímé souvislosti 

s prací středoškolského učitele. Mohou to být například přípravy na hodiny, zápisky a po-

známky, práce s vlastními aplikacemi, cloudovými službami, shromažďování nejrůznějších in-

formací se vztahem ke studentům, výuce, škole, kolegům, správě školy apod. Těchto informací 

(dat) je poměrně hodně. Sem patří vztahy se studenty, jejich zákonnými zástupci, s kolektivem 

učitelů ve škole (kolegyně a kolegové), s nadřízenými ve vztahu k výuce atd. 

Ve druhé doméně (Ty(vy) a moje identita (delegované vztahy)) jde o informace (data), 

která učitel SŠ vytváří v souvislosti se svými funkcemi, souvisejícími se vzdělávací činností 

např. vedoucí předmětové komise, školní výchovný poradce apod. 

V dalších třech doménách (vztahy se státem) jde o informace (data) vytvářená v přímé 

souvislosti s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a Českou školní inspekcí. Výkazy, 

zprávy, nejrůznější projekty a pracovní skupiny, školní matriky apod. 

Šestá, sedmá a osmá doména souvisí se vztahy v občanské společnosti. Vznikají zde 

informace (data) v např. souvislosti s dobrovolnickou činností učitele SŠ, s účastí v nejrůzněj-

ších zapsaných spolcích a nadačních organizacích. Kde sice vystupuje za svoji fyzickou osobu, 

ale uvádí i své povolání. Sem lze také zařadit některé typy vztahů s rodiči studentů. 

Další tři domény souvisí s komerční oblastí. Zde je učitel SŠ zdrojem informací (dat) 

pro nejrůznější komerční společnosti, jejichž činnost je spojena se vzděláváním, ale i mimo ně. 

Zároveň učitel SŠ v této souvislosti získává a spravuje informace (data), která mají přímou 
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souvislost s komerční oblastí. Příkladem může být registrace a nákup v online obchodu s pou-

žitím slevy na ITIC17. 

V oblastech domén se vztahem k zaměstnání a zaměstnavateli (domény 12,13,14) vzni-

kají a jsou obhospodařovány informace (data) s přímou souvislostí k zaměstnaneckému poměru 

a zaměstnavateli. Patří sem např. hesla do školního informačního systému, identifikační data 

zaměstnance (číslo, délka zaměstnání, pracovní výsledky apod.). 

Poslední dvě oblasti digitálních identit – domén na první pohled vypadají, že nemají 

s prostředím střední školy nic společného. Není tomu tak. V oblasti zprostředkování dat jde o 

informace (data), která učitel SŠ poskytuje o nejrůznějších jevech ve vzdělávání třetím subjek-

tům, jako jsou například zprostředkovatelé připojení k sítím, dodavatelé školních informačních 

systémů, správci školních systémů a sítí apod. 

Poslední oblast digitálních identit, nezákonný trh, je sice na první pohled zcela odtržena 

od prostředí vzdělávání na středních školách, ale není tomu tak. Nehovoříme v této souvislosti 

jen o „prodeji informací (dat) za peníze“ ale i o výměně nezákonně získaných informací o jed-

notlivcích za jakékoliv výhody či s cílem dosažení jakéhokoliv prospěchu. Na nezákonném trhu 

končí informace o jednotlivcích nebo společnostech poté, co jsou nejen ukradena ale i tehdy, 

když se do nich kdokoliv tak zvaně „nabourá“. Příkladem může být zcizení fotografií na Face-

booku učitele SŠ, jejich následná úprava a zveřejnění na sociálních sítích za účelem jak deho-

nestace učitele SŠ, tak i možného získání určitých výhod za jejich „odstranění“. Nejde tedy jen 

o obrovské objemy „ukradených dat“, ale i o data o jednotlivcích či skupinách jednotlivců. Patří 

sem také zcizené přihlašovací údaje a jejich následné zneužití pro čtení cizí pošty, změny v hod-

nocení osob či zablokování účtů změnou hesel. V prostředí středních škol se jedná právě o tyto 

případy. 

V empirické části této práce jsou oblasti identit – domény využity k posouzení míry 

digitální etiky a digitální gramotnosti jednotlivých respondentů ze středoškolského prostředí v 

ČR. 

 
17 International Teacher Identity Card, mezinárodně uznávaný doklad učitelské profese vydávaný ISIC    
    Association pod záštitou UNESCO 
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4.3  Školní informační systémy a zpracovávané informace 
Střední školy v České republice používají nejrůznější informační systémy a nejrůznější 

systémy na jejich zabezpečení. V souvislosti se školními informačními systémy je nutné po-

znamenat, že se jedná nejen o systémy na správu docházky, klasifikace, hodnocení studentů ale 

i o systémy pro komunikaci se studenty, s jejich zákonnými zástupci, s nadřízenými a kolegy, 

o systémy na správu majetku školy, správu mezd, účetnictví apod. Jde tedy o poměrně sofisti-

kované systémy, které zpracovávají ve výsledku poměrně velké objemy dat. 

Zhruba 60 % českých středních škol používá jako základ pro informace (data) spojená 

přímo se vzdělávacím procesem, systém Bakaláři v nejrůznějších konfiguracích. Další systémy, 

využívané školami jsou MS OFFICE, Google for Education, aSc Rozvrhy, dm Software, eTříd-

nice, iškola, RELAX KEŠ, SAS, Škola OnLine, Edupage a další, podle volby jednotlivých škol. 

U všech těchto systémů je většinou možné zvolit jak lokální instalaci a vlastní správu dat na 

serveru školy, tak cloudové řešení, kdy data a vše, potřebné k chodu systému je na cloudovém 

úložišti u dodavatele a škola ne něj přistupuje vzdáleně pomocí internetu. Zde pak školy větši-

nou delegují správu dat na dodavatele. Existuje i hybridní řešení, kombinující oba výše zmíněné 

přístupy. V této souvislosti je důležité si uvědomit, že škola shromažďuje citlivá data nejen o 

svých studentech, ale i o jejich zákonných zástupcích, učitelích, svých dodavatelích.  

Povinnost používat školní elektronický informační systém není na středních školách 

stanovena centrálně a školy využívají možnosti si systém zvolit podle svých potřeb a možností. 

Základní informace (data), která jsou evidována a spravována školními informačními systémy 

jsou informace (data), vznikající v přímé souvislosti se vzdělávacím procesem. Těchto dat je 

poměrně mnoho typů a mají přímý dopad na etiku v práci učitele SŠ. 

4.4  Etika v práci středoškolského učitele 
Učitel SŠ ve svém každodenním životě musí řešit mnoho otázek, které přímo souvisí 

s etikou neboli hledáním nejlepšího možného kompromisu (viz kapitola 2.2. této práce) mezi 

jeho vlastní individuální morálkou – mravností, společenským mravem neboli konformitou 

jako souhrnem naučených kulturních vzorců jednání a chování (Sokol, 2014). S rozvojem digi-

tálních technologií a s tím spojeným vstupem do digitálního života je to digitální etika, co učitel 



66 
 
 

 

SŠ uplatňuje a musí mít vytvořeno na vysoké úrovni. Kdo, když ne on, který vzdělává a připra-

vuje do dalšího života své studenty? Stává se jim často vzorem na celý život – vzorem i v digi-

tální etice. 

Ve svém povolání se učitel SŠ dennodenně dostává do množství interakcí, které vyža-

dují právě tu „správnou digitální etiku“. Aby bylo možné zkoumat a posoudit digitální etiku 

učitele SŠ a v souvislostí s ní i digitální gramotnost, je nutné popsat jednotlivé interakce, do 

kterých učitel SŠ vstupuje při výkonu své práce – lépe řečeno poslání, protože povolání učitele 

SŠ je v pravém slova smyslu posláním. Popis digitálních interakcí byl zahrnut do výzkumné 

části této práce. 

4.5 Rámec digitálně gramotného edukátora 
Většina definic a modelů digitální gramotnosti se zaměřuje na dovednosti, které potře-

bují ke vzdělávaní. Zdá se to být správné, protože všichni se učíme po celý život a jako profe-

sionálové jsme zavázáni k profesnímu rozvoji. Je nutno se však zamyslet nad tím, co digitální 

gramotnost znamená konkrétně pro profesionální učitele, andragogy a další osoby, být aktivní 

ve všech oblastech vzdělávání. Digitální gramotnost se netýká jen vlastního vzdělání edukátorů. 

Vzdělavatelé potřebují rozvíjet své znalosti digitálních informací, médií, softwaru a technologií 

pro svou vlastní produktivitu, učení a rozvoj. Potřebují však také rozvíjet sebedůvěru, aby mohli 

usnadnit vzdělávaným porozumět jejich vlastní digitální praxi a dovednostem při používání 

digitálních technologií. Důvěra či obavy, které vzdělavatelé vůči digitálním technologiím cho-

vají, mohou výrazně ovlivnit to, jak je vzdělávaní používají a jak jim rozumí. 

Navzdory tomuto je v současné době výuka a rozvoj dovedností vzdělavatelů v oblasti 

digitální gramotnosti značně roztříštěná, přičemž v různých vzdělávacích programech a v růz-

ných institucích dochází k rozdílné praxi. Tradičně se přístupy ke vzdělávání andragogů, ale i 

pedagogů, v oblasti digitálních technologií soustředily na funkční dovednosti v oblasti IT, které 

vzdělavatel bude potřebovat při výuce. To obvykle zahrnovalo výuku používání interaktivních 

tabulí, virtuálních výukových prostředí – např. Moodle a dalších informačních a výukových 

technologií, jako jsou systémy pro hlasování a volby a také systémy výukových zdrojů. Jen v 

málo programech pro přípravu andragogů či pedagogů se zamýšlejí nad tím, jak by mohli roz-

víjet a vyučovat kritické myšlení a tvořivost pomocí digitálních technologií. Ty programy, které 

se těmito prvky zabývají, jsou spíše specializovanými kvalifikacemi, které se zabývají teoriemi 
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učení a andragogikou ve vztahu k digitálnímu a elektronickému vzdělávání. Lze tvrdit, že osvo-

jení si těchto zásad je nezbytné pro všechny vzdělavatele, zvláště nyní, kdy jsou digitální tech-

nologie tak integrovanou součástí vzdělávání. 

Další důležité prvky digitální gramotnosti pro andragogy, jako je výběr digitálního ob-

sahu a aplikací na základě andragogických zásad, řešení otázek kyberšikany, digitální bezpeč-

nosti a zabezpečení a další vzdělávání v oblastech odpovědného digitálního občanství, jsou ně-

kterými andragogy označovány za potřeby odborné přípravy. Jejich pokrytí je někdy považo-

váno spíše za výklenkovou vývojovou potřebu až v okamžiku, jakmile se objeví problémy než 

za potřebu počáteční přípravy andragogů. Načrtnutí okruhů digitální gramotnosti edukátora je 

zahrnuto do výzkumné části této práce. 
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5. Shrnutí  

Ve 21. století je někdy těžké až nemožné uvědomit si důsledky svého chování a konání. 

Ovlivňování a manipulování je aplikováno v nebývalé míře. Sociální sítě, volně dostupná in-

teraktivní média a z toho plynoucí iluzorní anonymita, získaná na masivně rozšířených a pou-

žívaných digitálních sítích nejrůznějších typů a druhů, dodává některým odvahu k impulziv-

nímu, pokryteckému, neslušnému či nevhodnému jednání. Falešné zprávy se jeví jako pravdivé 

a naopak. Internet a jeho časté užívání některé jedince vede k „iluzornímu životu na sociálních 

sítích“, který mnoho lidí velmi často zaměňuje za svůj reálný život. Společně s tím se mění i 

pohled některých jedinců, i skupin lidí, na etiku. Do popředí jejich zájmu se tak dostává digi-

tální svět na místo světa reálného, jejich „vlastní digitální etika“ namísto etiky morálně uvědo-

mělého jedince. Posun ve vnímání etiky a morálky se děje napříč celou populací – napříč všemi 

generacemi.  

Andragogika jako věda zahrnuje jednu interdisciplinární část – andragoetiku. Ta zahr-

nuje poznatky jak andragogiky, tak i profesní etiky. Zabývá se etickými aspekty vzdělávání 

dospělých – hledá etické zdůvodnění profesního působení andragoga. Praktikující andragog, 

stejně jako praktikující pedagog, se denně dostává do nových, neopakovatelných situací, ve 

kterých má možnost zaujmout nepřeberné množství morálních a edukačních rozhodnutí. Každý 

andragog výkonem svého povolání, svými rozhodnutími, ovlivňuje životy edukovaných – při-

jímá svá, zcela autonomní, rozhodnutí. A ta musí být rozhodnutími morálně kompetentního 

profesionála, který má v sobě smysl pro odpovědnost za své jednání a rozhodnutí, a za každých 

okolností se řídí etikou – tzn. podle Sokola (2014) „hledá to nejlepší“. Analyzuje morální a 

etické problémy andragogické profese, zkoumá osobnost andragoga (z hlediska morálních 

vlastností, citů, přesvědčení, postojů) a na základě toho analyzuje morální jednání a rozhodo-

vání. Zdůvodňuje jednání a rozhodování andragoga a formuluje andragogický etický kodex. 

Andragogika se zabývá kategoriemi autorita, morálka, svědomí, moc, odpovědnost, spravedl-

nost atd. Mezi vybrané etické teorie, kterými se andragoetika zabývá, patří etika ctnosti, etika 

povinnosti, etika odpovědnosti, etika utilitarismu nebo etika principů. Každý andragog by měl 

zachovávat principy autonomie, důvěrnosti, kompetence, profesního rozvoje, dobročinnosti, 
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spravedlnosti a princip nonmaleficence18. Každý, i budoucí andragog či osoba působící v edu-

kační praxi, by měl neustále pracovat na rozvíjení své osobní morálky. Měl by neustále rozvíjet, 

doplňovat a vytvářet své etické postoje a prosociální chování. Rozvoje, doplňování a vytváření 

etických postojů lze docílit pomocí rozvoje mnoha lidských vlastností a dovedností, jako je 

tvořivost a iniciativa, pozitivní hodnocení druhých, otevřená komunikace, lidská důstojnost a 

sebeúcta, komunikace a vyjadřování pocitů, empatie, asertivita, skutečné a převzaté vzory a 

konečně spolupráce, pomoc, dávání, sdílení. Mezi jednou z etických oblastí, ve kterých se an-

dragoetika rozvíjí, je i digitální etika nebo, jak bývá někdy nazývána – etika v digitální gramot-

nosti. S nástupem digitálních technologií a prudkým vývojem digitálního světa ve 21. století je 

digitální etika jednou z oblastí, která výrazně zasahuje do andragoetické praxe, a to v každo-

denním životě.  

V akademické oblasti filozofie zůstává aplikovaná etika a digitální etika v současnosti 

na okraji zájmu nebo je úzce specializovaná, s velmi malým počtem prezentací na hlavních 

konferencích, publikací v hlavních časopisech nebo pracovních místech na hlavních katedrách. 

V současnosti je digitální etika považována za „problém“. Je většinou definována spíše pro-

střednictvím filozofické tradice, než aby se umožnilo, aby digitální etika vstoupila do filozofie 

z vnějšího života. Digitální etika jako taková má ambice skutečně ovlivnit tradiční filozofii a 

tento vliv bude v příštích desetiletích silný. V budoucnosti se očekává, že hlavní proud filosofie, 

zejména analytické, se v příštích letech rychle chopí digitální etiky – téma se ukazuje jako zralé, 

plodné pro klasickou filosofickou problematiku a je po něm zřejmá societní poptávka. Digitální 

etika je oblastí růstu. Etických problémů, generovaných počítači a informačními technologiemi 

obecně, bude v dohledné budoucnosti mnoho. Navíc je nutno tyto problémy i nadále považovat 

za problémy digitální etiky, přestože samotná všudypřítomná digitální zařízení mohou mít ten-

denci mizet v našem oblečení, na našich zdech, v našich vozidlech, v našich spotřebičích i v 

nás samotných (Moor 2001, s. 89). S největší pravděpodobností bude v budoucnosti používána 

tzv. „aplikovaná etika“ a bude se týkat převážně témat, jako je "soukromí informací" nebo "jak 

se chovat v romantickém vztahu" – a velká část z nich se bude odehrávat v počítačových zaří-

zeních nebo jejich prostřednictvím. Jedním z rysů, který je charakteristický pro nový vývoj v 

digitální etice a obecně v aplikované filozofii, je to, jak se problém stává problémem hodným 

 
18 princip „nonmaleficence“ vyžaduje úmysl vyhnout se zbytečné újmě nebo újmě, které mohou vznik-

nout v důsledku jednání nebo opomenutí. autor 
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zkoumání. V tradiční filozofii je kritériem to, že v tradici již existuje diskuse a že je na ní něco 

filozoficky zajímavého, něco nevyřešeného – a typicky se není nutno znovu ptát, zda tento 

problém skutečně stojí za diskusi, nebo zda snad nespočívá na předpokladech, které bychom 

neměli přijímat (takže se najdou lidé, kteří se ptají, zda měl Leibniz nebo Locke pravdu napří-

klad v otázce původu idejí). V digitální etice k tomu, co se počítá za problém, patří také poža-

davek, aby byl filozoficky zajímavý, ale hlavně, zda má relevanci. Poměrně často to znamená, 

že problém se nejprve vynoří v jiných oblastech, než ve filozofii. Původně převládající přístup 

„profesní etiky“ měl v sobě nádech „policejního“ přístupu, kontroly, zda se všichni chovají 

slušně – toto moralizování dělá etice špatné jméno a obvykle přichází pozdě. Modernější digi-

tální etika se snaží, aby lidé byli citliví již v procesu navrhování ("etika podle návrhu"), a snaží 

se zachytit problémy, kdy lidé skutečně nevědí, co je eticky správné udělat – to jsou ty správné 

etické problémy, které si zaslouží pozornost. Digitální věda a technologie jsou jádrem význam-

ných ekonomických, sociálních a antropologických změn. Proto je třeba přemýšlet o etice toho, 

jak tyto nástroje vznikají a jak se používají. 

Jsme v každém okamžiku obklopeni digitálními technologiemi – jsme v nich doslova 

ponořeni. Používání digitálních technologií je součástí našeho každodenního života, učení i 

práce – od surfování po internetu, používání aplikací a služeb až po komunikaci prostřednictvím 

sociálních sítí a interakci s digitálním obsahem. Digitální svět nám umožňuje dělat všechno: od 

sledování, čtení nebo poslechu, přes sdílení, diskuse a organizování až po úpravy a publikování, 

a to vše můžeme stále častěji dělat z jednoho zařízení. Tyto interakce mohou zvýšit naše zna-

losti a porozumění, rozvíjet naše dovednosti, schopnosti a sebevědomí, umožnit nám získat 

novou práci nebo otevřít dveře k dalším příležitostem. Pokud však svým interakcím v digitál-

ním světě nerozumíme, mohou nás vést k neúmyslnému porušení zákona, získání nesprávných 

nebo nepravdivých informací a způsobit nám trvalé problémy v reálném, fyzickém světě. 

Máme k dispozici celou řadu zařízení, jejichž prostřednictvím můžeme přistupovat k digitál-

nímu světu a podílet se na jeho fungování. Nyní, ve druhém desetiletí jednadvacátého století, 

je mnoho zařízení schopných přistupovat k internetu a odesílat a stahovat data. Vznikl tzv. "in-

ternet věcí". To znamená, že kromě komunikace s lidmi nyní komunikujeme i s našimi před-

měty a ty mohou komunikovat mezi sebou. Internetem o nás proudí nepředstavitelné množství 

dat a informací, které zaznamenávají vše od podrobností o finančních transakcích až po počet 

minut strávených hraním online her. Tato data se shromažďují a ukládají na mnoha místech, 
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kde je mohou využívat jednotlivci, společnosti, vlády, státy a další národní i nadnárodní orga-

nizace. O každém jednotlivci se tak tvoří digitální identity – domény.  

Digitální identity – domény jsou novým fenoménem 21. století a je nutné se naučit 

s nimi pracovat, žít a zacházet. K tomu, aby bylo možné pochopit a naučit se správně pracovat 

v digitálním světě nejen s vlastní identitou, ale i s ostatními identitami a položit tak základ 

vlastní digitální gramotnosti, je nutné dobře pochopit a přejmout za vlastní obsah jednotlivých 

domén – oblastí identit a vytvořit si tak základ pro další možné edukace v digitálním světě. 

Obsah a užívání jednotlivý oblastí identit – domén rozvíjí základy digitální gramotnosti a etiky 

jednotlivce – občana. Je to komplexní základ digitální gramotnosti a digitální etiky, a to ve 

všech oblastech. Lze je využít při jakékoliv edukaci a samozřejmě i v andragogické praxi. Po-

kud oblasti identit – domén přejdou plynule do podvědomí všech občanů, dokáží pak všichni 

používat jasné a jednoduché pojmy pro pochopení mechanismu a otázek spojených se správou 

vlastní i cizí identity, vlastních i cizích údajů(dat) v různých společenských kontextech, situa-

cích a konotacích. Obsah domén podporuje všechny občany v oblasti ochrany soukromí a 

umožňuje jim pochopit, kde a jak probíhají různé typy interakcí s identitami a informacemi 

(daty). Na jejich základě lze lépe pochopit řešení problémů, které různé oblasti identit předsta-

vují. Celkově lze říct, že Young (2020) nabízí jednoduchý „společný“ jazyk, využitelný ve 

všech sférách a oblastech současné společnosti od edukace přes akademickou sféru, výrobu, 

služby až po úředníky a politiky. Především z andragogického hlediska jsou popisy těchto ob-

lastí identit – domén skvělou pomůckou pro edukaci klientů jakékoliv věkové úrovně.  

Digitální technologie podporují šíření znalostí a know-how, ale také pomohly soustředit 

moc v rukou jak jednotlivých států či nadnárodních seskupení států prostřednictvím masového 

dohledu, tak internetové "velké čtyřky" - Googlu, Applu, Facebooku a Amazonu. Schopnost 

digitálních technologií ovlivňovat socioekonomické struktury také znamená, že poskytují moc 

a konkurenční výhodu těm, kteří technologie a aplikace navrhují, oproti těm, kteří je pouze 

užívají. Je totiž důležité si uvědomit, že na internetu neexistuje nic takového jako jednoduché 

vyhledávání. Ve skutečnosti jsou všechna data sledována, analyzována, vyhledávána, opako-

vaně ukládána a znovu používána. To může mít ekonomické, sociální, kulturní a environmen-

tální dopady. Například údaje používané pro komerční a bezpečnostní účely porušují právo lidí 

na soukromí. Energii potřebná k ukládání dat v rozsáhlých datových centrech vyráběná spalo-

váním fosilních paliv atd. atd. 
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Digitální technologie jsou ze své podstaty dvojího druhu. Mohou vést jak ke zneužití 

pravomocí masového sledování a ohrozit demokracie zviditelněním extremismu. Stejně tak ale 

mohou pomoci osvobodit utlačované národy. 

Digitální technologie nejsou neutrální. Jsou spíše nositelem určité vize a odrážejí určitý 

světonázor. Digitální technologie neexistují mimo realitu – to nikdy neplatilo více než dnes. 

Pokud tedy podceníme dosah digitálních technologií, může se stát, že jednou nepozorovaně 

vznikne celosvětová technokracie, která převezme vládu nad celým světem. Přesto a navzdory 

této hrozbě se vzdělávání digitálních myslitelů a tvůrců, matematiků, inženýrů, informatiků atd. 

jen zřídka zabývá etickými otázkami, kterým tito digitální aktéři čelí. Nezabývá se ani jejich 

odpovědností. Místo toho je jim předkládána utilitární a krátkodobá vize digitální oblasti, která 

málo zohledňuje širší sociální, ekonomické a kulturní pozadí, na němž digitální inovace probí-

hají, Nejsou jim ani předkládány dopady digitálních technologií. Konečným výsledkem jsou 

„superspecialističtí technokraté“, kteří pracují izolovaně na výzkumu a vývoji svých technolo-

gií a aplikací. Je zvláštní, že ti, kteří tento přístup nejvíce kritizují, jsou často sami studenti, 

kteří litují nedostatku globální a interdisciplinární vize ve svém vzdělávání. Pokud digitální 

aktéři, a vlastně všichni občané, nedostanou prostředky k tomu, aby mohli uvažovat, rozvíjet a 

podporovat autonomní vizi, která by odrážela jejich hodnoty, budeme nevyhnutelně směřovat 

k digitální autokracii. Pokud se vzdáme veškeré naděje na nezávislou vizi digitálních technolo-

gií, budou technologie a aplikace nakonec diktovat všemocné nadnárodní společnosti, což po-

sílí jejich vliv a přispěje ke globální nerovnováze, zejména v oblasti správy internetu. 

Digitální technologie jsou součástí širšího obrazu, který musí být trpělivě a pečlivě roz-

víjen teoretiky, vědci, inženýry, tvůrci digitálních technologií a občanskou společností, aby se 

spoluvytvářel posilující etický dialog a diskurz. V oblasti interakce člověka s počítačem může 

a mělo by docházet k systematickému etickému setkávání, aniž by se zpomalilo tempo inovací. 

Pokud jde o jiná řešení než školení, je zde model otevřeného zdrojového kódu tzv. „open-

source“. Zdrojový kód open-source je velice často přehlížen a dehonestován, přestože všeo-

becný přístup ke zdrojovým kódům znamená, že je lze reálně ověřit a tím pádem nelze z etic-

kého hlediska žádné problémy zatajit nebo přejít. Obvyklá transparentnost v praxi open-source 

znamená, že kód podléhá skutečnému etickému zkoumání a ověření nebo zneplatnění. Biome-

dicínský výzkum je ve většině zemí kontrolován národními poradními etickými komisemi. Po-
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dobné orgány by měly být zřízeny i pro digitální technologie, avšak s širší a společensky odpo-

vědnější základnou, která by zajistila včasnou a průběžnou kontrolu digitálního technologic-

kého vývoje. V každém případě se zdá, že je naléhavě nutné, aby se koncepty odpovědnosti a 

etiky v digitální oblasti dostaly do popředí, aby bylo možné učinit první krok k odpovědným 

inovacím. 

Je možno konstatovat, že je nutno udělat víc, než jen exportovat odbornost z filozofie 

nebo etiky na praktické problémy, je nutno také importovat poznatky z těchto debat zpět do 

filozofie. Obor se může do značné míry živit společenskou poptávkou a skutečným dopadem 

filozofických poznatků v této oblasti, ale k zajištění místa v rámci filozofie je nutno ukázat, že 

práce je jednak technicky závažná, jednak má skutečný potenciál osvětlit tradiční problémy. 

Zdá se být zřejmé, že tomu tak je. Například v oblasti umělé inteligence diskuze o otázce, kdy 

je umělý agent skutečně agentem, který má odpovědnost za své jednání – tato diskuse se zdá 

poskytuje nový úhel pohledu do těchto debat, které se tradičně zaměřovaly jen na lidi nebo 

zvířata. Nyní lze tuto koncepční otázku nově stanovit, a také poskytnout důkazy spíše z tvorby, 

než z pozorování.  

To vše, co bylo řečeno o edukacích, životních dovednostech, digitálních identitách – 

doménách, o aplikované filosofii neboli digitální etice, digitálních technologiích a jejich užívání 

či nadužívání – to vše lze shrnout dvěma slovy – digitální gramotnost. Výstižný popis propojení 

digitální gramotnosti, učení a životních dovedností publikovali autoři Ben Williamson a Cassie 

Hague v roce 2009 z National Foundation of Educational Research. „Digitální gramotnost je 

stejně tak klíčovou součástí učení se o historii a učení se, jak studovat historii, a učení se o 

přírodních vědách a učení se, jak studovat přírodní vědy, jako učení se o informačních a komu-

nikačních technologiích a osvojování si dovedností jejich používání. Ovládání digitální gra-

motnosti je totiž důležitým souborem životních dovedností, které doplňují a rozšiřují dovednosti 

a znalosti, jež se již vyučují ve škole.“ (Williamson a Hague, 2009). Digitální gramotnost ale 

také zahrnuje digitální občanství, jeho společný mrav a etiku. Digitální občanství je „výchova 

k charakteru“ v propojeném, síťovém světě. Jedním z velkých poslání a témat současnosti by 

mělo být budování společného mravu a etiky pro komunity zítřka, takže se vždy vracíme k 

tomu, jak chceme, aby nás ostatní vnímali, jak se chceme chovat k ostatním a jak chceme, aby 

se ostatní chovali k nám. Technologie poskytují další způsob, jak to vzdělávat, další způsob, 

jak to učinit pro všechny relevantní. Být kriticky angažovaným edukátorem a zároveň digitálně 
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gramotným konzumentem digitálních médií je nezbytnou součástí aktivního digitálního občan-

ství v 21. století. Modely digitálního občanství jsou obecně rámovány prvky, jako jsou práva a 

povinnosti, participace nebo občanská angažovanost, normy chování nebo digitální etika a eti-

keta, pocit sounáležitosti k digitální komunitě a členství v digitálních komunitách. Digitální 

gramotnost je také úzce spjata s výchovou občana v tradičním smyslu, kdy se porozumění di-

gitálním médiím a schopnost je využívat stává důležitou součástí aktivního občanství. Vzhle-

dem k tomu, že mediální sdělení dominují současným politickým debatám a nástroje jako Face-

book a Twitter jsou využívány k aktivismu a organizování politických hnutí po celém světě, 

k ovlivňování voleb v mnoha zemích, je pro všechny lidi stále důležitější, aby dokázali kriticky 

nahlížet na média a byli připraveni stát se angažovanými digitálními občany, kteří pozitivně 

přispívají ke své komunitě. K tomu potřebují celou škálu dovedností, které doposud spojujeme 

především s mediální a ICT gramotností. Aby byli schopni znát a uplatňovat svoje práva, která 

mají jako spotřebitelé, členové online komunit, občané státu a lidské bytosti musí si uvědomit 

a začít aktivně používat právě svoji digitální gramotnost. 

S postupným naplňováním Strategie digitálního vzdělávání (MŠMT,2014) se stále více 

hovoří o potřebě rozvoje digitální gramotnosti ve formálním i informálním vzdělávání a také o 

pojetí, jakým způsobem by rozvoj digitální gramotnosti měl být plánován a řešen. Vývoj digi-

tálních technologií, potažmo i společnost, klade na uživatele digitálních technologií stále větší 

a větší nároky v oblasti bezpečného a efektivního fungování člověka (občana) v životě, a to jak 

osobním, tak profesním. Život se stále víc stává „životem digitálním“. Digitální gramotnost se 

tak stává nezbytnou součástí většiny vzdělávacích oborů – tzv. „prorůstá“ všemi obory. Pro-

růstá také sektorem vzdělávání, a to na všech úrovních. V současnosti se velmi aktuálním té-

matem stala digitální gramotnost v sektoru středního školství – přípravy na samostatný, odpo-

vědný život občana v digitálním světě. 

Při studiu vývoje digitální etiky, digitálních identit – domén, obsahu a funkcí digitální 

gramotnosti se proto velmi nabízí otázka – lze tyto fenomény současnosti nalézt na našich ško-

lách na jejich cestě ke skvělým vzdělávacím institucím, a to především u základního prvku 

těchto institucí; u středoškolského učitele? Lze je použít jako pomůcku pro andragogiku a ma-

nagement vzdělávání? Zjednodušeně řečeno –mají učitelé středních škol povědomí o nutnosti 
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vlastní digitální etiky a digitální gramotnosti? Mají povědomí o tom, že denně vytvářejí množ-

ství informací (dat) a v jakých interakcích? Jaké jsou jejich úrovně kompetencí v digitální etice 

a digitální gramotnosti? 

Výzkumná část práce bude zaměřena na hledání odpovědí na tyto výzkumné otázky: 

• Jak učitelé středních škol vnímají vlastní digitální etiku a digitální gramotnost? 

• Lze pomocí konceptu zjišťování úrovní digitální gramotnosti a digitální etiky  

orientačně zjistit úrovně digitální gramotnosti a digitální etiky středoškolských uči-

telů? 
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6 Výzkumná část 

6.1 Vymezení výzkumu  
V centru zájmu této diplomové práce je zkoumání etiky, potažmo digitální etiky, v 

digitální gramotnosti středoškolských učitelů rozdílného věku. Tato práce je jedním z pokusů 

o stručný nástin obsahu digitální etiky a digitální gramotnosti v andragogice. 

Impulsem pro výzkum byly dvě publikace. 

1. „The Domains of Identity: a framework for understanding identity systems in 

contemporary society” autorky Kaliya Young (Young, 2020). Tato publikace přináší ojedi-

nělý pohled na digitální identitu jedince v současném světě. Vymezuje oblasti identity – do-

mény každého jedince, neboli 16 klíčových oblastí, v nichž je možné identifikovat osobnost 

jednotlivce, končící vždy jako informace(data) v nejrůznějších databázích. Přináší jednu z 

možností, jak by pravděpodobně měla digitální gramotnost a potažmo i digitální etika být 

chápána v andragogice. Otevírá další možný pohled na digitální gramotnost dospělého je-

dince, a to včetně jasných a jednoduchých pojmů, které umožňují přesně pochopit interakce 

mezi identitami, tvorbou, správou a ukládání informací a ochranu soukromí. Na jejím základě 

je možné porozumět informacím, které se vytvářejí v souvislosti se správou identit v celé 

řadě společenských kontextů a řešit problémy, které různé společenské kontexty digitálního 

života představují. Každý člověk v naší společnosti se denně podílí na správě identit, ale ne 

každý jedinec si to plně uvědomuje, a ne každý jedinec je schopný být tak digitálně gramotný 

a jednat eticky ve svém digitálním životě. 

2. „Hacking Digital Ethics: Anthem Ethics of Personal Data Collection“ autorů 

Andrea Bellinger a David Krieger (Bellinger, 2021). Publikace švýcarských odborníků na 

komunikaci ve vzdělávání a leadership se snaží přinést odpovědi na některé závažné otázky 

současnosti. Bellinger a Krieger (2021) si kladou opravdu soudobé otázky: „Lze se nabourat 

do digitální etiky? Lze v zavedených tradicích morálního diskurzu nebo za nimi nalézt nový 

a nečekaný význam? Není digitální transformace výzvou k vytvoření digitální etiky, která 

by byla stejně převratná a transformativní jako technologie, které navrhuje regulovat?“ A 

zároveň se na ně pokouší odpovědět. Jak sami uvádějí, důvodem k této snaze je digitální 

transformace, nástup globální síťové společnosti, revoluce velkých dat, datafikace a jakékoli 

další termíny, které nás napadnou k popisu současného historického okamžiku digitální 
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transformace. Tváří v tvář měnící se realitě se etika pokouší stát digitální etikou, a přitom 

žádná oblast osobního či společenského života není vlastně nezbytně podmíněna digitálními 

technologiemi a vším, co znamenají a co s sebou přinášejí. Lze žít i bez nich. Karel Marx by 

měl pravděpodobně radost, kdyby se dozvěděl, že spějeme k tomu, že velmi brzy už nebudou 

žádní dělníci, protože práci budou vykonávat roboti, že každý bude vlastnit výrobní pro-

středky, tedy svou vlastní kreativitu a dovednosti, a že sdílená ekonomika do značné míry 

nahradí kapitalismus. Měl by však radost z vyhlídek na posthumánní či dokonce transhu-

mánní svět, v němž je nejen inteligence, ale i dějinnost a identita rozdělena mezi heterogenní 

sítě lidí a ne-lidí? Měl by radost z vyhlídek na společnost založenou na datech, v níž se 

rozhoduje na základě důkazů, a nikoli intuice, vnitřních pocitů, kognitivních předsudků, 

předsudků, zkušeností a zděděných předpokladů? Vskutku nejen Karel Marx, ale prakticky 

žádná teorie či světový názor, který vznikl v rámci moderní doby, včetně etiky, se nejeví 

jako schopný vyrovnat se s novým digitálním světovým řádem. Místo toho zažíváme ve 

všech oblastech obrannou reakci západní industriální společnosti na rušivé vlivy digitálních 

technologií. Svět se mění. Digitální transformace narušuje tradiční formy řádu, ať už jde o 

řád vědění, řád kooperativního jednání ve společenských organizacích nebo sebepochopení 

lidské existence. Podle autorů svět západní modernity mizí a na jeho místě vzniká nový svět, 

nazvěme ho globální síťová společnost. Pro zavedené instituce a myšlenkové návyky je to 

hrozivá a velmi nejistá situace. Čelit této situaci má skutečně etický rozměr, vyžaduje etiku. 

Ale adekvátní morální reakcí na tuto situaci není a nemůže být pouhé uplatňování tradičních 

hodnot a norem na digitální technologie. Přesto se současný diskurz digitální etiky skládá 

téměř výhradně z pokusů aplikovat tradiční normativní etiku na vývoj a zavádění nových 

technologií. Teze knihy zní, že žádné množství práv a povinností, morálních norem a etic-

kých imperativů, žádný seznam etických pokynů nebo zásad dobré umělé inteligence či etic-

kých velkých dat nebude mít sebemenší účinek, pokud neopustí předpoklady, přesvědčení a 

tradice západní průmyslové společnosti a nepustí se do zkoumání nového světa s novými 

hodnotami a novými formami odpovědnosti a zodpovědnosti.  

Uvedené knihy se mi staly inspirací, kterou jsem převzal a adaptoval na výzkumnou 

část práce, ve které zkoumám u tří středoškolských učitelů, na základě nově stanoveného 

konceptu zjišťování úrovní digitální gramotnosti a digitální etiky jednotlivců, povědomí o 

digitální etice + digitální gramotnosti a možnou úroveň zkoumaných jedinců v těchto dvou 
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oblastech v českém školství. V pilotního výzkumu byly doporučeny řediteli středních škol 

školy uvedené 3 osoby různých věkových kategorií. Tyto osoby se následně staly součástí 

výzkumné části práce. Výzkumná část podtrhuje jedinečné momenty probíhajícího procesu 

proměn a změn v myšlení lidí v době postmoderní, v době digitální. Výzkum je zaměřen na 

vybrané jevy z digitální gramotnosti a digitální etiky, na případný způsob řešení konfliktů, 

spojených s informacemi (validace informací, uchovávání informací/dat) a jejich ochranou 

apod. Výstupem je posouzení úrovně digitální gramotnosti a digitální etiky sledovaných osob 

a vyjádření se k využitelnosti Manuál pro evaluaci digitální etiky a gramotnosti pomocí kon-

ceptu Zjišťování úrovní digitální gramotnosti a digitální etiky v českém středním školství. 

Autor si je vědom toho, že výstup je výslednicí kombinace autoevaluace jedince, a jeho osob-

ního povědomí o digitální gramotnosti a digitální etice. Z toho vyplývá, že výsledek vý-

zkumu není zcela objektivním zhodnocením – je v podstatě obrazem úhlu pohledu, který na 

sebe má zkoumaný jedinec. 

6.2 Cíle výzkumu a výzkumné otázky  
V teoretické části jsem se věnoval pohledům a popisům jak digitální gramotnosti, tak 

digitální etiky z nejrůznějších úhlů pohledu. Snažil jsem se nalézt takový obsah těchto dvou 

pojmů, který by co nejpřesněji odpovídal potřebám digitálního světa, života v digitální spo-

lečnosti a také potřebám vzdělavatele v českém školství. I díky historickému exkursu je vý-

sledkem, že digitální gramotnost by měla být obsahově zaměřena na oblasti, ve kterých vzni-

kají informace (data) o jedinci, tj. na správné pochopení digitálních identit – domén a jejich 

funkcí, důsledků a následků v digitálním životě lidí a tím pádem i jejich odrazem a naplněním 

v digitální etice jedinců. 

Cílem této práce je posoudit, zda osobnosti středoškolských učitelů mají povědomí o 

obsahu digitální gramotnosti a digitální etiky a zda tyto osoby jsou schopné využívat vědo-

mosti a dovednosti digitální gramotnosti a etiky ve své praxi středoškolského učitele. Tím 

dojde k ověření výzkumného předpokladu, že současný trend vývoje obsahu digitální gra-

motnosti a digitální etiky je platným i v segmentu školství. Klíčem pro rozpoznání úrovní 

digitální gramotnosti a digitální etiky jsou jednotlivé oblasti, obsažené v manuálu pro evalu-

aci digitální etiky a gramotnosti pomocí konceptu Zjišťování úrovní digitální gramotnosti a 

digitální etiky. Výzkumná část diplomové práce je zaměřena na hledání odpovědí na násle-

dující výzkumné otázky: 
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• Vnímají středoškolští učitelé důležitost digitální etiky a gramotnosti ve svém povolání? 

• Lze pomocí konceptu Zjišťování úrovní digitální gramotnosti a digitální etiky orien-

tačně zjistit úrovně digitální gramotnosti a digitální etiky středoškolských učitelů? 

6.3 Design výzkumu  
V rámci výzkumu byl proveden pilotní průzkum s několika učiteli středních škol, kteří 

se výzkumu následně neúčastnili. Vyžádala si to specifičnost problematiky výzkumného šetření. 

Z pilotního výzkumu byla využita zpětná vazba s hodnocením pochopení formulovaných otá-

zek pro výzkumné šetření. To bylo stěžejní pro následnou přesnější formulaci otázek pro polo-

strukturovaný rozhovor. Po analýze byly vypracovány definitivní verze otázek pro polostruk-

turovaný rozhovor s učiteli středních škol. Konečné otázky byly formulovány tak, aby poskytly 

dostatečný vstupní prostor pro vedení polostrukturovaného rozhovoru s konkrétním učitelem s 

cílem zjistit jeho povědomí o digitální gramotnosti a digitální etice jako takové. 

Ještě před začátkem výzkumného šetření jsem se důkladně seznámil s definicemi digi-

tální gramotnosti a digitální etiky a s autoevaluačním formulářem digitálních kompetencí na 

internetových stránkách Národního pedagogického institutu Profil učitele 21.19 Dále jsem se 

nastudoval závěry Young (2020) ohledně digitálních identit – domén, výstupy autorů (Bellinger 

& Krieger, 2021) v oblastech digitální etiky a  nejrůznější názory a návrhy na okruhy digitální 

gramotnosti edukátorů. Označil jsem si specifické termíny, abych mohl sestavit soupis hlavních 

oblastí digitální gramotnosti edukátora, které jsem následně převedl na narativní impulzy pro 

polostrukturovaný rozhovor s respondenty. Po vyhodnocení pilotního průzkumu jsem nadefi-

noval pro potřeby svého výzkumu: 

1. orientační seznam interakcí, do který denně vstupuje středoškolský učitel a přiřadil 

k nim jednotlivé digitální identity-domény podle Young (2020); 

2. orientační seznam oblastí digitálně gramotného edukátora včetně jejich stručného 

popisu. 

 
19 Dostupné z https://ucitel21.rvp.cz/kompetence/prehled-oblasti 
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Na jejich základě jsem sestavil výzkumný nástroj pro tvorbu a odvození otázek, stěžej-

ních pro výzkumné šetření s respondenty a následně koncept pro metodiku pro evaluaci digi-

tální etiky a gramotnosti pomocí konceptu Zjišťování úrovní digitální gramotnosti a digitální 

etiky. 

6.4 Metodika výzkumu  

6.4.1 Metody získání dat  

Práce je vícečetnou kvalitativní případovou studií, která je založena na rozhovorech s 

respondenty učiteli středních škol s nejrůznější dobou praxe Výzkumným podkladem se stala 

monografická metoda; použil jsem použil výtah a relevantní popisy (podle Young,2020) digi-

tálních – domén a definic oblast digitální gramotnosti edukátorů podle přílohy 3 této práce. Pro 

oblast výzkumu jsem využil polostrukturovaný narativní rozhovor, který je inspirovaný původ-

ními popisy digitálních identit – domén a popisy možných oblastí digitální gramotnosti středo-

školských učitelů. Dále jsem využil autoevaluační formulář na internetových stránkách Národ-

ního pedagogického institutu Profil učitele 21 k získání vhledu do úrovní digitální etiky a digi-

tální gramotnosti středoškolských učitelů v prostředí středních škol s cílem potvrdit nebo vy-

vrátit poznatky z výzkumu, které vycházejí z rozhovorů a autoevalučních formulářů. 

Oporu ke stanovení metodiky výzkumu jsem hledal v odborné literatuře: 

„Kvalitativní výzkum používá induktivní formy vědeckých metod, hloubkové studium 

jednotlivých případů, nejrůznější formy rozhovorů a kvalitativní pozorování. Cílem je získat 

popis dat zvláštností případů, generovat hypotézy a rozvíjet teorie o fenoménech světa. Kvali-

tativní výzkum je orientován na explorování a probíhá nejčastěji v přirozených podmínkách 

sociálního prostředí. Plán výzkumu má pružný charakter. To znamená, že plán se z daného 

základu rozvíjí, proměňuje a přizpůsobuje podle okolností a dosud získaných výsledků. Kvanti-

tativní výzkum probíhá více strukturovaně a používá spíše deduktivní vědecké metody. Soustře-

ďuje se na popis variability předem definovaných proměnných, které vymezují, co budeme po-

zorovat a zachycovat. Cílem je testování hypotéz a teorií“ (Hendl, 2005, s. 63). 

Výzkum v této práci se zabývá problematikou úrovní digitální etiky a digitální gramot-

nosti učitelů středních škol v České republice, jejich pohledem na digitální etiku a digitální 

gramotnost. Inspirací k výzkumu se stal ojedinělý pohled na digitální identitu člověka „The 
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Domains of Identity: a framework for understanding identity systems in contemporary society” 

autorky Kaliya Young z roku 2020 doplněná o velmi originální a inovátorský pohled na digi-

tální etiku od autorů A. Bellinger a D. Krieg „Hacking Digital Ethics: Anthem Ethics of Perso-

nal Data Collection“. 

Vzhledem k tomu že se pohybují ve zcela nové, doposud prakticky neprobádané oblasti, 

považuji tento výzkum za „mapující výzkumný projekt“, který je vhodný, pokud k jeho řešení 

nemáme dostatek podkladu v podobě vhodných informací z odborné či jiné  

literatury. Mapující výzkumný projekt lze zvolit v případech: 

„kdy nemáme jasno o komplexu jevů, jejichž souvislosti by bylo třeba sledovat, a proto ani ne-

můžeme sledovanou oblast na adekvátní exaktnosti modelovat – nebo nevíme, čím vším je sle-

dovaný jev determinován, jakými formami a důsledky se projevuje, co vchází do jeho podstaty, 

a tudíž je i nezbytné studovat a sledovat atd.“ (Mikšík, 1966, s.50.) 

„Rozhovor neboli interview, je technika poměrně hojně využívaná na výzkumné půdě 

řady oborů, psychologie, antropologie, pedagogiky, etnografie, sociologie, sociální psycholo-

gie, andragogiky ad. V nich se aplikuje jak při kvalitativních, tak kvantitativních přístupech.“ 

(Reichel, 2009, s. 110) 

Pro kvalitativní výzkum je možno využít neformálního rozhovoru s podobou volného vy-

právění na dané téma, které se nazývá narativním rozhovorem, kterým doplňujeme rozhovor 

polostrukturovaný, který má specifický a předem daný počet otázek. (Reichel, 2009, s. 110) 

Pro potřeby kvalitativního výzkumu lze využít neformální rozhovor s podobou volného 

vyprávění na zvolené téma, takzvaný narativní rozhovor, kterým doplňujeme rozhovor polo-

strukturovaný, který vždy má předem daný, specifický počet otázek. (Reichel, 2009, s. 110) 

6.4.2 Metody zpracování dat  

Rozhovory s respondenty jsem přepsal z audiozáznamu do tištěné podoby pomocí au-

tomatického převodu mluveného textu do psané podoby aplikaci SpeechTexter.20  

S ohledem na velké množství materiálu, který jsem zaznamenal, jsem se rozhodl pro selektivní 

 
20 SpeechTexter je aplikace pro převod řeči na text, která přepisuje jakéhokoliv typy dokumentů pomocí 

hlasu. 
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protokol, kdy do přepisu byly zahrnuty jen konkrétní informace přímo se vztahující k otázkám 

a zbytek byl zcela vypuštěn (Hendl, 2015, s. 214). 

Následně jsem vytvořil metodu kódování pro obsahovou analýzu rozhovorů. 

 Za konkrétní kódy bylo označeno osm oblastí, každá byla označena číslem a odlišena 

barvou. K nimi byly nadefinovány pomocné kódy, které korespondovaly jednak s pomocnými 

otázkami v polostrukturovaných rozhovorech a jednak s definicemi jednotlivých digitálních 

kompetencí podle internetových stránek Učitel21 (www.ucitel21.rvp.cz) a autoevaluačního 

formuláře na nich. Graf 2 zobrazuje mapu základních a doplňkových kódů a jejich vazby. 

Graf 3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: autor 
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 Následně byly rozhovory ve formě anonymních textových souborů vloženy do pro-

gramu MAXQDA21 a tímto programem byly poté kvalitativně analyzovány jednotlivé rozho-

vory pomocí zvolených kódů. Kódy přiřazené v tomto programu dostaly odlišnou barvu a tím 

označovaly jednotlivá slova nebo věty, které byly k příslušnému kódu přiřazeny. Následně 

byla provedena analýza textu z barevně označeného selektivního protokolu. Viz přílohy 9 – 

11. Z jednotlivých rozhovorů byly vybrány klíčové pasáže, které nejlépe charakterizovaly 

konkrétní kód a následně byly klíčové pasáže zvýrazněny. Následně jsem před citacemi z roz-

hovorů v několika bodech shrnul shodu jednotlivého kódu podle digitálních identit – domén 

s respondenty. Na konci výzkumného řešení jsem výsledky shrnul do tabulek a grafů, které 

mají vypovídající hodnotu o jednotlivých respondentech v oblastech, zkoumaných touto prací. 

K tomu bylo následně přiřazeno vyhodnocení autoevaluačního formuláře z internetových strá-

nek Učitel21, ze kterých byly převzaty jednak slovní popisy dosažených kompetencí, tak i 

grafy, vyjadřující digitální kompetence jednotlivých respondentů. Následně byly výsledky 

z autoevalučních formulářů porovnány s kódy (charakteristikami), které byly zjištěny v roz-

hovorech s jednotlivými respondenty. Na konci jsem výsledky kódování a autoevalučních for-

mulářů shrnul do tří schémat, které mají vypovídací schopnost o jednotlivých respondentech. 

6.4.3 Výzkumný vzorek  

• respondent A: učitel veřejné střední školy, aprobace na všeobecně vzdělávací 

předměty, 2 roky praxe; 

• respondent B: učitel soukromé střední školy, aprobace na všeobecně vzdělávací 

předměty, 16 let praxe; 

• respondent C: učitel církevní střední školy, aprobace na všeobecně vzdělávací 

předměty, 35 let praxe. 

Do výzkumného vzorku byly, po zhodnocení pilotního výzkumu, zařazení učitelé ak-

tivně učící ve školním roce 2019/2020 všeobecně vzdělávací předměty. Je tomu tak, aby nedo-

 
21 MAXQDA je softwarový balík pro kvalitativní výzkum a výzkum smíšenými metodami. Analyzuje 

všechny druhy dat - od textů po obrázky a audio/video soubory, webové stránky, tweety, diskuse ve fokusních 
skupinách, odpovědi na průzkumy a mnoho dalšího. Jde o software QDA (qualitative/quantitative data analysis). 
Viz Rädiker, 2020. 
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šlo ke zkreslení výsledků přes aprobaci jednotlivých učitelů (lze předpokládat, že učitelé od-

borných předmětů, díky svému zaměření a aprobaci, budou mít jiné, odborněji zaměřené, digi-

tální kompetence). Byly zvoleny tři typy škol podle jejich zřizovatele – a. stát, b. soukromá 

osoba, c. církevní osoba.  

Jednotliví respondenti byli vybráni v průřezu let praxe osoby tak, aby pokryli, pokud 

možno, celé spektrum učitelů středních škol podle délky praxe. Je nutno konstatovat, že osoby 

s 16 a 35 lety praxe nemají praxi pouze na soukromé či církevní střední škole, ale mají také 

praxi na veřejné střední škole; jedná se tedy o praxe prakticky na všech typech středních škol 

(podle zřizovatele). Typy škol podle zřizovatele byly zvoleny záměrně proto, aby bylo možno 

ve výsledcích práce dobře stanovit výchozí úrovně etiky a digitální gramotnosti, nastavené při 

přijetí učitele zřizovatelem, a ty oblasti etiky a digitální gramotnosti, které může výrazně ovliv-

ňovat právě zřizovatel.  

6.5 Realizace výzkumu  

6.5.1 Plán výzkumu  

V lednu 2021 jsem požádal ředitele a vedení tří vybraných středních škol k účasti na 

pilotním výzkumu a ke svolení, aby se jejich podřízení –  učitelé středních škol s aprobací na 

všeobecně vzdělávací předměty mohli výzkumu zúčastnit.. Všechny tři jsem požádal osobně. 

Všichni projevili zájem o výzkum a doporučili mi jednotlivé učitele, o kterých si mysleli, že by 

pro výzkum byli vhodní. 

6.5.2 Realizace výzkumu  

Tři neděle před realizací prvního výzkumu jsem zrealizoval předvýzkum (pilotní vý-

zkum) s řediteli škol, a to pomocí online schůzky, na které byli všichni tři ředitelé přítomni. 

Cílem bylo posouzení formulací jednotlivých otázek a zjistit úroveň porozumění otázkám. Vý-

sledkem byla nutnost přeformulovat některé otázky tak, aby byly lépe srozumitelné v samot-

ných interview s respondenty. Některé otázky byly vypuštěny jako nadbytečné a tři bylo nutno 

přeformulovat. 

Hlavní výzkum byl realizován formou polostrukturovaných narativních rozhovorů s 

učiteli středních škol a s pomocí autoevaluačního formuláře na internetové stránce Učitel21. 
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Učitelé středních škol byli vybrání podle doporučení jejich vedení a s účastí ve výzkumu sou-

hlasili  

Výzkum jsem realizoval v následujících etapách podle stanoveného časového plánu: 

Příprava výzkumu: 

• stanovení výzkumného problému     prosinec 2019  

• příprava výzkumu       leden 2020 

• oslovení ředitelů středních škol    říjen 2021  

• předvýzkum rozhovor s řediteli škol    listopad 2021  

• sběr dokumentů za účelem obsahové analýzy   únor 2021 

• stanovení klíčových otázek pro hlavní interview   březen 2021  

• realizace samotného výzkumu návštěvy škol  duben 2021 

•  zpracování rozhovorů      duben 2021  

• zpracování výzkumné části diplomové práce   květen 2021  

• finalizace a odevzdání diplomové práce    červen 2021 

6.6 Výzkumná zjištění a analýza dat  

6.6.1 Východiska  

Učitel SŠ ve 21. století, s posunem hranice dospívání a osamostatnění se studentů smě-

rem dolů, je ve své podstatě kombinací pedagoga a andragoga. Někdy je víc andragog než pe-

dagog. Je těžké stanovit, kdy a v jaké interakci je spíš pedagog nebo andragog. Na současných 

středních školách v České republice studuje poměrně velké procento studentů, kteří jsou již 

nezávislí jak finančně, tak materiálně na podpoře svých zákonných zástupců. Jsou zaměstnaní, 

mají svoje vlastní samostatné bydlení – vedou tedy vlastní domácnosti a v mnoha případech 

jsou i rodiči vlastních potomků. Naplňují tedy převážnou většinu znaků dospělého člověka, ač 

věkem ještě plnoletí nejsou. Zletilost je v České republice uzákoněna v § 30 zákona č. 89/2012 

Sb. Nový občanský zákoník. §30 zní: „1. Plně svéprávným se člověk stává zletilostí. Zletilosti 
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se nabývá dovršením osmnáctého roku věku.“ To také, v mnoha důsledcích, ovlivňuje interakce 

učitele SŠ a studenta, interakce učitele SŠ a zákonného zástupce studenta a mnoho dalších.  

Jako první jsem stanovil, co budu chápat pro účely této práce jako interakci. Obecně lze 

interakci popsat jako vzájemné působení dvou i více subjektů. Právě zde může vzniknout pro-

blém s tím, jak chápat a zařadit „… i více subjektů“. Mohlo by docházet k nejednoznačnostem 

a neúmyslným chybám. Vzhledem tomu, že se pohybujeme v digitálním, tedy nespojitém pro-

storu, je nutné odlišit interakce dvou subjektů od interakcí více subjektů než dvou. Pro potřeby 

této práce se chápe interakce jako vzájemné působení dvou subjektů. Dále bylo nutné orientačně 

vytyčit a vypsat všechny interakce, do kterých každodenně vstupuje s druhým subjektem učitel 

SŠ a ze kterých vznikají informace (data), která jsou následně předmětem zpracování, uchování 

a distribuce. Seznam interakcí bylo nutné zpracovat v komparaci s digitálními identitami – do-

ménami podle Young (2020). Z pilotního výzkumu vyplynuly základní interakce, do kterých 

denně učitel SŠ vstupuje a z kterých vznikají informace (data). 

Tabulka 3 podává stručný výčet základních interakcí a jejich krátký popis s dopadem na 

digitální etiku učitele SŠ. Jsou v ní ty interakce, kdy na jedné straně je učitel SŠ, a na druhé 

straně je osoba, která má přímou souvislost s výkonem povolání učitele SŠ. Zároveň jsou jed-

notlivé interakce zařazeny do digitálních identit – domén podle (Young, 2020), podle toho, jaké 

informace (data) ovlivněné obsahem jednotlivých interakcích, vznikají a učitel SŠ je musí spra-

vovat, chránit a distribuovat. Tyto interakce byly použity jako vodítka v polostrukturovaných 

rozhovorech s respondenty, a tedy i pro stanovení etiky(digitální) v digitální gramotnosti re-

spondentů. 

K tomu, aby bylo možno posoudit digitální etiku a digitální gramotnost respondentů, 

bylo nutné, pro účely této práce, jasně stanovit oblasti digitální gramotnosti, ve kterých se učitel 

střední školy denně pohybuje a uplatňuje digitální gramotnost a etiku. Na základě studia zdrojů, 

uvedených v teoretické části této práce, jsem stanovil sedm oblastí, ve který učitel střední školy 

uplatňuje digitální gramotnosti a etiku – viz tabulka 4.  

Tabulka 4 obsahuje názvy sedmi jednotlivých oblastí digitální gramotnosti edukátora, 9 

zpřesňujících podoblastí digitální gramotnosti a stručné popisy všech. 
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Zdroj: autor 

 

Tabulka 3 Popis interakcí učitele SŠ ve vztahu k digitální etice 

Interakce Poznámky 
Digitální identita-doména 

podle Young, 2020  

popis identit viz příloha 1 

učitel SŠ – neplnoletý student  1, 2, 15, 16 

učitel SŠ – plnoletý student  1, 2, 15, 16 

učitel SŠ – lékař studenta  1,2,7,10,15,16 

učitel SŠ – zákonný zástupce – rodič  1,2,7,8,15,16 

učitel SŠ – zákonný zástupce (není rodič)  1,2,7,8,15,16 

učitel SŠ – absolvent školy  1, 2, 15, 16 

učitel SŠ – rodič (není zákonný zástupce)  1,2,7,8,15,16 

učitel SŠ – přímá kolegyně/kolega  1,2,6,7,13,15,16 

učitel SŠ – nepřímá kolegyně/kolega ten, není zaměstnancem školy 1,2,6,7,9,10,11,15,16 

učitel SŠ – výchovný poradce školy  1,2,6,7,13,15,16 

učitel SŠ – pedagog.–psychologická poradna  1,2,6,7,8,15,16 

učitel SŠ – vedoucí předmětové komise  1,2,6,7,13,15,16 

učitel SŠ – správce odborné učebny  1,2,6,7,13,14,15,16 

učitel SŠ – zástupce ředitele  1,2,6,7,12,13,14,15,16 

Učitel SŠ – ředitel školy  1,2,6,7,12,13,14,15,16 

učitel SŠ – zaměstnavatel podle pracovní smlouvy 1,2,6,7,8,13,14,15,16 

učitel SŠ – správce informač. systému školy  1,2,6,7,13,14,15,16 

učitel SŠ – správce nemovitého majetku  1,2,6,7,13,14,15,16 

učitel SŠ – MŠMT ČR  1,2,3,4,5,8,15,16 

učitel SŠ – Česká školní inspekce  1,2,3,4,5,8,15,16 

učitel SŠ – zřizovatel školy (majitel) Podle zřizovací listiny 1,2,6,7,8,9,10,11,13,14,15,16 

učitel SŠ – dodavatel informačního systému   1,2,9,10,11,15,16 

učitel SŠ – partneři školy na nekomerční bázi 1,2,9,10,11,15,16 

učitel SŠ – spolupracující nezisk. organizace  1,2,9,10,11,15,16 

učitel SŠ – státní správa – obecní úřady  1,2,3,4,5,8,15,16 

učitel SŠ – integrovaný záchranný systém  1,2,3,4,5,8,15,16 

učitel SŠ – hygienická stanice  1,2,3,4,5,8,15,16 

učitel SŠ – dodavatelé školy z komerční sféry Např. dodavatel učebnic etc. 1,2,9,10,11,15,16 

učitel SŠ – podnikový lékař školy lékař pro učitele SŠ 1,12,13,14,15,16 

učitel SŠ – psycholog školy psycholog pro učitele SŠ 1,2,6,7,13,15,16 

učitel SŠ – vlastní rodina  1,2,6,7,15,16 
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Tabulka 4: Sedm oblastí digitální gramotnosti edukátorů včetně podoblastí  

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, schopnostem a praxí a 

plánuje svůj vlastní rozvoj.  

 

 

 

1.2 Chápe vztah mezi digitální gra-

motností 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, postu-

pům, 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, schop-

nosti a praxi studentů a plánuje 

výuku s ohledem na rozvoj pří-

slušných digitálních dovedností. 

Chápe problematiku týmové spolupráce v digitálním věku, digitál-

ního vyloučení/začlenění a rovnosti přístupu. Rozumí digitálním po-

třebám, schopnostem/dovednostem, postupům, znalostem a porozu-

mění 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/kri-

ticky a produktivně. 

3.1 Rozumí digitálním technologiím a 

využívá je v odborné praxi tvůr-

čím 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, mo-

bilní 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 krea-

tivitu studentů prostřednictvím interaktivních a poutavých aktivit. 

Rozumí pedagogické teorii digitálního vzdělávání. 
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4. Rozvíjí kritický přístup k digitálním 

informacím a médiím a zároveň se 

stává informačně gramotnějším. 

Rozumí zásadám informační gramotnosti a uplatňuje je ve své od-

borné 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 di-

gitální informace.  Aktivně vyhledává a objevuje digitální informace 

s cílem zlepšit výukovou praxi. 

5 Vytváří a spravuje profesionální di-

gitální identity a využívá ji k profes-

nímu 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 za-

bývá se problematikou digitální stopy, reputace a kapitálu. 

Aktivně vytváří/produkuje, sdílí, spravuje a prezentuje digitální ob-

sah/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 di-

gitální bezpečnosti, zabezpečení dat, 

etické a právní odpovědnosti a občan-

ství. 

 

6.1 Rozumí problémům digitální bez-

pečnosti a zabezpečení a je si vědom 

odpovědnosti a postupů v oblasti je-

jich ochrany. 

6.2 Rozumí vlastním právním, etic-

kým a profesním právům a povinnos-

tem při používání, vytváření a zveřej-

ňování digitálního obsahu. 

6.3 Rozumí definici digitálního ob-

čanství a uvědomuje si práva a povin-

nosti, které má každý z nás v digitál-

ním 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 proble-

matiky plagiátorství a uvádění zdrojů. 

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

pen v této souvislosti rozvíjet vlastní praxi.  Chápe, jaké mohou mít 

činy v online světě význam v reálném světě. 
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7 Plánuje svůj kontinuální profesní 

rozvoj a sleduje digitální trendy. Kri-

ticky reflektuje svoje digitální zkuše-

nosti 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 do-

vedností.  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. 

Tabulka 4 vznikla jako autorova komparace všech zdrojů, použitých v této práci a jeho 

dlouholetých vlastních zkušeností z učitelské praxe na středních školách. Tabulky 3 a 4 se staly 

podklady pro stanovení otázek pro polostrukturovaných rozhovorů s respondenty. 

Digitální etiku a digitální gramotnost učitele na střední škole jsem rozčlenil do osmi 

základních charakteristických oblastí: 

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) 

6.6.2  Rozpracované okruhy, kódy a jejich charakteristika  

K rozlišení kategorie znaků digitální etiky a digitální gramotnosti jsem použil deskripci 

pomocí maximálně tří slov. Každý kód jsem co nejvýstižněji popsal. 

Kód 1. Osobnost – profesionál 

Rozumí tomu, co digitální praxe znamená pro středoškolského učitele. Identifikuje po-

třebné 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 schopnostem nutným 

pro výkon povolání učitele SŠ. Přijímá za svůj soubor digitálních zásad zaměstnavatele. 

https://set.et-foundation.co.uk/
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Zkoumá svou dosavadní praxi i praxi ostatních a využívá ji k plánování vlastního roz-

voje. Rozumí diskusi o digitálních schopnostech a dovednostech a uznává, že každý by měl být 

podporován v rozvoji funkční digitální gramotnosti. Rozumí digitálním potřebám a požadav-

kům vyučovaného předmětu, kurikula a oboru, jakož i potřebám finančních a regulačních stát-

ních orgánů. Je schopen využívat svou digitální gramotnost k zavádění vhodného digitálního 

vzdělávání. 

Kód 2 Týmový hráč 

Chápe problematiku týmové spolupráce v digitálním věku, digitálního vyloučení či za-

členění a rovnosti přístupu. Rozumí digitálním potřebám, schopnostem a dovednostem, postu-

pům, 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. 

Kód 3 Tvůrce – kreativec 

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 každodenní praxi, případně experimentovat, 

ale uznává a dodržuje osvědčené postupy, právní a odborné předpisy, bezpečnostní a ochranné 

zásady. Vhodně začleňuje digitální technologie do výuky a podporuje kreativitu studentů pro-

střednictvím interaktivních a poutavých aktivit. Rozumí pedagogické teorii digitálního vzdělá-

vání. 

Kód 4 Kritické myšlení 

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. 

Kód 5 Digitální identity 

Prostřednictvím sociálních sítí a médií a dalších digitálních nástrojů vytváří pozitivní 

profesionální digitální identitu. Kriticky chápe a zabývá se problematikou digitální stopy, digi-

tální pověsti a kapitálu. Aktivně vytváří a produkuje, sdílí, spravuje a prezentuje digitální obsah 
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a zdroje. Sdílí úspěchy (např. účast v projektech, aplikace, které vytvořil, své publikace a vý-

sledky), účasti v online komunitách z praxe a digitální obsah. Chápe význam zapojení do digi-

tálních komunit pro nevirtuální svět. 

Kód 6 Bezpečnost a právo 

Chápe právní odpovědnost vůči dětem a zranitelným dospělým jako učitel a aplikuje ji 

na vlastní praxi (např. kyberšikana, kyberstalking a nevhodné chování na internetu). Chápe, jak 

se rovnost, rozmanitost a související profesní standardy, právní předpisy a místní politiky vzta-

hují na digitální prostředí. Rozumí právním důsledkům používání digitálních 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. 

Kód 7 Etika a občanství 

Rozumí etickým, právním, a profesním právům a povinnostem při používání, vytváření 

a zveřejňování digitálního obsahu. Rozumí definici digitálního občanství a uvědomuje si práva 

a povinnosti, které má každý v digitálním prostředí. Chápe, že všichni jsou 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, fyzickém světě. 

Kód 8 Rozvoj a CŽV 

Reflektuje vlastní rozvoj v ostatních sedmi oblastech a plánuje opatření pro svůj 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 umož-

ňující sebereflexi. 

6.6.3 Okruhy pro polostrukturované rozhovory  

Rozhovory s učiteli SŠ se konaly vždy ve školách, kde učitelé učí a to v předem dohod-

nutou dobu. Před zahájením rozhovorů jsem vždy požádal respondenty o souhlas s pořízením 

audionahrávky z rozhovoru (všichni vyslovili svůj souhlas). Před začátkem rozhovorů jsem jim 

vysvětlil téma své diplomové práce i oblasti výzkumu. 

Po zapnutí audiozáznamu jsem požádal respondenty, aby mi vyprávěli o sobě – o studiu, 

praxi, problémech, aprobaci, osobních úspěších či prohrách apod. Směřování a rozsah vyprá-

vění jsem nechal zcela na nich. V případě potřeby, v narativní dotazovací části rozhovorů jsem 
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pokládal doplňující otázky k tomu, co mi respondent doposud řekl. Začátek vyprávění vždy 

ukazoval, nač se respondent zaměřuje, co je pro něj důležité, co musel překonávat a k čemu 

směřuje. Posléze jsem kladl otázky, které měly pevně dané téma a respondenti se k nim bez-

prostředně vyjadřovali. Cílem bylo vystihnout a odhalit pochopení digitální etiky respondentem 

a úroveň jeho digitální gramotnosti. Kompletní seznam kódů viz příloha 12. 

Všechny tři rozhovory jsem tematicky rozdělil do devíti níže uvedených podoblastí, ve 

kterých jsem ale nechával respondentům naprostou volnost směru a obsahu vyprávění. Použil 

jsem je jen jako pomocné otázky na konci rozhovorů. 

1. Výuka a digitální technologie. 

2. Digitální zdroje a jejich využití ve výuce. 

3. Studenti a využívání digitálních technologií. 

4. Rozvoj digitální gramotnosti studentů. 

5. Digitální etika ve výuce. 

6. Digitální občanství. 

7. Digitální identity učitele SŠ. 

8. Profesní zapojení a odborná spolupráce. 

9. Celoživotní vzdělávání v oblasti digitální gramotnosti. 

Záměrně jsem volil oblasti tak, aby byly dostatečně návodné, ale přitom neovlivňovaly 

respondenta a jeho projev. Přepisy rozhovorů jsou přílohou 9 – 11 této práce. 

6.6.5 Okruhy pro autoevaluační formulář 

Pro získání vlastního pohledu respondenta na sebe sama v úrovních digitálních kompe-

tencí jsem zvolil autoevaluační formulář na internetových stránkách „Metodický portál 

RVP.CZ“22. Provozovatelem těchto stránek jsou společně Ministerstvo školství, mládeže a tě-

lovýchovy ČR a Národní pedagogická institut ČR. Stránky vznikly jako hlavní metodická pod-

pora učitelů a k podpoře zavedení rámcových vzdělávacích programů ve školách. Jde o pro-

středí, kde se učitelé mohou navzájem inspirovat a informovat o svých zkušenostech. V rámci 

 
22 Dostupné z https://ucitel21.rvp.cz/ 
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těchto stránek je také volně přístupný autoevaluační formulář „Přehled digitálních kompe-

tencí“. Digitální kompetence, které mapuje „Přehled digitálních kompetencí“, je uveden v ta-

bulce 5. 

Tabulka 5 Přehled digitálních kompetencí 

1. Profesní zapojení 

1.1 Pracovní komunikace 

1.2 Odborná spolupráce 

1.3 Reflektivní praxe 

1.4 Soustavný profesní rozvoj 

2. Digitální zdroje 

2.1 Výběr digitálních zdrojů 

2.2 Tvorba a úprava digitálních zdrojů 

2.3 Organizace, ochrana, sdílení digitálních zdrojů 

3. Výuka 

3.1 Vyučování 

3.2 Vedení žáka 

3.3 Spolupráce žáků 

3.4 Samostatné učení žáků 

4. Digitální hodnocení 

4.1 Strategie hodnocení 

4.2 Analýza výukových výsledků 

4.3 Zpětná vazba a plánování 

5. Podpora žáka 

5.1 Přístupnost a inkluze 

5.2 Diferenciace a individualizace 

5.3 Aktivizace žáků 

6. Podpora digitálních kompetencí žáků 

6.1 Informační a mediální gramotnost 

6.2 Digitální komunikace a spolupráce 

6.3 Tvorba digitálního obsahu 

6.4 Odpovědné používání digitálních technologií 

6.5 Řešení problémů prostřednictvím digitálních tech-
nologií 

Zdroj: www.ucitel21.rvp.cz 

Autoevaluační formulář respondent vyplnil vždy po skončení rozhovoru online pro-

střednictvím tabletu.  Vyplněné autoevaluační formuláře jsou přílohou 13 této práce. 

6.7  Výsledky analýzy dat a jejich interpretace  
Před vyhodnocením rozhovorů jsem stanovil váhy jednotlivých kódů v jejich vztahu 

k úrovním digitální etiky a digitální gramotnosti jednotlivých respondentů. Maximální váhu 

jsem nastavil na hodnotu 12, minimální na hodnotu 0 tzn. respondent s nejvyšší úrovní digitální 

gramotnosti, tak jak to vyplynulo z rozhovoru, může mít váhy jednotlivých kódů 12 a čím nižší 
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úroveň digitální gramotnosti byla na základě rozhovorů zaznamenána, tím nižší byla váha jed-

notlivých kódů. U některých respondentů se stalo, že měli váhy různých kódů různé. Program 

MAXQDA, podle nastavení váhy jednotlivých kódů následně zohlednil i úrovně obecných gra-

motností či povědomí o jednotlivých oblastech, například o etice jako takové apod.  

Přepsané rozhovory jsem vložil do programu MAXQDA, kde jsem již měl připravené 

jednotlivé kódy s váhami a vzájemnými vazbami. Texty byly rozděleny na standardizované 

řádky po 85 znacích a ty očíslovány. Tím vznikl systém odkazů, které umožňují přesně identi-

fikovat jednotlivé pasáže v přepsaných textech z rozhovorů, které se svým obsahem vážou 

k jednotlivým kódům. Například „A: 11–14 (12)“ znamená: „respondent A, řádek 11–14, váha 

12.“ Veškeré rozbory rozhovorů s respondenty jsou v pořadí jednotlivých kódů. Jejich popis 

viz výše. 

6.7.1 Rozhovor s respondentem A  

1. oblast „Digitálně gramotný profesionál – osobnost“ 

Rysy osobnosti – profesionála se u respondenta A projevují například v tom, že: 

• chápe a oceňuje nutnost digitální praxe; 

• identifikuje své nedostatky ve znalostech a dovednostech a snaží se je odstranit; 

• řídí aktivně svůj rozvoj; 

• respektuje digitální zásady zaměstnavatele; 

• učí se z dobré praxe ostatních kolegů; 

• chápe nutnost podpory rozvoje digitální gramotnosti všech osob; 

• dokáže své znalosti „přetavit“ do zavádění vhodného digitálního vzdělávání; 

• je odborníkem ve svém oboru nebo se snaží stát se jím. 

Shodu s první oblastí digitální gramotnosti edukátora lze spatřovat v těchto úryvcích 

z rozhovoru s respondentem A: 

• „To, co se týká online výuky, tak jsem hodně používala přídavky do Microsoft Teams, 

protože naše škola pracuje a vlastně spolupracuje v Microsoft Teams. Tam má každý 

předmět udělaný svůj tým, a v tom týmu vlastně máme vloženy studenty své skupiny 
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nebo své třídy, s kterými pak komunikujeme. Právě díky Microsoft Teams , které zvolila 

škola jako centrální komunikační kanál a informační systém." A: 20-24 (12) 

• "A tam vlastně jsem pochopila, díky Covidu, že člověk by měl být vlastně osobností a 

profesionálem i v této oblasti (ICT pozn. autor), zvlášť pokud je učitelem na střední 

škole" A:124-126(8) 

• „… mohl osobně…tvořit to, co potřeboval. A:14–14(8) 

• „Příprava byla leckdy daleko složitější než na klasickou výuku, což jsem si nikdy ne-

představovala. A: 149-150(10) 

• „Vím že profesní skupiny na sociálních sítích, v některých jsem a že díky nim existují 

nějaké autoevaluační formuláře, ale připadají mi takové hodně jednoduché, hodně za-

vádějící, a hlavně mi připadají, že vlastně já hodnotím sama sebe, a pak to mám někam 

dát, takže to, podle mě, není objektivní. Myslím si, když budu upřímná, tak většinou se 

člověk nadhodnocuje, než aby se podhodnocoval. Mám i tu zkušenost, s kolegyněmi jsme 

si dělali z legrace nějaké formuláře na začátku Covidu, jak jsme na tom.  No a tam se 

naopak stalo, že spousta kolegyň se podhodnotila záměrně, protože tvrdila, že v rámci 

zaměstnavatele nesmí zjistit zaměstnavatel za jakých jsou úrovních, aby po nich něco 

nechtěl. Takže záměrně se vlastně podhodnotily, aby jim z toho plynuly jakési „výhody“ 

neboli připravovaly si omluvy, že to vlastně neumí a že nejsou na tom dobře a tím pádem 

po nich nikdo nemůže chtít „zázraky“. Dělali to záměrně – počítaly s tím, že zaměstna-

vatel monitoruje ve škole síť a komunikace. Tady vlastně byly, paradoxně, síťově gra-

motné“ A:205-217(12) 

• „… digitální svět a svět počítačů, tak je to dneska úplně všude a ve všem, počítač je v 

ledničkách, doma tím řídím světla, televizi, přehrávám přes to veškeré filmy a veškerou 

muziku. Takže k tomu, abychom dneska vůbec přežili v tomhle technologickém a digi-

tálním světě, tak je potřeba, abychom nějaké základní funkční znalosti kolem digitální 

technologií, digitálního světa, a především počítačů, měli. Myslím, že digitální svět se 

dneska skládá nejenom z počítačů ale hlavně z počítačových sítí. Tak to bychom asi měli 

znát. A:220-226(11) 
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• „Vím, že musím prakticky dodržovat vše, jako ve fyzickém světě, musím nějak plnit to, 

co říká náš právní řád a je mi jasné, že v rámci chování na internetu existují také ne-

gativní prvky." A:271-274(12) 

• „Velmi často jako digitální etika a digitální občanství nebo globální digitální občanství. 

Otázek v téhle oblasti je, podle mě, víc než odpovědí. Je etické používat rodné číslo člo-

věka prakticky kdekoliv, když je to jednoznačný údaj, označující jednu jedinou osobu v 

ČR? Je třeba v pořádku dávat číslo cizího telefonu bez svolení k tomu ho rozdávat ma-

jitelem? To občanství si ani neumím moc představit. Moment, vlastně teď probíhá dis-

kuse o tom, jestli se bude dát volit na podzim vzdáleně digitálně nebo po internetu. Tak 

asi sem patří, ale už si nic dalšího nedokážu představit. Učili mě, jak chceš, aby se chovali 

k tobě, tak ty se chovej k nim, že tady nějaké ty principy všeobecné etiky existují a platí 

dál, ať už v digitálním světě nebo ne. Jako si myslím, že v digitálním světě je velice lehké 

se schovat za nějakou identitu, kterou si vymyslím. Mohu pak za ni vystupovat a dělat 

cokoliv, co mi sociální síť dovoluje, a to jako reálná osoba, ale je potřeba si uvědomit, že 

to má svůj odraz v reálném světě a že vždycky mě to nějak doběhne. A nějakým způsobem 

mě to najde."A:283-296(12) 

• „Až v posledním roce jsem se vlastně naučila pořádně tvořit PDF pro výuku ve formě 

knih se simulací obracejících se listů. Konečně jsem schopná studentům dávat svoje ma-

teriály v takovém formátu PDF, který jim umožňuje lépe se učit. Studenti nemají příliš 

rádi papírově materiály, všechno upřednostňují v digitální podobě. Většina z nich si 

myslí, že všechno zvládne na chytrých mobilních telefonech (Smartphonech), nebo table-

tech. Dost jsem s nimi o tom hovořila a je potřeba jim vysvětlovat, že obrazovka mobilu 

je příliš malá na to, aby se z ní dalo efektivně učit. Ze stránky je vidět jen velmi malá 

část, někdy jen odstavec či věta a tím pádem mohou unikat obsah a souvislosti, které text 

obsahuje v rámci celé stránky. Grafy a tabulky jsou pro tohle dobrým příkladem." 

A:311-321(12) 

Oblast číslo 1 doplňuje kód „11 Výuka a digitální technologie“.  

• „Dneska přes ně (přes MS Teams pozn. autor) vlastně jde jak kontrola domácích úkolů, 

tak kontrola přítomnosti v hodinách, zadávání domácích úkolů. Je to poměrně dobrá 
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kombinace s klasifikačním systémem, který máme, a to jsou Bakaláři. Škola používá pro 

klasifikaci a vedení třídní knihy Bakaláře.“ A:24-27(9) 

• „Já si myslím, že mám před sebou ještě mnoho možností, jak svoji praxi zlepšovat, a 

hlavně musím svoji praxi, co se týká používání digitálních nástrojů, hodně rozšířit. V 

počítačích a chytrých telefonech současnosti docela plavu. Když mám poradit studentovi, 

který je na systému Android nebo na systému Apple, tak tam si to musím vždycky dohledat 

a dostudovat.“ A:137-141(12) 

• „Myslím si, že by bylo velice dobré, kdyby byly nějaké kurzy digitálního vzdělávání a vů-

bec používání digitální techniky ve vzdělávání víc přístupné učitelům. To, co jsem viděla 

– kurzy jsou většinou dopoledne anebo v takových hodinách, že mi učíme. Takže pro nor-

mální učitele byly nepřístupné. Tak jsem si hledala něco v sobotu nebo neděli. Volný čas – 

a toho v Covidu moc nebylo.“ A:143-147(12) 

• „Pracuji se studenty a s kolegy v týmu, máme založeny pracovní skupiny podle předmětů 

a, tam vlastně spolupracujeme na školních vzdělávacích plánech, na tematických plánech, 

vyměňujeme si postupy, znalosti, dovednosti. Jak už jsem zmiňovala, dva kolegové nám 

tady vlastně nabízejí to, co sami vyzkoušeli anebo to, o čem vědí, co se s tím děje a jak to 

funguje.“ A: 151-155(12) 

• „Tvorba materiálů, tam mám pocit, že hodně zaostávám a že bych se měla naučit tvořit 

nějaké pěkné interaktivní aplikace nebo formuláře nebo něco, co by studenty posunulo 

dál.“ A: 161-163(10) 

2. oblast „Týmová spolupráce napříč digitálním světem“ 

Předpoklady pro týmovou spolupráci se u respondenta A projevují, mimo jiné, jako:  

• aktivní snahy proti digitálnímu vyloučení; 

• pomoc při digitální inkluzi;  

• rovný přístup ke všem studentům a kolegům, všem osobám v souvislosti se svým povo-

láním,  

• do interakcí s třetími osobami vstupuje se snahou pomoci a být prospěšný; 

• informace sdílí nejen v digitálním světě; 

• snaží se rozvíjet a doplňovat své digitální schopnosti, dovednosti, postupy, znalosti a 

porozumění;  
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• analyzuje potřeby studentů; 

• analyzuje své zázemí, aspirace a obecné schopnosti; 

• aktivně využívá ve výuce, učení a hodnocení všechny získané vědomosti. 

Shodu s druhou oblastí digitální gramotnosti edukátora lze spatřovat v těchto úryvcích 

z rozhovoru: 

• „Při Covidu od nás už zmiňovaní dva kolegové přebírali naše nápady a soubory a sna-

žili se nám pomoct. Vyhodnocovali a řešili s námi všechny věci. Tvořili s námi mate-

riály do výuky. Dokázali nás velmi kreativně inspirovat a směrovat. Myslím si, že bez 

týmového ducha to ve sboru nejde, ale ono to nejde bez týmového ducha ani ve třídách, 

protože dnes je frontální výuka podle mě passé. Je daleko lepší učit v menších skupin-

kách. Já mám ráda projektové vyučování, takže si myslím že to je vlastně cesta k tomu, 

jak efektivněji učit a jak zlepšit učení a vůbec výuku jako takovou. Nebo edukaci lidí; 

třeba právě v kritickém myšlení.“A:237-244(12) 

• „Týmový hráč. Tak to je opravdu důležité. Ověřila jsem si to sama, právě v době Co-

vidu. Jak moc nám dva kolegové pomohli a jak vlastně vedli pracovní týmy, jak vedli 

online konference i porady, co vše dělali kolem online výuky a jak nám předávali zku-

šenosti.“ A:234-236(12) 

• „Je ale pravda, je že jsem ještě příliš mladá na to, abych nějak tohle to řešila, mám na 

to dost času. To, co mě mrzí, že jsem se na fakultě nenaučila, jsou obsažnější, výstiž-

nější a přitažlivější metody práce s digitálními technologiemi v hodinách a využívání 

jejich možností pro zpracování jednotlivých typů souborů.“ A:302-306(11) 

• „Je to tak že docela dost problémů je zapojit do týmů studenty, protože studenti se  

stali poměrně dost solitérními individualisty. A dokonce jsem si ověřila, že oni ani  

mezi sebou si informace nedávají, nechápu proč“ A:156-158(12) 

• „Ve škole je sice wifi, ale poměrně s nedostatečným výkonem, když se tam připojí víc  

studentu naráz, tak není možné tam cokoliv řešit nebo poslat či se připojit k  

internetu.“ A:88-90(12) 
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„Diskutuje se hodně na škole, zda tedy používat nebo nepoužívat techniku digitální 

celkově, nebo jakým způsobem to vlastně řešit. Jestli teda povolit používání studentům 

jednotlivých přístrojů, aby je měli u sebe“ A:90-91(10) 

3. oblast „Inovátor – tvůrčí a kreativní vlohy“ 

Respondent A má některé rysy a prvky inovátora a tvůrce-kreativisty.  

• Chápe a rozlišuje v nabídce software a hardware pro výuku.  

• Je ochoten a schopen používat digitální technologie v každodenní praxi. 

• Je ochoten a schopen experimentovat při dodržení osvědčených postupů. 

• Respektuje a aplikuje v praxi právní a odborné předpisy, bezpečnostní a ochranné zá-

sady.  

• Řeší vhodnost začlenění digitálních technologií do výuky. 

• Podporuje a vyvolává kreativitu studentů. 

• Přemýšlí nad novými pedagogickými teoriemi digitálního vzdělávání. 

Shodu s druhou oblastí digitální gramotnosti edukátora lze spatřovat v těchto úryvcích 

z rozhovoru: 

4. oblast „Kritické myšlení a jeho rozvoj“ 

Respondent A má dobře vyvinutou oblast kritického myšlení.  

• Zná základné zásady informační gramotnosti.  

• Uplatňuje zásady informační gramotnosti jak v praxi, tak při výuce a učení. 

• Rozlišuje různé typy digitálních informací. 

• Umí pracovat s digitálními informacemi v nejrůznějších formách. 

• Aktivně s digitálními informacemi pracuje. 

Rysy kritického myšlení leze spatřovat, mimo jiné v těchto pasážích z rozhovoru s ním: 

• Tady u nás ve škole se stalo, že přes email byl atakován server školy v jednom počítači. 

Kolegyni se povedlo to odkliknout, takže počítač byl kompletně vytěžen, přes něj byl 

vytěžen server, odešly vlastně přístupové kódy, který nám dává zaměstnavatel. V té 

chvíli jsme zjistili, že jsme na tom špatně a musíme všechno změnit. V té chvíli se také 

změnila politika zabezpečení dat u zaměstnavatele vůbec.“ A: 167-171(10) 
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• Vlastně s oblastí zabezpečení souvisí i kritické myšlení, na které jsme byli na fakultě při-

pravováni, ale problém je v tom, že kritické myšlení v této chvíli se týká především našich 

studentů, tam je na velmi nízké úrovni. Oni prakticky věří tomu, co vidí na té obrazovce. 

V posledním půlroce vlastně zjišťuji anebo pozoruji, že studenti jsou na takové ty osm až 

deset vteřin informace na TikToku, to jim stačí a věří tomu. A to je, co si myslím, že 

vlastně je jedna z oblastí pro učitele, aby jí zlepšil a naučil lidi hlavně kriticky myslet, 

protože to je to, co je podle všeho podle mého názoru, úplný základ celého systému. Kdo 

co publikuje a jak.“ A:172-179(12) 

• piš co slyš a věř“ a „to, co čtu a vidím v novinách, televizi, nebo na internetu, je vždy 

pravda“ ale to, co vidím na monitoru, většinou k naší smůle není 100% pravda. Někteří 

lidé ale věří tomu, co vidí nebo slyší, vždyť proč by to jinak někdo publikoval? Tohle je 

ta ošemetná myšlenka. Někdy studenti věří takovým věcem, o kterých bych si sama nedo-

kázala ani představit, že by to vůbec mohla být pravda. Dnes je k dispozici nespočítaně 

digitálních informaci a zdrojů, ale jakou zvolit vhodnou vyhledávací taktiku s nastavením 

filtru, to je ten problém.  A z toho obrovského množství informací na internetu, které jsou 

dneska k dispozici, kdy podle mého názoru 80% obsahu není pravda, většina není ozdro-

jovaná a nelze je tedy ověřit. Nedají se ověřit myslím si, že někdy je to záměrně; tohle to 

je strašně důležité, to, co musíme naučit naše studenty – kriticky myslet a hledat zdroje, 

ověřovat si informace i dvakrát třikrát. A:249-258(12) 

5. oblast „Profesionální digitální identita a její správa“ 

Pochopení významu a obsahu oblast digitální identity lze u respondenta A spatřovat 

v tom, že: 

• snaží se vytvářet svoji pozitivní digitální identitu na profesionální úrovni; 

• ví, co je to digitální pověst a kapitál; 

• pracuje s digitálním obsahem v souladu se svou digitální identitou; 

• sdílí své úspěchy a úspěchy druhých; 

• účastní se aktivně online profesních komunit. 

Úroveň a rozvíjející se oblast profesionální digitální identity a její správy se dá spatřovat 

v těchto částech rozhovoru:  
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• „Dost mi dalo problém nejdřív komunikovat s rodiči, protože ta interakce s těmi rodiči je 

dost zvláštní. Já jsem měla to neštěstí, že jsem v jedné třídě měla rodiče, který sice nebyl 

„soudně oddělen od studenta“ ale ten druhý rodič si nepřál, aby se tento stýkal s tím 

studentem. Ten to řešil zase tak (ten soudně oddělený pozn. autor), že chodil do školy a 

vlastně se snažil neustále kontaktovat vyučující a snažil se kontaktovat i tu toho studenta a 

snažil se s ní být v kontaktu, i když student si to příliš nepřál. Musím říct, že tady v tom – 

jakoby v tom vztahu s těma rodiči – tak to jsem do toho spadla okamžitě po škole rovnýma 

nohama, aniž bych věděla, co mám dělat nebo nemám dělat, takže takové ty vztahy učitel – 

rodič na rodičovských schůzkách, učitel – zákonný zástupce a tyhle ty vlastně věci, co se 

týkají citlivých dat kolem studentů a jejich rodičů“ A:43-53(10) 

• „A u těch neplnoletých, tam s nimi komunikujeme a zase musíme dávat pozor na to, jestli 

ten student je svěřen do péče jednomu rodiči nebo není, takže je tam obrovská spolupráce 

s výchovným poradcem školy, který také je velmi vstřícný a pomáhá mladým učitelům.“ A 

64-67(10) 

• „která oblast je a jak co se má chránit a nemá chránit, všechny tyhle ty informace vlastně 

shromažďujeme v systému Bakaláři který, pokud vím, tak je řešen cloudovým systé-

mem.“ A70-72(12)4. 

• „Čas od času se stane, že některá data nám zmizí a že sem tam se objeví tak zvaní migru-

jící studenti, kteří nám přecházejí ze třídy do třídy nebo mizí jejich údaje, ale to prý je 

normální a chápu to, protože Bakaláři jsou poměrně často využívanou platformou vůbec 

pro správu informaci školy.“ A 73-76(10) 

• „Mimo toho všeho se tam vedou ještě vysvědčení, vedou se tam dokonce i věci okolo ro-

dičů, jako jestli rodiče jsou rozvedení, nejsou rozvedení, jaké mají rodné číslo, číslo ban-

kovního účtu těch rodičů tam máme kvůli placení výletu a kvůli placení obědů. Máme tam 

další podrobnosti, maily, telefony, kolem každého toho studenta se vlastně vytváří po-

měrně velká oblastech dat, které následně musíme chránit a pravdou je, že škola se teda 

stará o to, aby ta data se nikam nedostala a někdy je to až s podivem, že vlastně já jako 

učitel mohu do všech těchto soukromých dat.“ A 77-83(12) 

• „nějakých dat, která provozuji sama nebo produkuji sama, tak to jsem si vědoma toho, že 

ne vždy je chráním asi dobře, protože to je něco, co je pro mě takové pole neorané, takže 
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nevím prakticky co s tím. No mám co dostudovat. A myslím si, že je potřeba ještě hodně, 

hodně se učit. Učitel se musí vzdělávat celý život.“ A 230-233(12) 

• „Jo, teď si uvědomuji, asi těch identit mám hodně, když tak o tom přemýšlím, tak všude 

mám něco jiného a na některých sociálních sítích mám i tři účty na stejné ale pod jiným 

jménem. Mám to takový docela pel-mel. Prakticky jsem přestala psát úplně papírové do-

pisy přátelům nebo pohlednice, na to už se ani nepamatuji, kdy jsem něco takového po-

slala. Pravda je, že já si asi něco vytvářím kolem sebe, nějaká data. Ještě jsem nepřemýš-

lela o tom, kam ta data mizí, a co se s nimi děje.“ A264-269(10) 

6. oblast „Digitální bezpečnost, právní odpovědnost“ 

Pochopení právní odpovědnosti učitele a aplikaci tohoto prvku, jakož i dalších částí ob-

lasti digitální bezpečnosti a právní odpovědnosti se ukazuje u respondenta A v těchto bodech: 

• má povědomí o kyberšikaně a nevhodném chování na internetu; 

• chápe nutnost rovnosti, rozmanitosti a standardů v digitálním prostředí; 

• chápe právní důsledky používání digitálních médií; 

• pracuje aktivně s citacemi – autorskými právy; 

• ví, co je to plagiátorství a aktivně proti němu vystupuje ve své praxi. 

Chápání a praktikování digitální bezpečnosti a právní odpovědnosti lze vidět v těchto 

částech rozhovoru: 

• „Mimo jiné se tam (v MS Teams pozn. autor), dá i docela dobře kontrolovat, jestli ten 

student je na té hodině nebo není a dá se tam dobře kontrolovat, jakým způsobem pracuje 

s autorskými právy; mám na mysli, jestli opisuje nebo neopisuje (zde je myšleno kopíruje 

z internetu pozn. autor) a jestli vytváří plagiát nebo nevytváří plagiát.“ A;30-34(12) 

• „S jakými informacemi, vlastně pak daty, jak si teď uvědomuji, vlastně nakládá a když 

jsem zjistila tu šíři informací. a vůbec ty soukromé a důvěrné informace, které byly od 

jednotlivých studentů nebo které do dneška vlastně od jednotlivých studentů vedeme, pro-

tože mi to vedeme od rodného čísla, přes číslo občanského průkazu, máme tam telefon, 
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máme tam bankovní účet, máme tam zákonného zástupce u neplnoletých studentů, evidu-

jeme, jestli teda smíme komunikovat s jeho zástupci a s rodiči plnoletých studentů, aby-

chom neporušili zákon“ A:58-64(10) 

• „Ale musím říct, že jako co se týká ochrany dat a věcí okolo toho,“A:68-68; (12) 

• „která oblast je a jak co se má chránit a nemá chránit, všechny tyhle ty informace vlastně 

shromažďujeme v systému Bakaláři který, pokud vím, tak je řešen cloudovým systémem.“ 

A; Pozice: 70-72; (10) 

• „dodavatel nám, aspoň co jsem slyšela na poradě od správce informačního systému, za-

ručuje bezpečnost dat.“ A: 72-73 (11) 

• „Mimo toho všeho se tam vedou ještě vysvědčení, vedou se tam dokonce i věci okolo ro-

dičů, jako jestli rodiče jsou rozvedení, nejsou rozvedení, jaké mají rodné číslo, číslo ban-

kovního účtu těch rodičů tam máme kvůli placení výletu a kvůli placení obědů. Máme 

tam další podrobnosti, maily, telefony, kolem každého toho studenta se vlastně vytváří 

poměrně velká oblastech dat, které následně musíme chránit a pravdou je, že škola se 

teda stará o to, aby ta data se nikam nedostala a někdy je to až s podivem, že vlastně já 

jako učitel mohu do všech těchto soukromých dat.“A:77-83(12) 

• „Diskutuje se hodně na škole, zda tedy používat nebo nepoužívat techniku digitální cel-

kově, nebo jakým způsobem to vlastně řešit. Jestli teda povolit používání studentům jed-

notlivých přístrojů, aby je měli u sebe. V současné době je to řešeno školním řádem tak, že 

student nesmí mít u sebe v hodinách mobilní přístroj, ani žádný jiný další přístroj, bez 

svolení učitele. Měli by ho mít zamčený v šatní skříňce, která je hlídaná kamerovou sítí, 

takže by se nemělo nic tam stát. De facto, pokud má u sebe ten telefon, tak porušuje školní 

řád i když je vypnutý. Hodně se o tom diskutovalo; starší kolegové se kloní všichni povět-

šinou k tomu, že ten přístroj nebo mobilní telefon, nesmí u sebe student mít, aby je nena-

hrávali. Hodně se diskutovalo ohledně problému na Třebešíně a toho, co vlastně se tam 

stalo s tou šikanou vůči učitelce. A že tam probíhala i kyberšikana, že tam probíhal nějaký 

kyberstalking. Tenkrát jsem si kolem toho zjišťovala poměrně dost věcí, kolem té bezpeč-

nosti a těch dat. Musím říct, že mě to až zarazilo, co všechno vlastně studenti jsou 

schopní."A:90-100 (12) 
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• „ohrozím nějaká citlivá data, dostanou se data ven; toho se trošičku bojím, protože jsem 

dost nastrašená sdělovacími prostředky; nemocnice a útoky na ně vloni a tak dále.“ 

A:165-166 (12) 

• „Tady u nás ve škole se stalo, že přes email byl atakován server školy v jednom počítači. 

Kolegyni se povedlo to odkliknout, takže počítač byl kompletně vytěžen, přes něj byl vytě-

žen server, odešly vlastně přístupové kódy, který nám dává zaměstnavatel. V té chvíli jsme 

zjistili, že jsme na tom špatně a musíme všechno změnit. V té chvíli se také změnila politika 

zabezpečení dat u zaměstnavatele vůbec.“A:167-171(12) 

7. oblast „Digitální etika a digitální občanství“ 

Digitální etiku a digitální občanství se snaží respondent A uchopit a praktikovat, použí-

vat, což se projevuje: 

• ví, co to jsou etická, právní, a profesní práva a povinnosti při používání, vytváření a 

zveřejňování digitálního obsahu (prolíná se s oblastí 6); 

• chápe rovnost v digitálním občanství; 

• chápe vztahy digitálního a reálného, fyzického světa a jejich vzájemné dopady. 

V následujících částech rozhovoru s respondentem A se dobře odráží oblast 7 a její úro-

veň: 

• „Dost mi dalo problém nejdřív komunikovat s rodiči, protože ta interakce s těmi rodiči je 

dost zvláštní. Já jsem měla to neštěstí, že jsem v jedné třídě měla rodiče, který sice nebyl 

„soudně oddělen od studenta“ ale ten druhý rodič si nepřál, aby se tento stýkal s tím 

studentem. Ten to řešil zase tak (ten soudně oddělený pozn. autor), že chodil do školy a 

vlastně se snažil neustále kontaktovat vyučující a snažil se kontaktovat i tu toho studenta a 

snažil se s ní být v kontaktu, i když student si to příliš nepřál. Musím říct, že tady v tom – 

jakoby v tom vztahu s těma rodiči – tak to jsem do toho spadla okamžitě po škole rovnýma 

nohama, aniž bych věděla, co mám dělat nebo nemám dělat, takže takové ty vztahy učitel 

–– rodič na rodičovských schůzkách, učitel – zákonný zástupce a tyhle ty vlastně věci, co 

se týkají citlivých dat kolem studentů a jejich rodičů“ A:43-53(10 
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• „S jakými informacemi, vlastně pak daty, jak si teď uvědomuji, vlastně nakládá a když jsem 

zjistila tu šíři informací. a vůbec ty soukromé a důvěrné informace, které byly od jednotli-

vých studentů nebo které do dneška vlastně od jednotlivých studentů vedeme, protože mi 

to vedeme od rodného čísla, přes číslo občanského průkazu, máme tam telefon, máme tam 

bankovní účet, máme tam zákonného zástupce u neplnoletých studentů, evidujeme, jestli 

teda smíme komunikovat s jeho zástupci a s rodiči plnoletých studentů, abychom nepo-

rušili zákon“ A:58*64(10) 

• „A u těch neplnoletých, tam s nimi komunikujeme a zase musíme dávat pozor na to, jestli 

ten student je svěřen do péče jednomu rodiči nebo není, takže je tam obrovská spolupráce 

s výchovným poradcem školy, který také je velmi vstřícný a pomáhá mladým učitelům." 

A:64-67(10) 

• "Pravda je, že v pravidlech zaměstnavatele nemáme stanoveno, do kdy máme odpovídat 

na maily, takže se tady spíš takovým jakoby týmovým charakterem nebo týmovým duchem 

ustanovila nepsaná pravidla, která jakž tak se snažíme všichni dodržovat, ale někdy se 

studenty je to opravdu těžké. Napíší v půl dvanácté v noci a myslí si, že v té chvíli odpovíte 

Tak to opravdu asi nejde.“ A:196-200(10) 

• „Dneska je obrovský problém plagiátorství. Naši studenti jsou schopni napsat seminární 

práci která je ze 70 % Control+C, Control+V z internetu a nějak s tím nemají problém, 

neřeší, že defacto kradou. Uvádět zdroje neumí; vůbec to je to, co by je měla střední škola 

naučit a připravit na to, že i když nepůjdou na vysokou školu, tak že by se měli nějakým 

způsobem postarat o to, aby vždy eticky přiznali, odkud informace berou a jak to je, pro-

tože chlubit se cizím peřím, to není přesně ono.“ A:277-282(10) 

8. oblast „Rozvoj osobnosti, sebereflexe, celoživotní vzdělávání (CŽV)“ 

Nutnost vlastního rozvoje a celoživotního vzdělávání si respondent A uvědomuje velmi 

dobře, především v tom, že: 

• chápe digitální etiku a gramotnost jako celek, který prostupuje všemi oblastmi života; 

• sleduje aktivně rozvoj a digitální trendy; 

• zlepšuje své znalosti a dovednosti; 

• využívá digitální nástroje pro sebereflexi. 
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• „Škola poskytuje nám, jako zaměstnancům, různá školení. Měli jsme tři školení v ky-

beršikaně. Měli jsme dvě školení, co se týká komunikace učitel – žák a učitel – rodič 

Obě dvě oblasti jsme komunikovali poměrně obšírně. Pravda je, že jsme tam neřešili, jak 

chránit data a že jsme pouze řešili pedagogickou – psychologickou stránku věci. Máme 

možnosti si sám každý vyhledat nějakou vzdělávací platformu či kurz, kde bychom se 

vzdělávali, ale pravdou je, že škola, co se týče digitální gramotnosti a nějakého vzdělávání 

v této oblasti, v oblasti ICT, komunikace a tak dále, tak to škola prakticky nenabízí a je to 

jen na každém z nás, jak to bude řešit. Škola podpoří další vzdělávání, ale jen mimo 

výuku – tzn. ve volném čase. Máme tady některé kolegy, kteří jsou velmi zdatní v ICT a 

pomáhají nám; ukazují nám nejrůznější jimi ověřené metody a postupy apod" A:109-119 

(12) 

• „Vím o sobě, že postrádám funkční gramotnost nebo funkční dovednosti a schopnosti 

právě v oblast ICT, tedy digitální gramotnosti.“ A: 141-142(12) 

• „Myslím si, že by bylo velice dobré, kdyby byly nějaké kurzy digitálního vzdělávání a 

vůbec používání digitální techniky ve vzdělávání víc přístupné učitelům. To, co jsem 

viděla – kurzy jsou většinou dopoledne anebo v takových hodinách, že mi učíme. Takže 

pro normální učitele byly nepřístupné. Tak jsem si hledala něco v sobotu nebo neděli. 

Volný čas – a toho v Covidu moc nebylo.“ A: 143–147(12) 

• „Já bych ráda, co se týká ICT a digitálních věcí, věděla víc. Tak jak jsem říkala, je 

spousta věcí, kterým opravdu nerozumím, nevím, neznám je, a ráda bych si je dostudovala, 

ale mám s tím trošku problém, protože něco se naučím na netu, ale nemám A:201-204 

(12) 

• „Vím že profesní skupiny na sociálních sítích, v některých jsem a že díky nim existují 

nějaké autoevaluační formuláře, ale připadají mi takové hodně jednoduché, hodně za-

vádějící, a hlavně mi připadají, že vlastně já hodnotím sama sebe, a pak to mám ně-

kam dát, takže to, podle mě, není objektivní. Myslím si, když budu upřímná, tak většinou 

se člověk nadhodnocuje, než aby se podhodnocoval. Mám i tu zkušenost, s kolegyněmi 

jsme si dělali z legrace nějaké formuláře na začátku Covidu, jak jsme na tom.  No a tam se 
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naopak stalo, že spousta kolegyň se podhodnotila záměrně, protože tvrdila, že v rámci za-

městnavatele nesmí zjistit zaměstnavatel za jakých jsou úrovních, aby po nich něco nechtěl. 

Takže záměrně se vlastně podhodnotily, aby jim z toho plynuly jakési „výhody“ neboli 

připravovaly si omluvy, že to vlastně neumí a že nejsou na tom dobře a tím pádem po nich 

nikdo nemůže chtít „zázraky“. Dělali to záměrně – počítaly s tím, že zaměstnavatel moni-

toruje ve škole síť a komunikace. Tady vlastně byly, paradoxně, síťově gramotné.“ A: 205-

217(12 

6.7.1 Autoevaluační formulář respondent A 

Po skončení rozhovoru jsem respondenta A požádal o vyplnění autoevaluačního formu-

láře na stránkách www.ucitel21.rvp.cz. Měl jsem připravený tablet, který jsem respondentovi 

půjčil. Celý formulář vyplňoval respondent A bez mého zásahu a výsledek po skončení odeslal 

na můj mail ve formě souboru pdf. Autoevaluční formulář uvádím tak, jak jej respondent ode-

slal, bez korektur. 

Respondent A dosáhl, podle vyhodnocení svého názoru v autoevaluačním formuláři, 

průměrnou úroveň digitálních kompetencí A2 – objevitel. Autoevaluční formulář hodnotí re-

spondenty stupnicí A1 (nováček) – C2 (průkopník). 23Podrobný výsledek viz příloha 13 A. 

 
23 A1 využívá digitální technologie pro komunikaci jen velmi málo. 
   A2 má povědomí o digitálních technologiích pro komunikaci a používá je na základní úrovni. 
   B1 používá digitální technologie pro komunikaci efektivně a zodpovědně. 
   B2 používá digitální technologie pro komunikaci citlivým a kreativním způsobem.  
   C1 vyhodnocuje a diskutuje komunikační strategie. 
   C2 rozmýšlí a přepracovává komunikační strategie. 
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Zdroj:www.ucite21.rvp.vz  

Schéma 5  
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6.7.2 Závěry a vyhodnocení – vyhodnocení respondent A  

Respondent A, který učí jen dva roky ihned po vysoké škole, v rozhovoru vykazoval 

poměrně dobré znalosti ve všech osmi oblastech digitální gramotnosti učitelů SŠ. Je vidět, že 

má zájem o své povolání a že se snaží neustále zlepšovat, hledá nové trendy, učí se u kolegů, 

snaží se zapojovat do týmů ve škole a brát z nich dobré příklady z praxe ale zároveň do nich i 

přispívat. Vysoká škola jej vybavila velmi dobře teoreticky pro výuku a didaktickou oblast, ale 

v oblasti správy dat, bezpečnosti dat či osobních citlivých dat cítí nedostatky a mezery. Rozho-

vor celkově ukazuje vyrovnaně všechny oblasti, odpovídající praxi respondenta a jeho kogni-

tivnímu vývoji. Respondent se chce sám dál vzdělávat a rozvíjet, cítí k tomu potřebu. Schéma 

5 ukazuje graficky u respondenta A jakou důležitost klade na jednotlivé oblasti – jednoznačně 

je u něj nejdůležitější oblast „Digitální bezpečnost, právní odpovědnost“. 

 

Schéma 6 Vazby respondenta A na jednotlivé oblasti a lokalizace kódů 

Zdroj:autor 
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Při porovnání rozhovoru a autoevaluačního formuláře je zřejmé, že formulář svým kon-

krétním zaměřením na digitální kompetence někdy respondenta „trochu zatlačil do defensivy“ 

vzhledem k tomu, že respondent, podle svých slov, ne vždy dobře pochopil popisy jednotlivých 

digitálních kompetencí a jak uváděl, zdály se mu někdy (popisy) příliš striktní a jednostranně 

formulované. Navíc uváděl, že hodně postrádal něco jako „mezistupně“. 

Celkově lze říci, že obě dvě metody vhodně zmapovaly respondentovy názory a znalosti 

a doplňovaly se. Podle výsledků kvalitativní analýzy rozhovoru se respondent A v rozhovoru 

hodnotil lépe než v autoevaluačním formuláři, kde k sobě byl hodně kritický. To je zajímavé 

v korelaci s jednou částí rozhovoru, kde respondent A uvedl:  

• „Vím že profesní skupiny na sociálních sítích, v některých jsem a že díky nim existují 

nějaké autoevaluační formuláře, ale připadají mi takové hodně jednoduché, hodně za-

vádějící, a hlavně mi připadají, že vlastně já hodnotím sama sebe, a pak to mám někam 

dát, takže to, podle mě, není objektivní. Myslím si, když budu upřímná, tak většinou se 

člověk nadhodnocuje, než aby se podhodnocoval. Mám i tu zkušenost, s kolegyněmi jsme 

si dělali z legrace nějaké formuláře na začátku Covidu, jak jsme na tom.  No a tam se 

naopak stalo, že spousta kolegyň se podhodnotila záměrně, protože tvrdila, že v rámci 

zaměstnavatele nesmí zjistit zaměstnavatel za jakých jsou úrovních, aby po nich něco 

nechtěl. Takže záměrně se vlastně podhodnotily, aby jim z toho plynuly jakési „výhody“ 

neboli připravovaly si omluvy, že to vlastně neumí a že nejsou na tom dobře a tím pádem 

po nich nikdo nemůže chtít „zázraky“. Dělali to záměrně – počítaly s tím, že zaměstna-

vatel monitoruje ve škole síť a komunikace. Tady vlastně byly, paradoxně, síťově gra-

motné“ A:205-217(12). 

Co se týče oblastí digitální gramotnosti, tak rozhovor s respondentem A ověřil, že jsou 

funkční u mladého učitele SŠ a že je lze používat pro mapování digitální gramotnosti a etiky. 

6.7.3 Rozhovor s respondentem B  

1. oblast „Digitálně gramotný profesionál – osobnost“ 

Rysy osobnosti – profesionála se u respondenta B projevují například v tom, že: 

• digitální gramotnost a její prvky jsou pro něj v současnosti nosná témata; 

• identifikuje a řeší své nedostatky v dovednostech a schopnostech; 

• aktivně tvoří digitální materiály pro výuku; 
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• řídí aktivně svůj rozvoj; 

• nastavuje a plánuje digitální zásady zaměstnavatele; 

• učí dobrou praxi ostatní kolegy; 

• podporuje rozvoj digitální gramotnosti všech osob; 

• dokáže své znalosti „přetavit“ do inovací a rozvoje digitálního vzdělávání; 

• je odborníkem ve svém oboru s snaží se pomáhat druhým se jím stát; 

• nehovoří v „první osobě“ ale snaží se poukázat na zásluhy celého kolektivu. 

Shodu s první oblastí digitální gramotnosti edukátora lze spatřovat v těchto úryvcích 

z rozhovoru s respondentem B: 

• „digitální gramotnosti a etiky v digitální gramotnosti – to je v současnosti, podle mého 

názoru, opravdu velmi dobré téma a velmi dobrá otázka, protože s těmito tématy a otáz-

kami se středoškolský učitel potýká vlastně každý den ve své praxi“ B: 5–8(12) 

• „Mám na starosti po metodické stránce MS Office školy, Turnitin a Edupage jako 

správce, včetně indexu studenta, sledujeme docházku studentů, píšeme testy, distribuu-

jeme a tvoříme učební materiály“ B: 4–4(12), 14-15(12) 

• „spolupracujeme s kolegyněmi a kolegy navzájem na web stránkách. které jsme si v 

tomto programu vytvořili a komunikujeme se zákonnými zástupci studentů.“B:15–

17(12) 

• „Výhodou Edupage je velice snadné slovní hodnocení anebo kombinace slovního hod-

nocení a klasifikační stupnice, což vidím jako velkou výhodu vzhledem k digitální inkluzi 

žáků, jelikož některé žáky je lepší hodnotit slovně než číselnou stupnici.“B: 19-22; (12) 

• “Jsem uživatelem mobilních technologií a digitálních technologií déle než 20 let. Když 

jsem končil fakultu, tak jsem používal notebook a k tomu ještě handheld, přes který jsem 

se připojoval k internetu. Vždy jsem si přál mít při výuce u sebe něco, co by kombinovalo 

internet, znalostní báze, maily, knihovnu a co by bylo všeobecně přístupné všem studen-

tům“ B:22 - 27;(12)  

• „To dneska vlastně splňuje jakýkoliv chytrý telefon, tablet nebo notebook s připojením k 

internetu. Ve škole pracuji také jako správce informačního systému a metodik – správce 

on-line systému Microsoft Office (Word, Excel, Teams, Forms, PowerPoint, Outlook, One-

Drive, Yammer, Sway). jsem autorem několika metodik pro rozvoj digitální gramotnosti 
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v hodinách všeobecně vzdělávacích předmětů, které používám prakticky denně ve svém 

poslání.“ B: 27–32(12) 

• „V současnosti, tak jak jsem zjistil na internetu a v publikacích, je u nás je velmi těžké 

najít jednotnou a srozumitelnou definici digitální gramotnosti potažmo digitální etiky. 

Pokud bychom měli hovořit o digitální etice tak hodnocení nebo definici digitální etiky 

prakticky nalézt nejde. Je něco v business sféře, ale ve vzdělávání, pokud vím, ne. V za-

hraničí se tímto tématem začaly, pokud vím, zabývat nejen digitální technologové a síťaři, 

ale i klasičtí filosofové.“ B:36-41(10) 

• „Mnoho autorů uvádí, že digitální etika prakticky neexistuje, že se jedná o stále jednu a 

tu samou etiku. Akorát, že je to v digitálním světě, v digitální sféře s digitálními technolo-

giemi, ale to, co je to etika, že se nemění, že ta je stále stejná. Já si to úplně nemyslím, spíš 

si myslím, že je potřeba začít opravdu pracovat na tom, jak zjistit a popsat, čeho se digi-

tální etika týká, co je jejím obsahem a jaký má dopad na náš život. Můžu uvést příklad: 

středoškolský učitel se dennodenně dostává do interakce s rodičem, nebo se studentem, a 

má k dispozici ve školním informačním systému poměrně hodně soukromých informací a 

dat ohledně studenta. A najednou nastává etický problém – jestli teda smí použít při těchto 

interakcích tato data, nebo nesmí, jakým způsobem teda data má chránit, jakým způso-

bem je potřeba chránit celý školní informační systém. Ale ono to souvisí třeba i s psaním 

emailu, kdy spousta lidí to nazývá netiketa, tedy chování se na netu.“ B:42-53(11) 

2. oblast „Týmová spolupráce napříč digitálním světem“ 

Předpoklady pro týmovou spolupráci se u respondenta B projevují, mimo jiné, jako:  

• aktivní práce proti digitální exkluzi a snaha o digitální inkluzi všech, jak studentů, tak 

kolegů; 

• sestavování metodik a plánování prací při digitální inkluzi;  

• rovný přístup ke všem studentům a kolegům, ke všem osobám v souvislosti se svým 

povoláním;  

• do interakcí s třetími osobami vstupuje se snahou pomoci a být prospěšný; 

• informace sdílí nejen v digitálním světě; 

• aktivně rozvíjí své digitální schopnosti, dovednosti, postupy, znalosti a porozumění;  

• analyzuje a řeší potřeby studentů; 
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• analyzuje a aktivně využívá své zázemí, aspirace a obecné schopnosti; 

• aktivně využívá ve výuce, učení a hodnocení všechny získané vědomosti; 

• bere práci učitele SŠ jako své poslání; 

• aktivně plánuje a vytváří struktury rozvoje digitální gramotnosti a etiky. 

Shodu s druhou oblastí digitální gramotnosti edukátora lze spatřovat v těchto úryvcích 

z rozhovoru: 

• Spolupracuji na vývoji skupinového online whiteboardu, přístupného přes webové pro-

hlížeče všech systémů (Windows, IOS,MacOS, Android, Linux), který umožňuje skupi-

novou práci studentů dvojího typu. Jednou jako tvůrce a jednou jako hodnotitel, což v 

současnosti umožňuje jen tento whiteboard.“ B:32–36(12) 

• „Souvisí to s tím, jak rychle se má odpovídat na maily, jestli teda SMS je, nebo není, rele-

vantním komunikačním kanálem, jestli mail dneska nahradil dopis a může být tedy použit 

jako důkazový materiál – jako psaný důkaz. Vlastně těch otázek je spousta, zvlášť těch 

etických. Je to i o digitální inkluzi a exkluzi, je to o tom, jestli teda smíme nahlížet při 

online výuce do soukromí studentů (domácností prostřednictvím zapnutých kamer), jestli 

teda je potřeba mít při online výuce zapnutou kameru nebo nemít, jestli použít rozostřené 

pozadí nebo ne, a pokud ano rozostřené jakým způsobem, jak se k tomuhle fenoménu cho-

vat. Je jich opravdu hodně těch otázek a myslím si, že to řešení stále ještě čeká a je před 

námi. Když tak o tom přemýšlím, digitální, slovo digitální je dneska snad úplně všude.“B: 

53–63(12) 

• „Tvorba digitálního obsahu. Schopnost vytvářet a upravovat digitální obsah, včetně ob-

sahu multimediálního.“ B:125–126(12) 

• „Digitální bezpečnost. Schopnost chránit svá technologická zařízení, osobní údaje a cel-

kově soukromí v digitálním prostředí. Ochrana fyzického i psychického zdraví a uvědo-

mování si vlivu technologií na osobní i společenský život. Řešení problémů. Schopnost 

identifikovat potřeby a problémy a řešit je pomocí technologií. Využívat technologie ke 

zjednodušení práce i k vylepšování procesů, produktů a služeb. Znalost technologických 

trendů a pochopení principů digitálního světa. Je to rozčleněno do podoblastí podle toho, 

jak moc to člověk zvládá. To znamená podle obtížnosti. Základní, střední, pokročilá a pro-

fesionální. Je důležité, si myslím, vysvětlit studentům, co to kolem té digitální gramotnosti 
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znamená.  No a pak se podívat na další a další definice digitální gramotnosti, které existují; 

máme jich mnoho, stačí hledat na internetu. Lépe řečeno – zadejte to studentům jako úkol 

ve skupinkách a máte ihned náplň hodiny. .A dá se to zařadit do jakéhokoliv všeobecně 

vzdělávacího procesu, protože digitální gramotnost prostupuje všemi. A tady je i výuka 

řešení problémů – integrované řešení a profesionální praktiky při výuce ale co je důležité, 

studenti diskutují, zdůvodňují a zapojují se. Na obrázku digitální gramotnosti si tu vodu 

představte jako prostředí, které nám vlastně pomáhá žít v současném digitálním světě a 

pomáhá nám vlastně realizovat své globální digitální občanství, což je strašně důležité 

vysvětlit i studentům. Myslím si, že je strašně důležité vysvětlit studentům, kde všude vzni-

kají jejich zásluhou informace (data), co to jsou digitální identity a jakým způsobem 

vlastně by si ty digitální identity měli chránit.“ B:127–148(12) 

• „No a to, de facto poslední, co tam je, tak to jsou oblasti zpracování dat (Český statistický 

úřad, vláda, ministerstva apod.), která data shromažďují, dokáží je zpracovávat, ale také 

je dokáží svým způsobem přeprodat a použít pro ovlivňování chování jednotlivce. Ať už 

ve volbách nebo na jejich základě ovlivní nákupní stereotypy nebo nákupní zvyky směrem 

k tomu, kam je to plánováno komerční sférou nebo státem.“ B:156–161(12) 

• „Osobnost – profesionál – to by měl být každý učitel, jinak nemá cenu, aby tohle poslání 

dělal. Učitel je ten, kdo vede a nesmí být veden. Dnes na střední škole půl andragog, půl 

pedagog. Týmový hráč bez toho člověk moc nezmůže, v dnešním digitálním světě je tý-

mový duch, spolupráce, základem úspěchu školy, což je základem spokojenosti učitele, 

hned po spokojenosti studenta. Tvůrce – kreativec každá hodina je jiná, každá třída v 

každé hodině je jiná, a to chce originální a na míru šité materiály včetně vývoje jejich 

prostředí, které připravuje a vyvíjí učitel společně se studenty.“ B:180-204;(12) 

3. oblast „Inovátor – tvůrčí a kreativní vlohy“ 

Respondent B má některé rysy a prvky inovátora a tvůrce – kreativisty.  

• odborně se orientuje v nabídce software a hardware pro výuku, hodnotí je a navrhuje 

k využití ve výuce;  

• využívá digitální technologie v každodenní praxi efektivně, s odbornou erudicí; 

• vytváří atestované materiály při dodržení osvědčených postupů, zavádí je do výuky; 
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• respektuje, vytváří a zavádí v praxi právní a odborné předpisy, bezpečnostní a ochranné 

zásady, řeší topografie digitálních sítí; 

• navrhuje a začleňuje do výuky novinky v digitálních technologiích, vede kolegy této 

oblasti; 

• využívá kreativitu studentů i kolegů k tvorbě nových materiálů pro výuku, které lekto-

ruje; 

• vytváří nové pedagogické teorie digitálního vzdělávání, řeší didaktiku digitálního vzdě-

lávání. 

Shodu s třetí oblastí digitální gramotnosti edukátora lze spatřovat v těchto úryvcích 

z rozhovoru (lze jí vysledovat v celku rozhovoru – prostupuje prakticky vším): 

• „Spolupracuji na vývoji skupinového online whiteboardu, přístupného přes webové 

prohlížeče všech systémů (Windows, IOS,MacOS, Android, Linux), který umožňuje 

skupinovou práci studentů dvojího typu. Jednou jako tvůrce a jednou jako hodnotitel, 

což v současnosti umožňuje jen tento whiteboard.“ B:32-36(12¨) 

• „Hlavně je problém v tom, že studenti nevidí za slovy jejich obsah. Oni vidí „obraz 

slova“, ale nevidí, co to znamená, nevidí, co slovo znamená – nevidí vnitřní obsah slov. 

Vidí jen jeden jediný, „nakreslený obraz“. Například slovo rameno – jako obraz je 

vcelku homogenní, ale ono má mnoho obsahových významů od živých tvorů, přes tech-

nologie, ke geologii apod. – to je to, co si jedinec, který je čtenářsky gramotný, musí 

umět představit a pochopit. Někteří autoři v zahraničí to připisují tomu, že lidé vlastně 

čtou nejvíc na obrazovkách, a že na těch obrazovkách chápou text jako „obraz“ to 

znamená jako vyjádření obrazové informace, ale ne obsahové. Oproti tomu, pokud čtou 

v knihách, tak tam chápou obsahovou informaci, ukrytou za obrazem slova. Dokonce 

jsem někde viděl i prezentaci, která to vyjadřovala v procentech a bylo tam řečeno, že 

člověk, který se učí z tištěné knihy je o 30 % efektivnější než člověk, který se učí z moni-

toru,“ B:81-92(12) 

• „Docela dost se to řeší i v souvislosti se soubory PDF, které se klasicky na monitorech 

čtou od zdola nahoru – vlastně „se rolují zdola nahoru“. Takže text „odtéká“ směrem 

nahoru a když si všimnete, tak u normální klasické knihy se list obrací zprava doleva. 

Podle všech výzkumu vlastně to otočení stránky stačí mozku, aby smazal „krátkodobou 
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paměť“ a uložil informace do „střednědobé paměti“ pro zachycení souvislostí s dal-

ším i předchozím textem a to, co je potřeba, uložil do „dlouhodobé paměti“ a „krátko-

dobou paměť“ připravil na načtení naší stránky.“ B:93-99(12) 

• „Což u toho rolování prakticky neexistuje a tím pádem mozek nemá signály pro uklá-

dání a přípravu na další činnost a je potřeba mu tam nějak pomoci. Jinak je efektivita 

učení prakticky nulová. Dneska vím, a používám je úspěšně, softwary, které dokážou 

vyrobit pro monitor takové PDF, které se lisuje stejně jako kniha, to znamená zprava 

doleva. Je tam optická simulace otáčení listů, a dokonce je tam i zvuk stránky (papíru), 

která se otáčí v knize – listuje. Mozek tedy dostane signály, na které je za cca 550 let 

existence tištěných knih zvyklý a efektivita učení stoupá. Přestává bolet hlava, oči a 

snižuje se celkové napětí svalstva. Déle než rok tyto software používám, tvořím v nich 

materiály pro výuku studentů a musím konstatovat, že 99 % studentů už nechce jinak 

zpracovaní výukové materiály formátu PDF, než „Listovací“. Mám v jednom školním 

roce více než 300 studentů, což je docela dostačující, jak se domnívám, pokusný vzo-

rek.“ B:99-110(11) 

• „Tvorba digitálního obsahu. Schopnost vytvářet a upravovat digitální obsah, včetně 

obsahu multimediálního.“ B:125-126(11) 

• „Opravdu dneska je digitální úplně všechno a my si neuvědomujeme, že to vlastně za-

číná od digitus což je původně prst v latině, počítání do 10, malá čísla. Takže něco 

velmi jednoduchého Něco velmi stručného, a dá se říct, že i nespojitého. To znamená, 

buď to je nula, nebo je to jednička, je tam ano nebo je tam ne, ale podle mého názoru 

lidské životy a jejich kvality, náplně nejsou nespojité, nesestávají se z 0 a 1, ale naopak, 

jsou vlastně analogové neboli spojité, jsou propojené, prolínají se; všechno se to pro-

pojuje, všechno to splývá a rozděluje se zároveň, jedno ovlivňuje druhé, a tak stejně 

já vidím i digitální gramotnost. Já si myslím, že to je něco, co vlastně zastřešuje různé 

typy gramotností. Je samozřejmé, že první gramotnost je ta čtenářská; je naprosto zá-

kladní, protože to je základ, pokud se dítě nenaučí číst a posléze i psát, tak se pak 

nemůžeme dál rozvíjet, protože většina informací je v psané podobě – v podobě slov. 

A je jedno jestli analogových (např. papírové knihy), nebo digitálních (e-knihy). Pokud 

jedinec neumí číst, nemůže rozvíjet žádné další gramotnosti, protože pokud neumí číst 

a nechápe obsah slov tak tady někde je velký problém pro další vývoj jedince. A to je 
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právě to, co se teď v poslední době hodně skloňuje, je to problém s rozvojem čtenářské 

gramotnosti, či spíš s tím, že se nerozvíjí u některých jedinců tak, jak by bylo potřeba.“ 

B:65-81(12) 

4. oblast „Kritické myšlení a jeho rozvoj“ 

Respondent B má dobře vyvinutou oblast kritického myšlení.  

• aktivně využívá základní zásady informační gramotnosti;  

• uplatňuje a využívá zásady informační gramotnosti jak v praxi, tak při výuce a učení; 

• aplikuje v praxi různé typy digitálních informací; 

• aktivně pracuje s digitálními informacemi v nejrůznějších formách; 

• digitálními informace aktivně hodnotí, uschovává a ochraňuje je, a to jak v soukromé, 

tak ve školní praxi pracuje. 

Rysy kritického myšlení leze spatřovat, mimo jiné v těchto pasážích z rozhovoru s ním: 

• „digitální gramotnosti a etiky v digitální gramotnosti – to je v současnosti, podle mého 

názoru, opravdu velmi dobré téma a velmi dobrá otázka, protože s těmito tématy a otáz-

kami se středoškolský učitel potýká vlastně každý den ve své praxi“ B:5-9(12)  

• „Středoškolský učitel vstupuje do množství interakcí, které vznikají vlastně jako výsledek 

jeho činnosti a v těchto interakcích si pomáhá s informacemi, které o svých studentech, 

či o své práci, o svém povolání denně shromažďuje, zpracovává a spravuje jak on, tak i 

škola ve školním informačním systému a v klasifikačním systému. Na naší škole je klasifi-

kačním systémem program Edupage, ve kterém tvoříme i rozvrh a suplování, spravujeme 

matriku studentů, vedeme třídní knihy a klasifikaci.“ B:8-14(11) 

• „Spolupracuji na vývoji skupinového online whiteboardu, přístupného přes webové pro-

hlížeče všech systémů (Windows, IOS,MacOS, Android, Linux), který umožňuje skupinovou 

práci studentů dvojího typu. Jednou jako tvůrce a jednou jako hodnotitel, což v součas-

nosti umožňuje jen tento whiteboard.“ B:32-35(12) 

• "Opravdu dneska je digitální úplně všechno a my si neuvědomujeme, že to vlastně začíná 

od digitus což je původně prst v latině, počítání do 10, malá čísla. Takže něco velmi jedno-

duchého. Něco velmi stručného, a dá se říct, že i nespojitého. To znamená, buď to je nula, 

nebo je to jednička, je tam ano nebo je tam ne, ale podle mého názoru lidské životy a 
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jejich kvality, náplně nejsou nespojité, nesestávají se z 0 a 1, ale naopak, jsou vlastně 

analogové neboli spojité, jsou propojené, prolínají se; všechno se to propojuje, všechno 

to splývá a rozděluje se zároveň, jedno ovlivňuje druhé, a tak stejně já vidím i digitální 

gramotnost. Já si myslím, že to je něco, co vlastně zastřešuje různé typy gramotností. Je 

samozřejmé, že první gramotnost je ta čtenářská; je naprosto základní, protože to je základ, 

pokud se dítě nenaučí číst a posléze i psát, tak se pak nemůžeme dál rozvíjet, protože vět-

šina informací je v psané podobě – v podobě slov. A je jedno jestli analogových (např. 

papírové knihy), nebo digitálních (e-knihy). Pokud jedinec neumí číst, nemůže rozvíjet 

žádné další gramotnosti, protože pokud neumí číst a nechápe obsah slov tak tady někde 

je velký problém pro další vývoj jedince. A to je právě to, co se teď v poslední době hodně 

skloňuje, je to problém s rozvojem čtenářské gramotnosti, či spíš s tím, že se nerozvíjí u 

některých jedinců tak, jak by bylo potřeba.“ B:65-81(10) 

• „To, co já dneska vidím vždy před sebou, když se hovoří o digitální gramotnosti a vůbec 

všech těchto digitálních záležitostí, je obrázek „digitálního plavce“. Na ten si vždycky 

vzpomenu. Jestli se nepletu, je hezký na Digicomp 2.0 a tam tenhle ten digitální plavec je.  

Tam je ukázáno, co je to vlastně digitální gramotnost a digitálně gramotný člověk. Člověk, 

pokud chce být digitálně gramotný, tak je to stejné, jako kdyby se chtěl naučit plavat. Na 

začátku může vstoupit do té vody. Může si zkusit, jak ta voda studí, jak je příjemná, co 

všechno je, že je to za živel. To je ten rámec digitálních kompetenci pro občany Evropské 

unie Digicomp 2.0. Já to vždycky studentům ukazuji vcelku, protože tam jsou i dobře ty 

jednotlivé oblasti rozčleněny. Informační a datová gramotnost. Schopnost vyhledávat a 

třídit informace. Vyhodnocovat jejich pravdivost a relevanci. Ukládat a organizovat infor-

mace tak, aby s nimi šlo dále jednoduše pracovat. Komunikace a spolupráce. Schopnost 

komunikovat různými kanály a spolupracovat s pomocí digitálních technologií.“ B:111-

124(11) 

• „No a to, de facto poslední, co tam je, tak to jsou oblasti zpracování dat (Český statistický 

úřad, vláda, ministerstva apod.), která data shromažďují, dokáží je zpracovávat, ale také 

je dokáží svým způsobem přeprodat a použít pro ovlivňování chování jednotlivce. Ať už 

ve volbách nebo na jejich základě ovlivní nákupní stereotypy nebo nákupní zvyky smě-

rem k tomu, kam je to plánováno komerční sférou nebo státem.“ B:156-161(12) 
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• „Poslední, co si musíme uvědomit, a s tím bojujeme i tady na středních školách, to jsou 

tak zvané černé trhy nebo nezákonné trhy Kde končí informace (data), která jsou nějakým 

způsobem „zcizena“ nebo data, která jsou nějakým způsobem „přeprodána“ a použijí se 

ať už k získání nějakého prospěchu anebo k tomu, abych na sebe třeba upozornil, nebo 

může to být i za účelem opravdu získat nějakou výhodu tady ve škole. Jako příklad můžou 

sloužit fotografie z dovolení učitele, zveřejněné na soukromých stránkách třetí osoby za 

účelem dehonestace učitele nebo za účelem získat nějakou výhodu např. v klasifikaci za 

„odstranění“ těchto fotek ze zmíněných stránek. Tady je to široké pole působnosti a naši 

studenti umí být opravdu vynalézaví a největší chybou je podceňovat jejich digitální gra-

motnost.“ B:161-171(12) 

• „Kritické myšlení učitel nesmí být ovcí, ale ani vlkem, ale tím, kdo „zdravě pochybuje“ a 

následně najde pravdu v hromadě balastu.“ B:190-192(12) 

5. oblast „Profesionální digitální identita a její správa“ 

Pochopení významu a obsahu oblasti digitální identity lze u respondenta B spatřovat 

v tom, že: 

• vytváří svoji pozitivní digitální identitu na profesionální úrovni; 

• ví, co je to digitální pověst a kapitál, hlídá si jí a aktivně jí ovlivňuje; 

• aktivně a bezpečně pracuje s digitálním obsahem v souladu se svou digitální identitou; 

• sdílí své úspěchy a úspěchy druhých, aktivně prověřuje jejich pravdivostní hodnoty; 

• aktivně přispívá do online profesních komunit a sám publikuje. 

Úroveň a rozvíjející se oblast profesionální digitální identity a její správy se dá spatřovat 

v těchto částech rozhovoru:  

„Středoškolský učitel vstupuje do množství interakcí, které vznikají vlastně jako vý-

sledek jeho činnosti a v těchto interakcích si pomáhá s informacemi, které o svých studen-

tech, či o své práci, o svém povolání denně shromažďuje, zpracovává a spravuje jak on, tak i 

škola ve školním informačním systému a a v klasifikačním systému. Na naší škole je klasifi-

kačním systémem program Edupage, ve kterém tvoříme i rozvrh a suplování, spravujeme ma-

triku studentů, vedeme třídní knihy a klasifikaci“ B:8-14(10) 
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„včetně indexu studenta, sledujeme docházku studentů, píšeme testy, distribuujeme a 

tvoříme učební materiály,“ B:14-15(10) 

„Výhodou Edupage je velice snadné slovní hodnocení anebo kombinace slovního hod-

nocení a klasifikační stupnice, což vidím jako velkou výhodu vzhledem k digitální inkluzi žáků, 

jelikož některé žáky je lepší hodnotit slovně než číselnou stupnici.“ B:19-22(10) 

„Mnoho autorů uvádí, že digitální etika prakticky neexistuje, že se jedná o stále jednu 

a tu samou etiku. Akorát, že je to v digitálním světě, v digitální sféře s digitálními technologiemi, 

ale to, co je to etika, že se nemění, že ta je stále stejná. Já si to úplně nemyslím, spíš si myslím, 

že je potřeba začít opravdu pracovat na tom, jak zjistit a popsat, čeho se digitální etika týká, 

co je jejím obsahem a jaký má dopad na náš život. Můžu uvést příklad: středoškolský učitel se 

dennodenně dostává do interakce s rodičem, nebo se studentem, a má k dispozici ve školním 

informačním systému poměrně hodně soukromých informací a dat ohledně studenta. A na-

jednou nastává etický problém – jestli teda smí použít při těchto interakcích tato data, nebo 

nesmí, jakým způsobem teda data má chránit, jakým způsobem je potřeba chránit celý školní 

informační systém. Ale ono to souvisí třeba i s psaním emailu, kdy spousta lidí to nazývá 

netiketa, tedy chování se na netu.“ B:42-53(12) 

„Souvisí to s tím, jak rychle se má odpovídat na maily, jestli teda SMS je, nebo není, 

relevantním komunikačním kanálem, jestli mail dneska nahradil dopis a může být tedy použit 

jako důkazový materiál – jako psaný důkaz. Vlastně těch otázek je spousta, zvlášť těch etic-

kých. Je to i o digitální inkluzi a exkluzi, je to o tom, jestli teda smíme nahlížet při online 

výuce do soukromí studentů (domácností prostřednictvím zapnutých kamer), jestli teda je 

potřeba mít při online výuce zapnutou kameru nebo nemít, jestli použít rozostřené pozadí 

nebo ne, a pokud ano rozostřené jakým způsobem, jak se k tomuhle fenoménu chovat. Je jich 

opravdu hodně těch otázek a myslím si, že to řešení stále ještě čeká a je před námi. Když tak 

o tom přemýšlím, digitální, slovo digitální je dneska snad úplně všude.“ B:53-63(10) 

„To, co já dneska vidím vždy před sebou, když se hovoří o digitální gramotnosti a vůbec 

všech těchto digitálních záležitostí, je obrázek „digitálního plavce“. Na ten si vždycky vzpo-

menu. Jestli se nepletu, je hezký na Digicomp 2.0 a tam tenhle ten digitální plavec je.  Tam je 

ukázáno, co je to vlastně digitální gramotnost a digitálně gramotný člověk. Člověk, pokud chce 

být digitálně gramotný, tak je to stejné, jako kdyby se chtěl naučit plavat. Na začátku může 
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vstoupit do té vody. Může si zkusit, jak ta voda studí, jak je příjemná, co všechno je, že je to za 

živel. To je ten rámec digitálních kompetenci pro občany Evropské unie Digicomp 2.0. Já to 

vždycky studentům ukazuji vcelku, protože tam jsou i dobře ty jednotlivé oblasti rozčleněny. 

Informační a datová gramotnost. Schopnost vyhledávat a třídit informace. Vyhodnocovat je-

jich pravdivost a relevanci. Ukládat a organizovat informace tak, aby s nimi šlo dále jedno-

duše pracovat. Komunikace a spolupráce. Schopnost komunikovat různými kanály a spolu-

pracovat s pomocí digitálních technologií.“ B:111-124(11) 

„Využívat technologie pro kontakt s veřejnou správou, ale i pro organizaci vol-

nočasových aktivit." B:124-125(10) 

 

6. oblast „Digitální bezpečnost, právní odpovědnost“ 

Pochopení právní odpovědnosti učitele a aplikaci tohoto prvku, jakož i dalších částí ob-

lasti digitální bezpečnosti a právní odpovědnosti se ukazuje u respondenta B v těchto bodech: 

• ví, co je to kyberšikana a nevhodné chování na internetu, zná jejich nebezpečnost; 

• prosazuje v praxi rovnost, rozmanitost a standardy v digitálním prostředí; 

• zná právní důsledky používání digitálních médií a dokáže jimi argumentovat; 

• pracuje aktivně s citacemi – autorskými právy, dodržuje zásady citací ve svých pracích; 

• přesně ví, co je to plagiátorství a aktivně proti němu vystupuje ve své praxi. 

Chápání a praktikování digitální bezpečnosti a právní odpovědnosti lze vidět v těchto 

částech rozhovoru: 

• „Digitální bezpečnost. Schopnost chránit svá technologická zařízení, osobní údaje a cel-

kově soukromí v digitálním prostředí. Ochrana fyzického i psychického zdraví a uvědo-

mování si vlivu technologií na osobní i společenský život. Řešení problémů. Schopnost 

identifikovat potřeby a problémy a řešit je pomocí technologií. Využívat technologie ke 

zjednodušení práce i k vylepšování procesů, produktů a služeb. Znalost technologických 

trendů a pochopení principů digitálního světa. Je to rozčleněno do podoblastí podle toho, 

jak moc to člověk zvládá. To znamená podle obtížnosti. Základní, střední, pokročilá a pro-

fesionální. Je důležité, si myslím, vysvětlit studentům, co to kolem té digitální gramotnosti 
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znamená. No a pak se podívat na další a další definice digitální gramotnosti, které existují; 

máme jich mnoho, stačí hledat na internetu. Lépe řečeno – zadejte to studentům jako úkol 

ve skupinkách a máte ihned náplň hodiny. .A dá se to zařadit do jakéhokoliv všeobecně 

vzdělávacího procesu, protože digitální gramotnost prostupuje všemi. A tady je i výuka 

řešení problémů – integrované řešení a profesionální praktiky při výuce ale co je důležité, 

studenti diskutují, zdůvodňují a zapojují se. Na obrázku digitální gramotnosti si tu vodu 

představte jako prostředí, které nám vlastně pomáhá žít v současném digitálním světě a 

pomáhá nám vlastně realizovat své globální digitální občanství, což je strašně důležité 

vysvětlit i studentům. Myslím si, že je strašně důležité vysvětlit studentům, kde všude vzni-

kají jejich zásluhou informace (data), co to jsou digitální identity a jakým způsobem 

vlastně by si ty digitální identity měli chránit." B:127-148(12) 

• „A co všechno teda produkují za data, za informace (data), kam se shromažďují, kde se 

shromažďují a jak se s nimi následně nakládá. Je potřeba si uvědomit, že jednou ty data 

vyrábím já jako osoba a podruhé je vyrábím v nějaké interakci s někým tady ve škole. 

Např. je to s mým zaměstnavatelem (pracovní smlouva, dohoda o přidělení registračního 

čísla a přidělení do přístupového systému a tak dále), pak to může být moje interakce se 

státem (Finanční úřad, rodné číslo, zdravotní pojištění a tak dále a tak dále), další to jsou 

moje interakce s komerční sférou (internetové obchody, nákupy cokoliv to, co realizuji za 

účelem komerce nebo v komerční sféře).“ B:148-156(12) 

• „No a to, de facto poslední, co tam je, tak to jsou oblasti zpracování dat (Český statistický 

úřad, vláda, ministerstva apod.), která data shromažďují, dokáží je zpracovávat, ale také 

je dokáží svým způsobem přeprodat a použít pro ovlivňování chování jednotlivce. Ať už 

ve volbách nebo na jejich základě ovlivní nákupní stereotypy nebo nákupní zvyky směrem 

k tomu, kam je to plánováno komerční sférou nebo státem.“ B:156-161(12) 

• „Osobnost – profesionál – to by měl být každý učitel, jinak nemá cenu, aby tohle poslání 

dělal. Učitel je ten, kdo vede a nesmí být veden. Dnes na střední škole půl andragog, půl 

pedagog. Týmový hráč bez toho člověk moc nezmůže, v dnešním digitálním světě je tý-

mový duch, spolupráce, základem úspěchu školy, což je základem spokojenosti učitele, 

hned po spokojenosti studenta. Tvůrce – kreativec každá hodina je jiná, každá třída v 

každé hodině je jiná, a to chce originální a na míru šité materiály včetně vývoje jejich 

prostředí, které připravuje a vyvíjí učitel společně se studenty. Kritické myšlení učitel 
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nesmí být ovcí, ale ani vlkem, ale tím, kdo „zdravě pochybuje“ a následně najde pravdu 

v hromadě balastu. Digitální identity – ano, každá z nás jich má hned několik – ono jde 

o to, jak se na to díváme. (mám na mysli digitální identity-domény podle toho, jaké infor-

mace v nich vznikají a jak jsou) Bezpečnost a právo – tohle je velice široké – ale jen stručně 

– náš právní řád, autorské právo, plagiáty, kyberšikana, kyberstalking, kybergrooming, 

experiment a dokument „V síti“, film „Síť“ (Bullock) Etika a občanství – národní občan-

ství x globální digitální občanství = je mezi nimi rozdíl? Globální digitální občanství 

=inovativní a tvořivé myšlení, digitální gramotnost či sociální vztahy. Studenti si to často 

pletou se světoobčanem (respondent B se poměrně dlouho smál pozn. autor). Filosofická 

etika a etika digitálních sítí, open source kód a jeho možnosti ověření (pravdivost), digi-

tální podvody, digitální společenství a pomoc, sounáležitost, environmentální dopady di-

gitálních technologií a životů Rozvoj a CŽV = to, co učitel musí celý život dělat!“ B:180-

204(12) 

7. oblast „Digitální etika a digitální občanství“ 

Digitální etiku a digitální občanství se snaží respondent B uchopit a praktikovat, použí-

vat, což se projevuje: 

• zná a využívá etická, právní a profesní práva, povinnosti při používání, vytváření a zve-

řejňování digitálního obsahu (prolíná se všemi oblastmi); 

• uplatňuje aktivně rovnost v digitálním občanství; 

• aktivně vytváří vztahy v digitálním a reálném, fyzického světě výuky, jejich vzájemné 

dopady a implikace. 

V následujících částech rozhovoru s respondentem B se dobře odráží oblast 7 a její úro-

veň: 

• „Jsem uživatelem mobilních technologií a digitálních technologií déle než 20 let. Když 

jsem končil fakultu, tak jsem používal notebook a k tomu ještě handheld, přes který jsem se 

připojoval k internetu. Vždy jsem si přál mít při výuce u sebe něco, co by kombinovalo 

internet, znalostní báze, maily, knihovnu a co by bylo všeobecně přístupné všem studen-

tům.“ B:22-27(12¨) 
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• „Opravdu dneska je digitální úplně všechno a my si neuvědomujeme, že to vlastně začíná 

od digitus což je původně prst v latině, počítání do 10, malá čísla. Takže něco velmi jedno-

duchého Něco velmi stručného, a dá se říct, že i nespojitého. To znamená, buď to je nula, 

nebo je to jednička, je tam ano nebo je tam ne, ale podle mého názoru lidské životy a jejich 

kvality, náplně nejsou nespojité, nesestávají se z 0 a 1, ale naopak, jsou vlastně analogové 

neboli spojité, jsou propojené, prolínají se; všechno se to propojuje, všechno to splývá a 

rozděluje se zároveň, jedno ovlivňuje druhé, a tak stejně já vidím i digitální gramotnost. 

Já si myslím, že to je něco, co vlastně zastřešuje různé typy gramotností. Je samozřejmé, 

že první gramotnost je ta čtenářská; je naprosto základní, protože to je základ, pokud se 

dítě nenaučí číst a posléze i psát, tak se pak nemůžeme dál rozvíjet, protože většina infor-

mací je v psané podobě – v podobě slov. A je jedno jestli analogových (např. papírové 

knihy), nebo digitálních (e-knihy). Pokud jedinec neumí číst, nemůže rozvíjet žádné další 

gramotnosti, protože pokud neumí číst a nechápe obsah slov tak tady někde je velký pro-

blém pro další vývoj jedince. A to je právě to, co se teď v poslední době hodně skloňuje, je 

to problém s rozvojem čtenářské gramotnosti, či spíš s tím, že se nerozvíjí u některých 

jedinců tak, jak by bylo potřeba." B:65-81(11) 

• Hlavně je problém v tom, že studenti nevidí za slovy jejich obsah. Oni vidí „obraz slova“, 

ale nevidí, co to znamená, nevidí, co slovo znamená – nevidí vnitřní obsah slov. Vidí jen 

jeden jediný, „nakreslený obraz“. Například slovo rameno – jako obraz je vcelku homo-

genní, ale ono má mnoho obsahových významů od živých tvorů, přes technologie, ke geo-

logii apod. – to je to, co si jedinec, který je čtenářsky gramotný, musí umět představit a 

pochopit. Někteří autoři v zahraničí to připisují tomu, že lidé vlastně čtou nejvíc na  

obrazovkách, a že na těch obrazovkách chápou text jako „obraz“ to znamená jako vy-

jádření obrazové informace, ale ne obsahové. Oproti tomu, pokud čtou v knihách, tak tam 

chápou obsahovou informaci, ukrytou za obrazem slova. Dokonce jsem někde viděl i pre-

zentaci, která to vyjadřovala v procentech a bylo tam řečeno, že člověk, který se učí z tištěné 

knihy je o 30 % efektivnější než člověk, který se učí z monitoru," B:81-92(11) 

• Digitální bezpečnost. Schopnost chránit svá technologická zařízení, osobní údaje a celkově 

soukromí v digitálním prostředí. Ochrana fyzického i psychického zdraví a uvědomování 

si vlivu technologií na osobní i společenský život. Řešení problémů. Schopnost identifi-
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kovat potřeby a problémy a řešit je pomocí technologií. Využívat technologie ke zjedno-

dušení práce i k vylepšování procesů, produktů a služeb. Znalost technologických trendů 

a pochopení principů digitálního světa. Je to rozčleněno do podoblastí podle toho, jak 

moc to člověk zvládá. To znamená podle obtížnosti. Základní, střední, pokročilá a profesi-

onální. Je důležité, si myslím, vysvětlit studentům, co to kolem té digitální gramotnosti zna-

mená.  No a pak se podívat na další a další definice digitální gramotnosti, které existují; 

máme jich mnoho, stačí hledat na internetu. Lépe řečeno – zadejte to studentům jako úkol 

ve skupinkách a máte ihned náplň hodiny. A dá se to zařadit do jakéhokoliv všeobecně 

vzdělávacího procesu, protože digitální gramotnost prostupuje všemi. A tady je i výuka 

řešení problémů – integrované řešení a profesionální praktiky při výuce ale co je důležité, 

studenti diskutují, zdůvodňují a zapojují se. Na obrázku digitální gramotnosti si tu vodu 

představte jako prostředí, které nám vlastně pomáhá žít v současném digitálním světě a 

pomáhá nám vlastně realizovat své globální digitální občanství, což je strašně důležité 

vysvětlit i studentům. Myslím si, že je strašně důležité vysvětlit studentům, kde všude vzni-

kají jejich zásluhou informace (data), co to jsou digitální identity a jakým způsobem 

vlastně by si ty digitální identity měli chránit.“ B:127-148(12) 

• „Souvisí to s tím, jak rychle se má odpovídat na maily, jestli teda SMS je, nebo není, rele-

vantním komunikačním kanálem, jestli mail dneska nahradil dopis a může být tedy použit 

jako důkazový materiál – jako psaný důkaz. Vlastně těch otázek je spousta, zvlášť těch 

etických. Je to i o digitální inkluzi a exkluzi, je to o tom, jestli teda smíme nahlížet při online 

výuce do soukromí studentů (domácností prostřednictvím zapnutých kamer), jestli teda je 

potřeba mít při online výuce zapnutou kameru nebo nemít, jestli použít rozostřené pozadí 

nebo ne, a pokud ano rozostřené jakým způsobem, jak se k tomuhle fenoménu chovat. Je 

jich opravdu hodně těch otázek a myslím si, že to řešení stále ještě čeká a je před námi. 

Když tak o tom přemýšlím, digitální, slovo digitální je dneska snad úplně všude.“ B: 53-

63(12) 

8.    oblast „Rozvoj osobnosti, sebereflexe, celoživotní vzdělávání (CŽV)“ 

Nutnost vlastního rozvoje a celoživotního vzdělávání si respondent B uvědomuje velmi 

dobře, především v tom, že: 
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• zná a uplatňuje digitální etiku a gramotnost jako celek, který prostupuje všemi oblastmi 

života (zde všemi oblastmi digitálně gramotného edukátora); 

• sleduje aktivně rozvoj a digitální trendy a snaží se působit a pracovat na jejich rozvoji; 

• neustále zlepšuje své znalosti a dovednosti studiem i praxí; 

• využívá digitální nástroje pro sebereflexi, organizování času i práce, zpětnou vazbu pro 

studenty. 

• „Docela dost se to řeší i v souvislosti se soubory PDF, které se klasicky na monitorech 

čtou od zdola nahoru – vlastně „se rolují zdola nahoru“. Takže text „odtéká“ směrem 

nahoru a když si všimnete, tak u normální klasické knihy se list obrací zprava doleva. 

Podle všech výzkumu vlastně to otočení stránky stačí mozku, aby smazal „krátkodobou 

paměť“ a uložil informace do „střednědobé paměti“ pro zachycení souvislostí s dalším i 

předchozím textem a to, co je potřeba, uložil do „dlouhodobé paměti“ a „krátkodobou 

paměť“ připravil na načtení naší stránky." B; Pozice: 93-99; 

• Práce s dokumenty různých formátů a znalost právních dopadů jejich využití." B:126-

127(12) 

• Osobnost – profesionál – to by měl být každý učitel, jinak nemá cenu, aby tohle poslání 

dělal. Učitel je ten, kdo vede a nesmí být veden. Dnes na střední škole půl andragog, půl 

pedagog. Týmový hráč bez toho člověk moc nezmůže, v dnešním digitálním světě je týmový 

duch, spolupráce, základem úspěchu školy, což je základem spokojenosti učitele, hned 

po spokojenosti studenta. Tvůrce – kreativec každá hodina je jiná, každá třída v každé 

hodině je jiná, a to chce originální a na míru šité materiály včetně vývoje jejich prostředí, 

které připravuje a vyvíjí učitel společně se studenty Kritické myšlení učitel nesmí být ovcí, 

ale ani vlkem, ale tím, kdo „zdravě pochybuje“ a následně najde pravdu v hromadě ba-

lastu. Digitální identity – ano, každá z nás jich má hned několik – ono jde o to, jak se na to 

díváme. (Autor: mám na mysli digitální identity-domény podle toho, jaké informace v nich 

vznikají a jak jsou) Bezpečnost a právo – tohle je velice široké – ale jen stručně – náš 

právní řád, autorské právo, plagiáty, kyberšikana, kyberstalking, kybergrooming, expe-

riment a dokument „V síti“, film „Síť“ (Bullock) Etika a občanství – národní občanství 

x globální digitální občanství = je mezi nimi rozdíl? Globální digitální občanství = ino-
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vativní a tvořivé myšlení, digitální gramotnost či sociální vztahy. Studenti si to často ple-

tou se světoobčanem (respondent B se poměrně dlouho smál pozn. autor). Filosofická etika 

a etika digitálních sítí, open source kód a jeho možnosti ověření (pravdivost), digitální 

podvody, digitální společenství a pomoc, sounáležitost, environmentální dopady digitál-

ních technologií a životů. Rozvoj a CŽV = to, co učitel musí celý život dělat!" B:180-

204(12) 

6.7.4 Autoevaluační formulář respondent B  

Po skončení rozhovoru jsem respondenta B požádal o vyplnění autoevaluačního formu-

láře na stránkách www.ucitel21.rvp.cz. Měl jsem připravený tablet, který jsem respondentovi 

půjčil. Respondent B otevřel internetový prohlížeč a ihned se dostal na uvedenou stránku. Celý 

formulář vyplňoval respondent B bez mého zásahu a výsledek po skončení odeslal na můj mail 

ve formě souboru pdf. Autoevaluční formulář uvádím tak, jak jej respondent odeslal, bez ko-

rektur. 

Respondent B dosáhl, podle vyhodnocení svých názorů v autoevaluačním formuláři, 

průměrnou úroveň digitálních kompetencí B2 – Odborník. Autoevaluční formulář hodnotí re-

spondenty stupnicí A1 (nováček) – C2 (průkopník). Podrobný výsledek viz příloha 13 A. 
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Zdroj:www.ucitel21.rvp.vz  

Schéma 7 



130 
 
 

 

6.7.5 Závěry a vyhodnocení – vyhodnocení respondent B 

Rozhovor s respondentem byl od samého začátku naladěn na tu „správnou vlnu“. Trval 

nejkratší dobu, ale jako celek jasně prokázal vizi digitální gramotnosti a digitální etiku respon-

denta B. V celém rozhovoru bylo jasně znát, jak respondent B má zcela jasno o tom, o čem 

hovoří. Rozhovor byl z jeho strany dobře strukturovaný, jednotlivá témata byla překvapivě ve 

shodě se „Sedmi oblastmi digitálně gramotného edukátora“ – viz str. 90 této práce. Respondent 

B dokázal přesně specifikovat a osvětlit do hloubky svůj pohled na jednotlivé oblasti. Celkově 

co do úrovně digitální gramotnosti a etiky na tom byl, ze všech respondentů, nejlépe. 

Schéma 8 Vazby respondenta B na jednotlivé oblasti a lokalizace kódů 

 

Zdroj:autor 
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Bylo obtížné vybrat některé pasáže z rozhovoru a zařadit je k jednotlivým oblastem, 

protože jednu pasáž lze přiřadit do mnoha oblastí – záleží na úhlu pohledu. Prvek „prostupující 

digitální gramotnosti“ zde byl opravdu jasně patrný.  

Jaké kódy a jejich provázání na jednotlivé oblasti digitální gramotnosti, ukazuje schéma 

8. Pro respondenta B je těžiště v oblasti „Osobnost – profesionál“ (viz schéma 6). Ze schématu 

8 je také dobře patrné, jak hodně vazeb na jednotlivé kódy lze v rozhovoru s respondentem B 

lokalizovat. Pokud srovnáme schéma 6 (str. 112 respondent A) a schéma 8 respondenta B, jasně 

vidíme jiné priority, kterým respondent B klade důraz. Je také možné pozorovat zmnožení jed-

notlivých vazeb a zmínek o jednotlivých oblastech digitální gramotnosti a etiky tzn. celkové 

posílení úrovní digitální gramotnosti a etiky. 

Při porovnání rozhovoru a autoevaluačního formuláře (viz příloha 13 B) je zřejmé, že 

formulář svým konkrétním zaměřením na digitální kompetence někdy respondenta B „směřo-

val“ k praxi. Vzhledem k tomu, že respondent B, podle svých slov, upřednostňuje praktické 

užívání kompetencí přímo v praxi, ne vždy dobře pochopil popisy jednotlivých digitálních 

kompetencí C1 „Lídr“ a C2 „Průkopník“ a připadaly mu příliš zaměřené na výzkum a strategie, 

na což, jak uvedl, nemá učitel SŠ příliš času. Navíc, ve shodě s respondentem A uváděl, že 

hodně postrádal něco jako „mezistupně“. 

Celkově lze u respondenta B říci, že obě dvě metody dobře zmapovaly respondentovy 

názory a znalosti a doplňovaly se. Výsledky a zaměření se shodují. Podle výsledků kvalitativní 

analýzy rozhovoru se respondent B v rozhovoru hodnotil výrazně lépe než v autoevaluačním 

formuláři, kde k sobě byl opravdu hodně kritický se svým striktním zaměřením na praxi. To je 

zajímavé v korelaci s jednou částí rozhovoru, kde respondent B uvedl:  

Osobnost – profesionál, to by měl být každý učitel, jinak nemá cenu, aby tohle poslání 

dělal. Učitel je ten, kdo vede a nesmí být veden. Dnes na střední škole půl andragog, půl peda-

gog. Týmový hráč bez toho člověk moc nezmůže, v dnešním digitálním světě je týmový duch, 

spolupráce, základem úspěchu školy, což je základem spokojenosti učitele, hned po spokoje-

nosti studenta. Tvůrce – kreativec každá hodina je jiná, každá třída v každé hodině je jiná, 

a to chce originální a na míru šité materiály včetně vývoje jejich prostředí, které připra-

vuje a vyvíjí učitel společně se studenty. Kritické myšlení učitel nesmí být ovcí, ale ani vlkem, 

ale tím, kdo „zdravě pochybuje“ a následně najde pravdu v hromadě balastu. Digitální identity 
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– ano, každá z nás jich má hned několik – ono jde o to, jak se na to díváme. (Autor: respondent 

uvedl - mám na mysli digitální identity-domény podle toho, jaké informace v nich vznikají a 

jak jsou) Bezpečnost a právo – tohle je velice široké – ale jen stručně – náš právní řád, 

autorské právo, plagiáty, kyberšikana, kyberstalking, kybergrooming, experiment a do-

kument „V síti“, film „Síť“ (Bullock) Etika a občanství – národní občanství x globální 

digitální občanství = je mezi nimi rozdíl? Globální digitální občanství = inovativní a tvo-

řivé myšlení, digitální gramotnost či sociální vztahy. Studenti si to často pletou se světo-

občanem (respondent B se poměrně dlouho smál pozn. autor). Filosofická etika a etika 

digitálních sítí, open source kód a jeho možnosti ověření (pravdivost), digitální podvody, 

digitální společenství a pomoc, sounáležitost, environmentální dopady digitálních techno-

logií a životů. Rozvoj a CŽV = to, co učitel musí celý život dělat! Z tohoto textu je zřejmé, 

že respondent B má široký rozhled, dostatečné znalosti a vědomosti na to, aby se Lídrem a 

Průkopníkem stal, pokud již jim v současnosti není a jen záměrně podhodnotil své kompetence 

v autoevaluačním testu. 

Co se týče oblastí digitální gramotnosti, rozhovor s respondentem B také ověřil, že 

„Sedm oblastí digitální gramotnosti“ podle konceptu na straně 89 této práce je funkčních u 

učitele SŠ se střední délkou praxe (učitele SŠ cca v polovině své aktivní doby coby učitele) a 

že je lze používat pro mapování digitální gramotnosti a etiky u učitelů SŠ. 

6.7.6 Rozhovor s respondentem C  

1. oblast „Digitálně gramotný profesionál – osobnost“ 

Rysy digitální oblasti Osobnost – profesionál se u respondenta C příliš neprojevují. Respondent 

C je, podle vlastních slov, „praktik ze staré školy“ a ve výuce se u něj digitální gramotnost příliš 

nepromítá. Například: 

• digitální gramotnost pro něj v současnosti není úplně nosná témata; 

• identifikuje své nedostatky v dovednostech a schopnostech, které mu brání ve využívání 

ICT techniky; 

• prakticky netvoří digitální materiály pro výuku; 

• svůj rozvoj se pokouší řídit, ale postrádá motivaci; 

• má problém dodržovat digitální zásady zaměstnavatele; 

• od ostatních kolegů pasivně přijímá pomoc a hotové materiály; 
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• snaží se podporovat rozvoj digitální gramotnosti studentů na své úrovni znalostí a do-

vedností; 

• prakticky vůbec není v profesních komunitách, sociální sítě využívá minimálně. 

První oblastí digitální gramotnosti edukátora lze spatřovat v těchto úryvcích z rozhovoru s re-

spondentem B: 

• „Digitální etika, digitální gramotnost popravdě řečeno, když slyším slovo digitální, tak mi 

z toho není úplně nejlíp, protože nejsem digitální domorodec a vzhledem k tomu, že jsem 

vystudovala dávno, dávno, tomu, tak digitální vzdělávání je pro mě něco naprosto nezná-

mého.“ C:5-9(6) 

• „maily musím vybírat na svém domácím počítači“ C:10-11(6) 

• „nepoužívám jí jako interaktivní tabuli, ale jen na ní promítám prezentace“ C:20-26(9) 

• „Umím používat mail, to ano. Mám svůj soukromý mail a mám i služebním. Ale ten tady 

má samozřejmě každý, ale já upřednostňuji ten soukromý mail, protože jsem na něj zvyklá 

už dlouho a nějak to spojit dohromady neumím. Vím, že kolegové mi tady říkali, že to nějak 

jde, ale mě se do toho fakt nechce. Bojím se, že něco smažu a už to bude navždy pryč. A 

to nechci. A navíc, tohle už mám zaběhlé a už je to takové docela pohodlné.“ C:64-69(11) 

• „No popravdě řečeno, když přišly nějaké technické problémy od studentů, tak jsem nedo-

kázala jim pomoct. Oni to pak pochopili, a už se mě na tyhle ty věci neptali. Je fakt, že 

jsem je teda odeslala na naší správkyni sítě a ta jim asi poradila, protože pak už se to 

neopakovalo.“ C:86-90(11) 

• „Pro mě je větší problém to, že bych měla něco řešit přes mobilní telefon. To vůbec neu-

mím. Ani se připojit neumím, pro mě ve třídě musí být stolní počítač. A všechno nastavené 

a všechno jen tak, jak má být. Nějak si přeposílat věci, to opravdu ne.“ C:90-93(12) 

• „Flash umím používat, třeba když učíme normálně ve třídách, tak zapisuji do informač-

ního systému, to všechno zvládám, třídnici zvládám, klasifikaci zvládám, to všecko umím. 

Ale jsou to, musím to říct, jsou to dlouhodobě nacvičené a zafixované úkony a pokud by 

mi to někdo rozhodil, tak asi v tom nebudu umět improvizovat. Já se v počítači neumím 

vůbec orientovat.“ C:95-100(6) 
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• „Myslím si, že to, co umím s mobilním telefonem, přečíst si na něm SMS, občas se  

připojit na Facebook a na Messengeru komunikovat se synem, to vcelku zvládnu.“ 

C:139-139(8) 

• „Viděla jsem tady kolegyni, že telefonovala přes počítač, to je pro mě docela problema-

tické, musel by mi to někdo nastavit a ukázat, jak se to má udělat a spustit a pak bych byla 

asi schopná do toho mluvit, ale to je asi všechno, co bych zvládla. Abych si to sama nasta-

vila nebo nainstalovala, tak to ne. Mám problém, když mi někdo pošle nějaký formát, 

který neumím otevřít; není to Word, pak s tím mám problémy a pomáhají mi kolegyně 

nebo syn. Noční můrou pro mě jsou PDF soubory, protože když je vytvořím, nebo dostanu, 

tak už s tím nejde nic dělat. To jsem si párkrát takhle uložila a pak už jsem nebyla schopná 

v tom dál pracovat, takže všechno jsem musela tisknout a dělat ručně. Většinu věcí přes 

rok si vytisknu a opravím ručně.“ C:139-148(11) 

• „Umím ve školním systému klasifikaci. Ano vedu jí tam, musím jí tam vést a digitální tříd-

nici taky. Ale že bych používala školní informační systém třeba na svém mobilním telefonu, 

to ne.“ C:149-151(6) 

• „Ale tak třeba asi tam musím být proto, aby se vědělo, jestli je někdo lepší a někdo horší. 

No a zase na druhou stranu si myslím, že ne všichni můžeme být nejlepší a myslím si, že 

takových jako jsem já, je v republice na středních školách hrozně moc. Nějak to zvlá-

dáme, ten digitální svět a zvládneme, ale není to nic špičkového, toho jsem si vědoma“ 

C:154-159(12) 

2. oblast „Týmová spolupráce napříč digitálním světem“ 

Předpoklady pro týmovou spolupráci se u respondenta B projevují, mimo jiné, jako:  

• nechá si poradit a přebírá od kolegů dobré příklady z praxe; 

• ráda se podílí na sestavování metodik a školních vzdělávacích plánů;  

• jako vedoucí předmětové komise umí řídit tým „po staru“; 

• do interakcí s třetími osobami digitálními cestami prakticky nevstupuje; 

• informace nesdílí v digitálním světě; 

• snaží se rozvíjet své digitální schopnosti, dovednosti, postupy, znalosti a porozumění, 

ale chybí jí motivace; 
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• analyzovat digitální potřeby studentů příliš nezvládá. 

Druhou oblast digitální gramotnosti edukátora lze spatřovat v těchto úryvcích z rozhovoru: 

• „Mi dalo dost problémů, zvládnout Microsoft Teams, ale kolektiv tady mi docela po-

mohl,“ C: 13-14 (6) 

• „V rámci online výuky, co byla, tak jsme používali Microsoft Teams. Na začátku jsme zkou-

šeli Google Classroom, ale tam jsem se nedokázala vůbec orientovat, tak nakonec teda 

jsme přišli na Microsoft Teams. Tam už to bylo o něco lepší, ale popravdě řečeno, mi mu-

seli založit týmy a museli mě do nich vlastně naučit přistupovat. A když se mi to někde 

smazalo, ty ikony, anebo něco se tam takového stalo, tak už jsem nebyla schopná to vrátit. 

Musela jsem zase volat kolegy na pomoc a z toho mi bylo trapně. Nechtěla jsem je otra-

vovat, oni všichni měli dost svých problémů a ještě tak, že se mnou budou mít nějaké pro-

blémy.“ C: 53-60 (5) 

• „Naštěstí se uvolil jeden kolega mi pomoct a dělali jsme to nakonec spolu. On přes tech-

nologie a já přes můj předmět, tak aby to probíhalo každý týden online. Vlastně to celé 

musel udělat ten kolega, co se týče toho vysílání online. Já jsem tam působila jenom jako 

odborník ve svém předmětu a on mě vždycky pozval na nějakou tu hodinu před kameru, 

kde vše obsluhoval a řídil a já jsem tam jen hovořila na kameru a on ovládal všechno. 

Řešil to celé on. Takže pro mě to bylo strašně pohodlné, to se mi moc líbilo, ale vím že 

takhle to asi v online hodinách prostě nejde. Ale bylo by to super, mohla bych se soustředit 

na svůj předmět“ C: 71-78 (8) 

• „Až pak mi to kolegové nastavili a už to bylo jakž takž dobré a všechno fungovalo.“ C: 

85-86 (12) 

• „No popravdě řečeno, když přišly nějaké technické problémy od studentů, tak jsem ne-

dokázala jim pomoct. Oni to pak pochopili, a už se mě na tyhle ty věci neptali. Je fakt, že 

jsem je teda odeslala na naší správkyni sítě a ta jim asi poradila, protože pak už se to 

neopakovalo.“ C: 86-90 (12) 

• To ten kolega tady, když jsme dělali ta doučování, tak chtěl sdílet nějaké věci, jako že to 

budeme dělat v online, ale to jsem vůbec nepochopila a vůbec jsem nevěděla co se děje a 
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co mám dělat. Takže on nakonec taky pochopil, že teda u mě to nepůjde, takže mě všechno 

nosil na flashkách. C: 93-96 (6) 

• „Zvládám ve školním systému klasifikaci. Ano vedu jí tam, musím jí tam vést a digitální 

třídnici taky. Ale že bych používala školní informační systém třeba na svém mobilním 

telefonu, to ne.“ C: 149-151 (8) 

• „Já si všechno do výuky dělám sama, ale že bych k tomu používala počítače a další tech-

niku, tak to fakt ne, to neumím, a navíc mi to připadá hloupý. Já při výuce potřebuji 

chodit po třídě a počítač je vepředu na katedře, kde musím sedět, abych něco udělala. No, 

asi by se to dalo na mobilním telefonu udělat, ale já fakt nevím jak a musela bych si to 

natrénovat a na to tady teď není vůbec žádný čas a nikoho nechci otravovat.“ C: 159-164 

(6)  

• „Nechci být nikomu na obtíž. Takže je to takový zvláštní no prostě  

tohle to ne. Týmový hráč. Já jsem vedoucí předmětové komise, spolupracuje se mi s  

kolegyněmi docela dobře a bez problémů, myslím si, že je všechno v pořádku. Všechny  

věci, které se týkají předmětu a předmětových komisí mám naprosto v pořádku a celé  

roky jsem měla. Ale když slyším, že bych měla dělat něco ve sdíleném prostředí anebo  

na sdíleném dokumentu, tak se mi úplně sevře kolem srdce a radši odcházím, protože to  

opravdu neumím,“ C: 164-170 (12)  

• „Kolega mi říkal, že to jsou nějaké zdrojovací informace o stránkách, ale pro mě to je, 

jak když na mě mluví španělsky.“ C: 178 - 179 (12) 

3. oblast „Inovátor – tvůrčí a kreativní vlohy“ 

Respondent C nemá prakticky žádné rysy a prvky inovátora, tvůrce – kreativisty v digitální 

oblasti. Ve fyzickém světě „na papíře“ jich má hodně.  

• Neorientuje se v nabídce software a hardware pro výuku, nehodnotí je a nenavrhuje k vy-

užití ve výuce.  

• Nevyužívá digitální technologie v každodenní praxi efektivně. 

• Nevytváří atestované materiály a nezavádí je do výuky. 

• Respektuje v praxi právní a odborné předpisy, bezpečnostní a ochranné zásady příliš neřeší, 

další technologické znalosti a dovednosti nemá. 
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• Nevyužívá kreativitu studentů i kolegů k tvorbě nových materiálů pro výuku. 

• Příliš neřeší didaktiku digitálního vzdělávání. 

Situaci v třetí oblasti digitální gramotnosti edukátora lze spatřovat v těchto úryvcích z rozho-

voru (lze jí vysledovat v celku rozhovoru – prostupuje prakticky vším): 

• „Používám ve výuce projektor pod stropem, to je přece také  

digitální technologie, nebo ne? Mám jej na to, aby žáci pochopili látku, aby si to  

procvičili a aby na to všichni viděli a mohli si opsat nové učivo. Ale na rovinu, je  

to pro mě časově náročné, cokoliv si takhle připravit, většinou to dělám metodou  

pokus/omyl.“ C: 23-27 (6)  

• „Co se se týká PowerPoint, jednoduché prezentace, žádné zázraky, to zvládám. Ale že 

bych do toho vkládala něco dalšího, to ne. Vyloženě jsou to statické stránky.“ C: 100-102 

(8)  

• „Ale pro ty prezentace v hodinách to zatím stačí. Zkoušela jsem si nějaké formuláře; 

chtěla jsem je udělat online, ale to mi taky nešlo, takže jsem používala už hotové věci, 

které udělali kolegové, dali mi je a naučili mě s tím. To bylo docela v pohodě. Také jsem 

používala většinou online stránky, kde už bylo všechno připravené.“ C: 121-124 (8)  

• „Vytvořím nějaký dokument ve Wordu, tabulku, power pointovou prezentaci, ale to je asi 

tak všechno, co zvládnu“ C: 173-174 (8) 

4. oblast „Kritické myšlení a jeho rozvoj“ 

Respondent C má dobře vyvinutou oblast kritického myšlení v klasické praxi. Kritické myšlení 

ale neumí aplikovat do digitálního světa.  

• Nevyužívá základní zásady informační gramotnosti. 

• Neuplatňuje zásady informační gramotnosti v praxi, při výuce a učení. 

• Neaplikuje v praxi různé typy digitálních informací. 

• Nepracuje s digitálními informacemi v nejrůznějších formách. 

• Digitálními informace většinou nehodnotí, neuschovává a neochraňuje je, a to jak v 

soukromé, tak ve školní praxi. 
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• „Digitální etika, digitální gramotnost popravdě řečeno, když slyším slovo digitální, tak 

mi z toho není úplně nejlíp, protože nejsem digitální domorodec a vzhledem k tomu, 

že jsem vystudovala dávno, dávno, tomu, tak digitální vzdělávání je pro mě něco na-

prosto neznámého“_C: 5-9 (6)  

• „Na monitoru nevidím celý text, ztrácím souvislosti a obsah celého sdělení.“ C: 12-12 

(12)  

• „Učit s pomocí více počítačů, třeba aby každý student měl svůj, to si ani neumím 

představit, jak bych to dělala, to pro mě není zas tak dobré a já vím, že bych to ne-

zvládla. A taky si myslím, že nutit se do něčeho jen aby se to nějak zvládlo a bylo to 

za každou cenu ve výuce, nemá smysl, protože si myslím, že daleko lepší je to zvlád-

nout, tedy učit kvalitně tak, jak jsem to zvládala do dneška, než abych tam dávala 

nějaké netestované věci a měla jsem z toho problém, stresovala se, že se mi to nepo-

vede a že se mi studenti budou smát.“ C: 30-37 (12)  

• „Já jsem vlastně takzvaně nepolíbená digitální gramotností, protože tahle ta třetí gra-

motnost, o které se říká, že je, tak ta už pro mě asi nebude. Ani nemám nějak moc 

chutí na sebevzdělávání v poslední době, protože přece jenom ten věk už se blíží k 

tomu ukončení mé kariéry, takže ani nevidím nějakou motivaci k tomu, abych se 

nějak dál rozvíjela a nějaký další profesní rozvoj už mi nepřipadá příliš smysluplný. 

Prostě nemám nějaký takový ten pohon, který bych potřebovala k tomu, abych to ně-

jak pochopila a šla do toho víc. Vím, že to chce aktivní postupy, být proaktivní. V 

téhle chvíli to teda opravdu nejsem. Ani nevím, proč mě pan ředitel vlastně doporučil 

do Vašeho výzkumu a z jakého důvodu mě k vám do toho výzkumu zařadil. Ale tak 

pokud vám to nevadí, tak vám to řeknu, jak to teda se mnou je.“  C: 43-53 (8)  

• „Z toho celého já jsem taková docela špatná ale nechci už nikoho otravovat. Vám to 

tady všechno povídám, protože je to pro mě takové, no je to takové nepříjemné Když 

začal Covid, tak jsem myslela, že asi budu muset odejít z tohohle povolání, že to ne-

zvládnu učit online. Nakonec jsem se to, teda díky kolegům. nějak naučila, ale že by 

to bylo na nějaké vysoké úrovni, to ne. To spíš na hodně nízké úrovni, ale nějak jsem 

to zvládla. Vzhledem k mému věku si myslím, že já už na to prostě nemám, ani motivaci 

ani potřebu nemám“ C: 131-137 (12)  



139 
 
 

 

• „Jak bych to řekla, je to prostě pro mě jsou problematické; jsou to věci, které já už 

svým způsobem řešit nechci a myslím si, že bych je ani řešit neuměla.“ C: 151-153 

(7)  

• „Já si všechno do výuky dělám sama, ale že bych k tomu používala počítače a další 

techniku, tak to fakt ne, to neumím, a navíc mi to připadá hloupý. Já při výuce po-

třebuji chodit po třídě a počítač je vepředu na katedře, kde musím sedět, abych něco 

udělala. No, asi by se to dalo na mobilním telefonu udělat, ale já fakt nevím jak a 

musela bych si to natrénovat a na to tady teď není vůbec žádný čas a nikoho nechci 

otravovat.“ C: 159-164 (9)  

• „To tu učím ve svém předmětu, kritické myšlení, to mám moc ráda To je naprosto 

v pohodě, ale na druhou stranu, abych si někde něco hledala a ověřovala do hloubky 

na počítači, to ne. Nejsem tak zdatná v počítačích, abych si na internetu vyhledá-

vala do hloubky nějaké informace.“ C: 175-178 (12)  

 

5. oblast „Profesionální digitální identita a její správa“ 

Pochopení významu a obsahu v oblasti digitální identity lze u respondenta C na určité úrovni 

spatřovat v tom, že: 

• nevytváří svoji pozitivní digitální identitu na profesionální úrovni; 

• nechápe dobře, co je to digitální pověst a kapitál, nehlídá si jí a aktivně jí neovlivňuje; 

• nepracuje s digitálním obsahem v souladu se svou digitální identitou; 

• nesdílí své úspěchy a úspěchy druhých, neprověřuje jejich pravdivostní hodnoty; 

• nepřispívá do online profesních komunit a sama nepublikuje. 

Úroveň a pochopení oblasti profesionální digitální identity a její správy se dá spatřovat v těchto 

částech rozhovoru:  

• „Digitální identita – tak to je můj mail a nebo ten účet, co mám na sociálních sítích. Asi 

i data, jak dělám wordový věci a PowerPoint. To je asi tak všechno, co mě napadá,“ C: 

184-186 (4)  

• „kolem mě vůbec nic jiného nevzniká, ani si nejsem vědoma toho, že bych nějak něco 

tvořila nevědomky, nebo co já vím“ C: 186-187 (12)  
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6. oblast „Digitální bezpečnost, právní odpovědnost“ 

Pochopení právní odpovědnosti učitele a aplikaci tohoto prvku, jakož i dalších částí oblasti 

digitální bezpečnosti a právní odpovědnosti se ukazuje u respondenta C ve velmi málo bodech: 

• chápe neurčitě, co je to kyberšikana a nevhodné chování na internetu, tuší jejich nebez-

pečnost; 

• snaží se prosazovat v praxi rovnost, rozmanitost a standardy ale spíš ve fyzické praxi než 

v digitálním prostředí; 

• tuší právní důsledky používání digitálních médií a má povědomí, jak o tom argumentovat; 

• pracuje aktivně s citacemi – autorskými právy, dodržuje zásady citací ve svých pracech 

ve fyzickém světě; 

• přesně ví, co je to plagiátorství a aktivně proti němu vystupuje ve své praxi. 

Chápání a praktikování digitální bezpečnosti a právní odpovědnosti lze vidět v těchto částech 

rozhovoru: 

• „ani kameru jsem neměla zapnutou“ C: 80-81 (12) při výuce pozn. autor 

• „Co se týká dalšího okolo počítačů, docela mám strach z bezpečnosti a komunikace 

po internetu. Jednou se mi stalo, že jsem seděla u počítače a najednou z ničeho nic; 

prostě se objevilo Policie ČR a že jsem se pohybovala po nějakých nebezpečných 

stránkách, což nebyla vůbec žádná pravda, a abych zaplatila pokutu. Hned. Ten počí-

tač byl zablokovaný a já jsem s ním nemohla vůbec nic. No a chtělo se mi brečet, pak 

to po mě zase žádalo zaplatit pokutu, a bylo to takový docela dost pro mě hodně stre-

sující a vysilující. Nakonec jsem to ohlásila telefonem na Policii ČR, že mě někdo na-

padl počítač a vydírá mě. Policie ČR mi poradila, abych to restartovala a ono se to 

naštěstí spustilo bez následků. Ale od té doby už nemám dobrý pocit, když se mi na 

obrazovce cokoliv objeví a velice, velice, opatrně otevírám maily. Všechno si dvakrát 

prohlédnu, ale stejně jsem nedávno klikla na nějaký mail, něco se spustilo, smazalo 

mi to nějaké věci na disku, tedy aspoň mám pocit, že se to stalo, protože spoustu věcí 

nemůžu najít a byly tam. „C: 106-119 (6)  

• „Vím, že nemám kopírovat tady v práci na server nějaké soukromé věci. Ty mám doma 

na notebooku, ale jako že by něco vzniklo nebo co, tak to asi ne. Hesla, popravdě řečeno 
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se přiznám, že mám tři, která točím stále dokolečka, protože víc si jich nechci pama-

tovat. Asi to není úplně nejlepší řešení a nejbezpečnější, ale mně to stačí.“ C: 187-191 

(6)  

• „O kyberšikaně, že snad loni tady někdo takový byl, že se to tady nějak řešilo ve třetím 

ročníku. Já jsem to slyšela na poradě, moc jsem tomu nerozuměla, ani jsem nechápala 

podstatu, jak to kdo dělal. Jak to studenti můžou dělat nechápu a vůbec nevím, jak se 

na to mám tvářit, co s tím vlastně mám dělat. Ale jinak je mi jasné, že to, co platí v 

právním řádu státu, tak musí platit i na internetu. I když je internet tak speciální svět, 

že pro mě, jak si myslím, má svoje vlastní pravidla a zákony a já se v nich vůbec, teda 

vůbec, nevyznám.“ C: 192-198 (12)  

7. oblast „Digitální etika a digitální občanství“ 

Digitální etiku a digitální občanství se snaží respondent C nějak uchopit a praktikovat, což se 

projevuje: 

• zná a využívá etická, právní a profesní práva, povinnosti při používání, vytváření a zve-

řejňování digitálního obsahu (prolíná se všemi oblastmi); 

• uplatňuje aktivně rovnost v digitálním občanství; 

• aktivně vytváří vztahy v digitálním a reálném, fyzického světě výuky, jejich vzájemné 

dopady a implikace. 

V následujících částech rozhovoru s respondentem C se dobře odráží oblast 7 a její úroveň: 

• „Učit s pomocí více počítačů, třeba aby každý student měl svůj, to si ani neumím před-

stavit, jak bych to dělala, to pro mě není zas tak dobré a já vím, že bych to nezvládla. A 

taky si myslím, že nutit se do něčeho jen aby se to nějak zvládlo a bylo to za každou 

cenu ve výuce, nemá smysl, protože si myslím, že daleko lepší je to zvládnout, tedy učit 

kvalitně tak, jak jsem to zvládala do dneška, než abych tam dávala nějaké netestované 

věci a měla jsem z toho problém, stresovala se, že se mi to nepovede a že se mi studenti 

budou smát“ C: 30-37 (12)  

• „Třeba se mi ten postup nepovede, nebude tak dobrý a já nejsem ani schopna odpově-

dět a poradit studentům, když s tím oni, teda s tou technikou, budou mít nějaký pro-

blém. Takže nechci do těchto, pro mě neuchopitelných a divných postupů vstupovat, 

a nechci se ztrapňovat před studenty“ C: 38-41 (12)  
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• Já jsem vlastně takzvaně nepolíbená digitální gramotností, protože tahle ta třetí gra-

motnost, o které se říká, že je, tak ta už pro mě asi nebude. Ani nemám nějak moc chutí 

na sebevzdělávání v poslední době, protože přece jenom ten věk už se blíží k tomu ukon-

čení mé kariéry, takže ani nevidím nějakou motivaci k tomu, abych se nějak dál rozvíjela 

a nějaký další profesní rozvoj už mi nepřipadá příliš smysluplný. Prostě nemám nějaký 

takový ten pohon, který bych potřebovala k tomu, abych to nějak pochopila a šla do 

toho víc. Vím, že to chce aktivní postupy, být proaktivní. V téhle chvíli to teda opravdu 

nejsem. Ani nevím, proč mě pan ředitel vlastně doporučil do Vašeho výzkumu a z ja-

kého důvodu mě k vám do toho výzkumu zařadil. Ale tak pokud vám to nevadí, tak vám 

to řeknu, jak to teda se mnou je. C: 43-53 (7)  

• Co se týká dalšího okolo počítačů, docela mám strach z bezpečnosti a komunikace po 

internetu. Jednou se mi stalo, že jsem seděla u počítače a najednou z ničeho nic; prostě 

se objevilo Policie ČR a že jsem se pohybovala po nějakých nebezpečných stránkách, 

což nebyla vůbec žádná pravda, a abych zaplatila pokutu. Hned. Ten počítač byl zablo-

kovaný a já jsem s ním nemohla vůbec nic. No a chtělo se mi brečet, pak to po mě zase 

žádalo zaplatit pokutu, a bylo to takový docela dost pro mě hodně stresující a vysilující. 

Nakonec jsem to ohlásila telefonem na Policii ČR, že mě někdo napadl počítač a vydírá 

mě. Policie ČR mi poradila, abych to restartovala a ono se to naštěstí spustilo bez 

následků. Ale do té doby už nemám dobrý pocit, když se mi na obrazovce cokoliv objeví 

a velice, velice, opatrně otevírám maily. Všechno si dvakrát prohlédnu, ale stejně jsem 

nedávno klikla na nějaký mail, něco se spustilo, smazalo mi to nějaké věci na disku, tedy 

aspoň mám pocit, že se to stalo, protože spoustu věcí nemůžu najít a byly tam. C: 106-

119 (6)  

• „to nejde, někdo by za mě musel suplovat.“  C: 129-129 (12) „zúčastnit se školení, poznámka 

autor“ 

• „jsem občanem České republiky jak v reálném, tak i v digitálním světě,“ C: 199-199 

(12)  

8.    oblast „Rozvoj osobnosti, sebereflexe, celoživotní vzdělávání (CŽV)“ 

Nutnost vlastního rozvoje a celoživotního vzdělávání si respondent C sice uvědomuje 

velmi dobře, ale tvrdí, že nemá motivaci a „pohon“. 
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• Nezná příliš a neuplatňuje tam, kde by měl, digitální etiku a gramotnost jako celek. 

• Nesleduje aktivně rozvoj a digitální trendy a nesnaží se příliš působit a pracovat na jejich 

rozvoji. 

• Nezlepšuje své znalosti a dovednosti dostatečně studiem i praxí. 

• Nevyužívá digitální nástroje pro sebereflexi, organizování času i práce, zpětnou vazbu 

pro studenty. 

 

• „Popravdě řečeno, co se týká digitální gramotnosti, tak jsem prošla několik ško-

lení, ale musím sebekriticky přiznat, že to na mě nenechalo prakticky žádný vliv.“ 

C: 41-43 (12)  

• „Když jsem se koukala na nějaká ta výuková videa, co mi kolegyně doporučily, tak 

mi připadala strašně složitá, strašně rychlá a vůbec tam nebyly takové ty základy, 

který bych já tam potřebovala; úplný ten první základ. Ono už se předpokládá, 

že nějaká úroveň znalostí je, ale to je u mě ten problém – já je nemám.“ C: 60-64 

(7)  

• „Umím používat mail, to ano. Mám svůj soukromý mail a mám i služebním. Ale ten 

tady má samozřejmě každý, ale já upřednostňuji ten soukromý mail, protože jsem na 

něj zvyklá už dlouho a nějak to spojit dohromady neumím. Vím, že kolegové mi tady 

říkali, že to nějak jde, ale mě se do toho fakt nechce. Bojím se, že něco smažu a už to 

bude navždy pryč. A to nechci. A navíc, tohle už mám zaběhlé a už je to takové docela 

pohodlné.“ C: 64-69 (6)  

• „Prošla jsem několika školeními a základy zvládám, ale jako že bych tomu rozuměla 

do hloubky, to opravdu ne. Ani do třetiny ne.“ C: 119-120 (12)  

• „No prostě se necítím jistá, potřebovala bych systém nějakých kratších kurzů, pro-

tože současné kurzy jsou tak dvě, tři hodiny a když jsem to dělala z domova, tak ne-

mám tak dobré připojení, abych to zvládla neustále být připojena. Mám s připojením 

problémy, řešila jsem to z práce, jenže v práci zase musím učit a nemůžu se zúčast-

ňovat kurzů. „C: 124-128 (12)  
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• „Kratší kurzy do 10 minut, abych to pochopila – jen jednu věc – ale hlavně s pří-

klady, a ne stále jenom teorie. Hlavně je potřeba nějaké úplné základy.“ C: 129-131 

(12)  

• „A něco dál studovat, to už vůbec ne.“ C: 137-137 (12)  

• „Vedu ve školním systému klasifikaci. Ano vedu jí tam, musím jí tam vést a digitální 

třídnici taky. Ale že bych používala školní informační systém třeba na svém mobil-

ním telefonu, to ne.“ C: 149-151 (8)  

• „opravdu tu motivaci k tomu asi nemám, takže možná že, kdybych měla motivaci, 

tak bych se to asi naučila, byla bych asi schopná se to naučit.“ C: 170-172 (12)  

• „neplánuji, že bych šla na nějaké další vzdělávání, tzn. studovat na další školu.“ C: 

203-203 (12)  

• „každý rok je nějaké povinné školení, tak to absolvovat musím. Bezpečnost práce, 

zdravotní školení a tak dále“ C: 204-205 (12)  

• „Ale že bych si sama vybrala aktivně nějaké další vzdělávání a začala studovat, to 

doopravdy ne“ C: 205-206 (12)  

• „chodím ve škole na kurzy, které pořádá škola nebo na přednášky a vzdělávací zá-

ležitosti, které máme povinné.“ C: 206-207 (12)  

6.7.7 Autoevaluační formulář respondent C 

Po skončení rozhovoru jsem respondenta C požádal o vyplnění autoevaluačního formu-

láře na stránkách www.ucitel21.rvp.cz. Měl jsem připravený tablet, který jsem respondentovi 

půjčil. Respondent C mě požádal o nastavení testu s tím, že s tabletem pracovat neumí. Delší 

dobu trvalo, než pochopil, kde „klikat“ a jak. Texty pro něj byly příliš malé a měl problémy číst 

obsahy jednotlivých kompetencí. Po skončení jsem mu pomohl odeslat výsledek na můj mail 

ve formě souboru pdf. Autoevaluční formulář uvádím tak, jak byl odeslán, bez korektur. 

Respondent C dosáhl, podle vyhodnocení svých názorů v autoevaluačním formuláři, 

průměrnou úroveň digitálních kompetencí A1 – Nováček. Autoevaluční formulář hodnotí re-

spondenty stupnicí A1 (nováček) – C2 (průkopník). Podrobný výsledek viz příloha 13 A.  
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Respondent C uvedl v průběhu vyplňování formuláře, že některé kompetence musí volit 

jako A1, protože neexistuje nižší hodnocení nebo možnost vepsat tam své vlastní hodnocení. 

Dále uvedl, že úroveň A2 volí jen kvůli tomu, že v popisu je „užívá v praxi …“, což on dělá, 

ale na velmi nízké úrovni a spíš by to mělo být A1, ale tam vůbec praxe zmíněna není. Diskuze 

nad formulářem byla poměrně dlouhá a po vyhodnocení formuláře respondent C prohlásil, že 

výsledek vůbec neodpovídá skutečnosti, protože podle jeho názoru je příliš nadhodnocen. 

6.7.8 Závěry a vyhodnocení – vyhodnocení respondent C 

Rozhovor s respondentem byl od samého začátku velmi uvolněný. Jako celek jasně pro-

kázal vizi digitální gramotnosti a digitální etiku respondenta C. V celém rozhovoru bylo znát, 

jak respondent C nemá zcela jasno o tom, o čem hovoří. Rozhovor byl z jeho strany nestruktu-

rovaný, jednotlivá témata byla prezentována na přeskáčku. Respondent C nedokázal příliš spe-

cifikovat a osvětlit do hloubky svůj pohled na jednotlivé oblasti. Celkově co do úrovně digitální 

gramotnosti a etiky na tom byl, ze všech respondentů nejhůře.  

Schéma 9 Vazby respondenta C na jednotlivé oblasti a lokalizace kódů 

 
Zdroj:autor 
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Schéma 10  

 
Zdroj:ucitel21.rvp.cz 
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Co se týče oblastí digitální gramotnosti, rozhovor s respondentem C ověřil, že „Sedm 

oblastí digitální gramotnosti“ podle konceptu na straně 89 této práce je funkčních u učitele SŠ 

se velkou délkou praxe (učitele SŠ zhruba na konci své aktivní doby učitele), a že je lze používat 

pro mapování digitální gramotnosti a etiky u učitelů SŠ. 

Bylo obtížné vybrat některé pasáže z rozhovoru a zařadit je k jednotlivým oblastem, 

protože prvek „neprostupující digitální gramotnosti“ zde byl jasně patrný.  

Jaké kódy byly použity a jejich vzájemné provázání na jednotlivé oblasti digitální gra-

motnosti, ukazuje schéma 9. Pro respondenta C je těžiště v oblasti „Rozvoj a CŽV“ (viz schéma 

9). Ze schématu 9 je také dobře patrné, kolik vazeb na jednotlivé kódy lze v rozhovoru s re-

spondentem C lokalizovat. Pokud srovnáme schéma 6 (str. 112 respondent A) a schéma 9 re-

spondenta C, jasně vidíme jiné priority, kterým respondent C klade důraz. Je také možné pozo-

rovat zředění jednotlivých vazeb a zmínek o jednotlivých oblastech digitální gramotnosti a 

etiky, tzn. celkové zeslabení úrovní digitální gramotnosti a etiky. 

Při porovnání rozhovoru a autoevaluačního formuláře (viz příloha 13 C), ve kterém re-

spondent C dosáhl hodnocení A1 „Nováček“ je zřejmé, že formulář svým konkrétním zaměře-

ním na digitální kompetence respondenta C někdy „směřoval“ k odpovědi, že digitální kompe-

tence „opravdu“ používá. Vzhledem k tomu, že respondent C, podle svých slov, nemá praktické 

zkušenosti s užíváním kompetencí přímo v praxi, ne vždy dobře pochopil popisy jednotlivých 

digitálních kompetencí a připadaly mu příliš zaměřené na to, že digitální kompetence využívá, 

ač tomu tak, podle jeho slov, není. Ve shodě s ostatními respondenty uváděl, že hodně postrádal 

něco jako „mezistupně“ a možnost volit „nepoužívám – nepraktikuji“ 

Celkově lze u respondenta C říci, že obě dvě metody zmapovaly hodně názorně respon-

dentovy názory a znalosti a jeho chybějící motivaci k dalšímu rozvoji. Výsledky a zaměření u 

obou metod se defacto shodují. Podle výsledků kvalitativní analýzy rozhovoru se respondent C 

v rozhovoru hodnotil zhruba na stejné úrovni či hůře – byl k sobě kritický jako k člověku, který 

vlastně digitální gramotnost nemá. Rovněž, jak tvrdí, díky chybějící motivaci k dalšímu sebe-

vzdělávání, postrádá jakékoliv celoživotní vzdělávání. Respondent C ale také uvedl, že hledal 

nějaké vzdělávací kurzy, což naopak svědčí o motivaci vzdělávat se. To, co jej u kurzů online 

demotivovalo, bylo jejich příliš odborné zaměření (chybějící kurzy základů) a jejich nevhodný 

čas v době, kdy učí a nechce způsobovat problémy kolegům se suplováním. V autoevaluačním 
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formuláři, kde k sobě byl respondent C, podle vlastních slov, velmi shovívavý a optimistický, 

ale formulář jej do tohoto postoje „směřoval“. 

Je zajímavé porovnat některé části rozhovoru, kde respondent C uvádí: 

• „Digitální etika, digitální gramotnost popravdě řečeno, když slyším slovo digitální, tak mi 

z toho není úplně nejlíp, protože nejsem digitální domorodec a vzhledem k tomu, že jsem 

vystudovala dávno, dávno, tomu, tak digitální vzdělávání je pro mě něco naprosto nezná-

mého.“ C:5-9(6) 

• Já jsem vlastně takzvaně nepolíbená digitální gramotností, protože tahle ta třetí gramot-

nost, o které se říká, že je, tak ta už pro mě asi nebude. Ani nemám nějak moc chutí na 

sebevzdělávání v poslední době, protože přece jenom ten věk už se blíží k tomu ukončení 

mé kariéry, takže ani nevidím nějakou motivaci k tomu, abych se nějak dál rozvíjela a ně-

jaký další profesní rozvoj už mi nepřipadá příliš smysluplný. Prostě nemám nějaký takový 

ten pohon, který bych potřebovala k tomu, abych to nějak pochopila a šla do toho víc. Vím, 

že to chce aktivní postupy, být proaktivní. V téhle chvíli to teda opravdu nejsem. Ani nevím, 

proč mě pan ředitel vlastně doporučil do Vašeho výzkumu a z jakého důvodu mě k vám do 

toho výzkumu zařadil. Ale tak pokud vám to nevadí, tak vám to řeknu, jak to teda se mnou 

je. C: 43-53 (7)  

• „maily musím vybírat na svém domácím počítači“ C:10-11(6) 

• „nepoužívám jí jako interaktivní tabuli, ale jen na ní promítám prezentace“ C:20-26(9) 

• „Umím používat mail, to ano. Mám svůj soukromý mail a mám i služebním. Ale ten tady 

má samozřejmě každý, ale já upřednostňuji ten soukromý mail, protože jsem na něj zvyklá 

už dlouho a nějak to spojit dohromady neumím. Vím, že kolegové mi tady říkali, že to nějak 

jde, ale mě se do toho fakt nechce. Bojím se, že něco smažu a už to bude navždy pryč. A 

to nechci. A navíc, tohle už mám zaběhlé a už je to takové docela pohodlné.“ C:64-69(11) 

• „A něco dál studovat, to už vůbec ne.“ C: 137-137 (12)  

• „neplánuji, že bych šla na nějaké další vzdělávání, tzn. studovat na další školu.“ C: 203-

203 (12)  

• „Ale že bych si sama vybrala aktivně nějaké další vzdělávání a začala studovat, to doo-

pravdy ne“ C: 205-206 (12)  
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Na druhou stranu ale také uvádí: 

• „chodím ve škole na kurzy, které pořádá škola nebo na přednášky a vzdělávací záležitosti, 

které máme povinné.“ C: 206-207 (12)  

• „každý rok je nějaké povinné školení, tak to absolvovat musím. Bezpečnost práce, zdra-

votní školení a tak dále“ C: 204-205 (12)  

• „Popravdě řečeno, co se týká digitální gramotnosti, tak jsem prošla několik školení, ale 

musím sebekriticky přiznat, že to na mě nenechalo prakticky žádný vliv.“ C: 41 – 43 (12)  

• „Když jsem se koukala na nějaká ta výuková videa, co mi kolegyně doporučily, tak mi 

připadala strašně složitá, strašně rychlá a vůbec tam nebyly takové ty základy, který bych 

já tam potřebovala; úplný ten první základ. Ono už se předpokládá, že nějaká úroveň 

znalostí je, ale to je u mě ten problém – já je nemám.“ C: 60 – 64 (7)  

• „Prošla jsem několika školeními a základy zvládám, ale jako že bych tomu rozuměla do 

hloubky, to opravdu ne. Ani do třetiny ne.“ C: 119 – 120 (12)  

• „No prostě se necítím jistá, potřebovala bych systém nějakých kratších kurzů, protože 

současné kurzy jsou tak dvě, tři hodiny a když jsem to dělala z domova, tak nemám tak 

dobré připojení, abych to zvládla neustále být připojena. Mám s připojením problémy, 

řešila jsem to z práce, jenže v práci zase musím učit a nemůžu se zúčastňovat kurzů. „C: 

124 – 128 (12)  

• „Kratší kurzy do 10 minut, abych to pochopila – jen jednu věc – ale hlavně s příklady, a 

ne stále jenom teorie. Hlavně je potřeba nějaké úplné základy.“ C: 129 – 131 (12)  

• „Vedu ve školním systému klasifikaci. Ano vedu jí tam, musím jí tam vést a digitální 

třídnici taky. Ale že bych používala školní informační systém třeba na svém mobilním 

telefonu, to ne.“ C: 149 – 151 (8)  

• „opravdu tu motivaci k tomu asi nemám, takže možná že, kdybych měla motivaci, tak 

bych se to asi naučila, byla bych asi schopná se to naučit.“ C: 170 – 172 (12)  

Respondent C, jak v rozhovoru, tak v autoevaluačním formuláři, sice tvrdil, že nemá 

motivaci k dalším sebevzdělávání, ale zároveň toto svoje tvrzení defacto neguje tvrzením, že 

by „No prostě se necítím jistá, potřebovala bych systém nějakých kratších kurzů“. 
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6.8  Shrnutí výzkumného šetření  
Rozhovory s učiteli SŠ prokázaly, že všichni tři učitelé SŠ mají různé úrovně digitální 

gramotnosti. Záměrně byli vybráni učitelé na začátku učitelské kariéry, v její přibližné polovině 

a na konci učitelské kariéry. Práce záměrně neřešila genderové rozdíly. Polostrukturovaný roz-

hovor umožnil učitelům SŠ volně se vyjádřit k oblasti své digitální gramotnosti v rozsahu, který 

jim vyhovoval. Umožnil jim popsat vlastními slovy, jak sami vidí své digitální dovednosti, 

úrovně kompetencí a možnosti využití vlastní digitální gramotnosti ve výuce všeobecně vzdě-

lávacích předmětů. Rozhovory nebyly omezeny časem, jejich doba záležela jen na responden-

tech. V první části rozhovoru učitelé volně hovořili na téma moje digitální gramotnosti a zku-

šenosti s využíváním digitálních technologií ve výuce. 

První respondent hodně hovořil o přípravě na povolání středoškolského učitele, kterou 

prošel a analyzoval, jak moc ho studium připravilo pro praxi a jak při studiu mohl rozvíjet svou 

digitální gramotnost. Dobře chápe a oceňuje nezbytnost digitální praxe, identifikuje vlastní ne-

dostatky a snaží se je odstranit pomocí studia a příklady z praxe, které získává od svých kolegů. 

Aktivně analyzuje a řídí svůj rozvoj v oblasti digitální gramotnosti a chápe nutnost rozvoje 

digitální gramotnosti všech jedinců v současném digitálním světě. Ve své výuce se snaží být 

odborníkem a zavádět nejrůznější nejnovější metody digitálního vzdělávání. Aktivně pracuje 

na vlastním rozvoji a sebevzdělávání v rámci celoživotního vzdělávání, které chápe jako nut-

nost pro každého učitele SŠ k zajištění kvality výuky. Při porovnání analýzy rozhovoru s re-

spondentem A a výsledků jeho autoevaluačního formuláře je zřejmé, že v okamžiku, kdy měl 

respondent A možnost volně hovořit a nebyl „svázán popisy kompetencí“, realisticky analyzo-

val vlastní schopnosti, dovednosti a kompetence ve vztahu k etice v digitální gramotnosti. Re-

spondent A je, podle analýzy rozhovoru orientován na oblast „Bezpečnost a právo“. 

Druhý respondent B převážně hovořil o své praxi na střední škole, o prvcích digitální 

gramotnosti v ní. Své povolání učitele SŠ bere „jako poslání“. Bere digitální gramotnost jako 

své nosné téma, aktivně identifikuje a řeší své nedostatky v digitálních dovednostech a schop-

nostech. Aktivně vytváří digitální materiály jak pro využití ve své výuce, tak pro využití ve 

výuce kolegů – vytvořené materiály sdílí, vede kolegy při jejich využívání a také pomáhá ostat-

ním kolegům z oboru – veřejně vytvořené materiály sdílí. Aktivně se podílí na tvorbě, aplikaci 

a plánování digitální gramotnosti v zásadách provozu výuky u svého zaměstnavatele, kde ak-

tivně ovlivňuje politiku zaměstnavatele ve všech digitálních oblastech. Tím podporuje rozvoj 
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digitální gramotnosti všech osob, inovace a rozvoj digitálního vzdělávání. Z celého rozhovoru 

je zřejmé, že je odborníkem ve svém oboru a také odborníkem v digitálních oblastech, které 

využívání při výuce i mimo ní. Své vědomosti a zkušenosti sdílí i mimo školu, kde učí. Bere 

úspěchy školy jako úspěchy celého kolektivu i když si je vědom, že k nim přispěl velkou částí. 

Autoevaluační formulář na tabletu vyplnil zcela bez jakékoliv asistence včetně připojení na 

stránky formuláře. Vyplnil jej poměrně rychle – z výsledků je zřejmé jeho směřování na oblasti 

praxe. Vyplývá z něj, že upřednostňuje praktické užívání kompetencí přímo v praxi. Záměrně 

se vyhýbal oblastem „Lídr“ a „Průkopník“, připadaly mu příliš zaměřené na výzkum a strategie 

pro budoucnost, na což nemá, podle vlastních slov, dostatek času kvůli vytížení v praxi výuky 

jako učitel SŠ. Celkově respondent B přesně ví, co je to celoživotní vzdělávání, je s ním iden-

tifikován. Uvádí, že celoživotní vzdělávání je pro učitele SŠ nezbytností. Respondent B je, 

podle analýzy rozhovoru orientován na oblast „Osobnost – Profesionál“. 

Respondent C je v současnosti na začátku objevování své vlastní digitální gramotnosti. 

Není sice pro něj „nosným tématem“ ale identifikuje své nedostatky v dovednostech a schop-

nostech, které mu brání jak ve využívání ICT technologií ve vlastní výuce, tak v tvorbě mate-

riálů pro výuku, které by rozvíjely oblasti digitální gramotnosti studentů. Tyto materiály pouze 

přebírá od kolegů. Je schopen je používat ve výuce pouze po proškolení a vysvětlení jejich 

používání a vyhodnocování. V současnosti respondent C postrádá motivaci pro to, aby se ak-

tivně pokoušel rozvíjet své oblasti digitální gramotnosti či studovat a vzdělávat se v této oblasti. 

Jen s problémy dodržuje digitální zásady a digitální politiku zaměstnavatele (používá pro slu-

žební účely soukromý mail, ukládá na pracovní disk soukromé soubory nebo je přenáší na ne-

chráněném flashdisku). Respondent C se zúčastňuje spolupráce mezi kolegy, ale jen pasivně 

tím, že přebírá hotové materiály a pasivně i pomoc od kolegů. Práce v komunitních skupinách 

se nezúčastňuje, ale snaží se podporovat rozvoj digitální gramotnosti studentů na vlastní úrovni 

znalostí a dovedností (a do její výše). Sociální sítě využívá jen minimálně a jen pro soukromé 

účely. Respondent C rád spolupracuje s kolegy, kteří dokážou užívat digitální technologie ve 

výuce, ale jen jako pasivní odborník ve svém předmětu – podle vlastních slov nedokáže digi-

tální technologie používat a aktivně využívat ve výuce. Co se týče celoživotního vzdělávání, je 

si vědom jeho nezbytnosti, ale vzhledem ke svému věku nemá potřebu se dál vzdělávat či stu-

dovat. Uvádí, že nemá motivaci k dalšímu vzdělávání, ale o celoživotním vzdělávání hovoří 

poměrně často (omlouvá se, že se nevzdělává, že nic nedělá pro svůj další rozvoj). Zajímavé je, 
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že podle výsledků analýzy rozhovorů respondenta C je jeho orientace hlavně na oblast „Rozvoj 

a celoživotní vzdělávání“. Při analýze výsledků autoevaluačního formuláře vyplynulo, že, podle 

slov respondenta C, byl formulářem směřován k odpovědím, že digitální kompetence používá, 

ač dobře ví, že ne. Postrádal možnost odpovědi „nepoužívám – nepraktikuji“ nebo „mezi-

stupně“, kde mi mohl sám vypsat své zkušenosti. Také uváděl, že u poměrně dost odpovědí mu 

nebyl zcela jasný jejich obsah. 

Všichni respondenti byli ve výzkumném řešení velmi otevření a spolupracovali velmi 

dobře. Výsledky výzkumu z kvalitativní analýzy jsou přehledně zobrazeny v tabulce 6. 

Tabulka 6 Matice vztahu respondentů k jednotlivým oblastem, kódům, sub kódům  
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Tabulka 6 ukazuje jakou důležitost (jakou váhu), dávali jednotliví respondenti jednotli-

vým oblastem digitální gramotnosti, kódům a sub kódům v rozhovorech. Jednotlivé oblasti di-

gitální gramotnosti jsou označeny jednomístným číslem, k nim přiřazené kódy dvoumístným 

číslem a jednotlivé digitálních kompetence z autoevaluačního formuláře na stránkách www.uci-

tel21.rvp.cz, mají označení DK plus číslo. (např DK 3 Výuka). Velikost čtverců v průsečících 

značí důležitost, váhu, kterou respondenti v rozhovoru dávali jednotlivým oblastem digitální 

gramotnosti, jejich kódům a jednotlivým digitálním kompetencím. 

Ze schémat 6, 8 a 9 a z tabulky 6 je jasně patrné, které oblasti mají, u kterého respon-

denta, nejvyšší váhu, a které jsou na okraji jeho zájmu. Dobře ukazují strukturu digitální gra-

motnosti u jednotlivých respondentů podle „Sedmi oblastí digitální gramotnosti edukátorů 

včetně podoblastí“ (viz str. 90) a umožňují zaměřit pozornost na zlepšení těch, které nejsou 

dostatečně rozvinuty. Potvrzují tak předpoklad, že digitální gramotnost lze do takových kom-

plexních oblastí rozčlenit. 

Výzkum prokázal, že co do míry rozvoje digitální gramotnosti edukátora je nejlépe vy-

baven respondent B s tím, že je poměrně dost zaměřen na oblast „Osobnost-profesionál“. 

Hodně je u něj rozvinuto kritické myšlení a etika s občanstvím. Na druhou stranu by měl re-

spondent B zapracovat na rozvoji profesního zapojení a na podpoře studentů ve využívání di-

gitálních technologií, ač má dobře rozvinutou oblast „Tvůrce-kreativec“. 

Respondent B, který prokázal v rozhovoru zaměření na „Bezpečnost a právo“ a v dru-

hém sledu na „Výuka a digitální technologie“ plus „Etika a občanství“ je hodně zaměřen na 

osobní rozvoj a celoživotní vzdělávání. Ostatní oblasti digitální gramotnosti edukátora jsou u 

respondenta B rozvinuty harmonicky a na stejné úrovni. Oblastí, kam by se měl respondent B 

zaměřit, je oblast „Digitální občanství“.  

Z rozhovoru s respondentem C vyplynulo, že si uvědomuje své nedostatky v celkovém 

rozvoji své digitální gramotnosti edukátora a snaží se, i když tvrdí že ne, o její všeobecný rozvoj 

v rámci svých sil. Vcelku stejně má rozvinuty oblasti „Rozvoj a CŽV“ a „Osobnost-profesio-

nál“. V druhé řadě má vcelku rovnoměrně, i když ne na „potřebné úrovni“ rozvinuty oblasti 

„Týmový hráč“, „Kritické myšlení“ a „Etika a občanství“. 

Celkově výsledky výzkumu ukazují na správně postupující změny v náplni odborné pří-

pravy učitelů na vysokých školách – směrem k podpoře rozvoje digitální gramotnosti jak u 
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učitelů, tak u studentů. Lze tak usuzovat z toho, jaké oblasti digitální gramotnosti edukátora 

mají rozvinuty jednotliví respondenti, protože každý z nich studoval podle jiných akreditací a 

tím i podle jiných náplní studia. Například ze zaměření respondenta A na „Výuka a digitální 

technologie“, „Bezpečnost a právo“ a „Etika a občanství“, které jsou posíleny zaměřením na 

oblast „Kritické myšlení“ lze usoudit na současné zaměření přípravy respondenta ve škole v pri-

ority v souladu s dokumentem „Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy 

České republiky na období 2019–2023“ a s principy DigCompEdu, autora Redecker (2017). 

V rámci výzkumu byl, jako pomocný, vyplněn autoevaluační formulář „Digitální kom-

petence“ ze stránek www.ucitel21.rvp.cz. Jejich výsledky jsou rozsáhlé, viz příloha 13 A,B,C 

a proto nebylo možné je přímo zařadit jako celek do této práce. Jejich prostudování a posouzení 

proto nechávám na čtenářích této práce. 

6.9 Manuál pro evaluaci digitální etiky a gramotnosti edukátora „Zjiš-

ťování úrovní digitální gramotnosti a etiky“ 

Na základě teoretické části této práce, která je vlastně mapováním historie pojmu „digi-

tální“, vývoje pojmu digitální gramotnost, digitální etika a rozborem některých pohledů na tyto 

pojmy, byl sestaven manuál pro „Zjišťování úrovní digitální gramotnosti a etiky“. Jeho zákla-

dem je koncept „Sedm oblastí digitální gramotnosti edukátorů“. Manuál pomáhá při orientač-

ním stanovení úrovní digitální gramotnosti a etiky učitelů nejen středních škol. Je použitelný 

na všech typech škol. Je využitelný pro vedení škol jako pomůcka při orientačním stanovení 

úrovní digitální gramotnosti jednotlivých učitelů, vedoucími předmětových komisí či správci 

počítačových sítí a informačních systémů škol. 

Manuál pro evaluaci „Zjišťování úrovní digitální gramotnosti a etiky“ je složen z jed-

noduchého formuláře a poznámkového listu pro zadávajícího. 

Čas nutný pro realizaci (položení odpovědí a jejich vyhodnocení) je cca 30 min.  

K realizaci zjišťování úrovní digitální gramotnosti a etiky je dobré vyhradit volnou míst-

nost, aby měl jak zadávající, tak i tázaný učitel dostatek klidu a soukromí.  

Není doporučeno realizovat zjišťování úrovní digitální gramotnosti a etiky hromadně – 

manuál pro evaluaci digitální etiky a gramotnosti respondenta je určen jen pro zadávajícího a 

tázaného, výsledky musí být považovány za důvěrné a zadávající je nesmí zveřejňovat. 
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Postup: 

1. Připravte klidnou místnost a zajistěte, aby nikdo cca 30 mim nerušil. 

2. Vytiskněte manuál viz příloha 14. 

3. Pozvěte edukátora, u kterého se zjišťují orientačně oblasti digitální gramotnosti. 

4. Nechte edukátora volně hovořit na téma „vlastní digitální gramotnost“. 

5. Po cca 10 min požádejte edukátora, aby odpověděl na otázky na Formuláři „Zjišťo-

vání úrovní digitální gramotnosti a etiky“ str. 1, otázky mu čtěte. 

6. Zaznamenejte odpovědi do Formuláře podle předtištěných úrovní. 

7. Pokud bude mít edukátor dotazy k jednotlivým otázkám, použijte text v tabulce 

„Oblasti digitální gramotnosti“ v příloze 14. 

8. Vyhodnoťte Formulář podle tabulky hodnocení v příloze 14. 

9. Proberte výsledek s edukátorem a nechte jej prostudovat „Oblasti digitální gramot-

nosti“ v příloze, které jsou postaveny s úrovní „profesionální“. 

 

V manuálu pro evaluaci digitální etiky a gramotnosti edukátora jsou všechny otázky a 

úrovně pouze orientační. Je třeba mít neustále na mysli, že digitální gramotnost a etika je gra-

motností prostupující všemi ostatními gramotnostmi a také gramotností, která zastřešuje ostatní 

gramotnosti, dovednosti a schopnosti, které v sobě obsahuje. 

  



156 
 
 

 

7 Závěr 

Práce se zabývá etikou v digitální gramotnosti středoškolských učitelů z pohledu andra-

gogiky. K výběru tohoto tématu mě vedla, mimo jiné, i moje dlouholetá praxe středoškolského 

učitele. Dalším důvodem byla má první aprobace – učitel odborných předmětů ekonomických 

se zaměřením na výpočetní techniku. Výpočetní technikou, jak se říkalo dříve, dnes digitálními 

technologiemi, se zabývám ve svém profesním i volném čase dlouhou dobu. Měl jsem možnost 

být přítomen jejich vývoji a sledovat jej jednak jako osobní uživatel, tak jako učitel, který jejich 

potenciál využívá dlouhodobě ve výuce. S nástupem školních informačních systémů, s evidencí 

citlivých informací o studentech školou, s vedením školních matrik školami v digitální podobě 

a jejich odesíláním do centrální státní evidence, jsem se začal zabývat etickými otázkami digi-

tálních technologií a tím, co to vlastně znamená digitální gramotnost. Postupně jsem začal pře-

mýšlet o dopadech rozvoje digitálních technologií do života lidí, o rozvoji digitálního světa a o 

dnešním digitálním životě, který dnes žije prakticky každý. Jsem přesvědčen o tom, že vyme-

zovat digitální gramotnost jako systém digitálních kompetencí, definovat digitální gramotnost 

a digitální etiku jako něco zvláštního, vytrženého ze souvislostí a život, neodpovídá současné 

realitě digitálního světa. 

Ačkoli neexistuje shoda pro používání termínu digitální gramotnost, tato práce tento 

termín přijímá, protože na něj bylo poukázáno jako na koncept, který integruje různé související 

gramotnosti, a to jak ve studovaných rámcích, zejména těch nejaktuálnějších, tak v dalších vý-

zkumných pracích. 

Práce je zpracována na pomezí čistě teoretické a empirické. Téma „Etika v digitální 

gramotnosti středoškolských učitelů“ je tématem novým, které ještě, jako celek, nebylo příliš 

zpracováno. K tomu, aby bylo možné dojít k nějakým závěrům v empirické části práce, bylo 

potřeba se nejdříve zabývat jednotlivými pojmy z názvu práce a vysvětlit jejich obsah a také 

historii, která nejlépe dokumentuje jejich významy.  

Teoretická část práce je rozdělena do tří podkapitol a tvořila základ pro empirickou část 

práce. 

První kapitola teoretické práce se věnovala etice v andragogice a digitální etice. K tomu 

bylo potřeba ujasnit pojem „digitální“ právě v souvislosti s etikou. V této souvislosti se první 
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kapitola také zabývá historií digitální etiky, inkluzí a exkluzí v digitálním světě a digitální eti-

kou v současnosti, v digitálním světě 21. století. 

Druhá kapitola teoretické části se zabývá digitální gramotností, jejím pojetím v andra-

gogice, prostupem digitální gramotnosti a ICT gramotnosti a kritického myšlení. V rámci této 

kapitoly je zpracována oblast digitálních identit–domén– která je, podle mého názoru, přelo-

movým prvkem v chápání digitální gramotnosti. 

Třetí kapitola teoretické části se zabývá edukací, digitální gramotností a komunikací 

v rámci středních škol, včetně školních informačních systémů a různými pohledy na digitální 

gramotnost. Vzhledem k rozsahu těchto témat jsem je zpracoval jen jako stručný informační 

výtah tak, aby byly vhodné pro potřeby této práce. Dále se zde zabývám osobou edukátora jako 

takovou. Záměrně ve své práci používám výraz edukátor pro osobu, která edukuje, tzn. vhodnou 

formou vzdělává, školí, lektoruje, mentoruje, instruuje a předává informace. Jde tedy jak o an-

dragoga i pedagoga i osoby v pomáhajících profesích. V této kapitole se také zabývám stručně 

náplní práce středoškolského učitele všeobecně vzdělávacích předmětů podle Národní soustavy 

povolání, vedené Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR.  V závěru této kapitoly je rozpra-

cován Rámec digitálně gramotného edukátora jako východisko pro empirickou část práce. 

Všechny tři podkapitoly teoretické části této práce jsou stěžejní pro empirickou část 

práce. K orientačnímu stanovení digitální gramotnosti a etiky v ní u středoškolských učitelů, 

bylo nejdříve nutno všechny tyto pojmy dobře popsat a tím připravit podklady pro empirickou 

část práce.  

Výzkum proběhl formou polostrukturovaných rozhovorů se třemi respondenty, učiteli 

všeobecně vzdělávacích předmětů na středních školách a dále pro srovnání byl využit formulář 

a hodnocení digitálních kompetencí učitelů na stránkách www.ucitel21.rvp.cz.  

Rozhovory byly uloženy ve formátu *.AAC24, které byly následně převedeny aplikací 

SpeechTexter do textového souboru. Před kvalitativní analýzou textů byly nadefinovány v pro-

gramu MAXQDA jednotlivé kódy a jejich váhy, odlišeny barvou a očíslovány jednotlivé řádky 

textů. Bylo označeno 8 hlavních oblastí digitální gramotnosti, 9 upřesňujících kódů a 6 digitál-

ních kompetencí podle formuláře na www.ucitel21.rvp.cz.  

 
24 Advanced Audio Coding 
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Textové soubory byly zpracovávány obsahovou analýzou každý zvlášť pro jednotlivého 

respondenta, klíčové pasáže byly zvýrazněny pro lepší názornost. Jednotlivé výsledky kvalita-

tivních analýz byly porovnány mezi sebou a byly z nich vytvořeny, pro jednotlivé respondenty 

grafy – mapy vztahů jednotlivých oblastí a kódů digitální gramotnosti. 

Výzkum ukázal, že volba diplomové práce se zaměřením na etiku v digitální gramot-

nosti středoškolských učitelů se ukázala být přínosnou a šťastnou Učitelé středních škol proká-

zali existenci etiky (digitální) ve své digitální gramotnosti a celkově ve svém poslání středo-

školského učitele. Prokázali reálnou shodu svých preferencí oblastí digitální gramotnosti se 

„Sedmi oblastmi digitálně gramotného edukátora“. Z tohoto výzkumu se dá usuzovat, že na 

digitální gramotnost, potažmo digitální etiku středoškolských učitelů je potřeba se podívat i z 

jiného úhlu, než je dosud běžné. Z výzkumu vyplývá, že etika a digitální gramotnost jsou pro-

stupujícími prvky všech gramotností a že nelze jen mechanicky pojmenovávat první (čtenář-

skou), druhou (vizuální), třetí(digitální) gramotnost, ale že je potřeba se na ně dívat jako na 

navzájem se prostupující, doplňující a rozvíjející se celky. Dalším důležitým zjištěním vý-

zkumu je, že jsou možnosti pro rozvoj digitální etiky a digitální gramotnosti středoškolských 

učitelů, a že je o ně mezi nimi zájem v celém věkovém rozpětí učitelů středních škol – od čers-

tvých absolventů až po učitele na sklonku kariéry.  

Výzkum ale také ukázal, že je nutné k jednotlivým učitelům středních škol přistupovat 

individuálně, citlivě a s pochopením pro jejich motivace a úrovně chápání. Práce v samém zá-

věru předkládá návrh (koncept) pro orientační zjištění úrovní digitální gramotnosti a etiky jed-

notlivých učitelů formou polostrukturovaných rozhovorů a autoevaluačních formulářů „Zjišťo-

vání úrovní digitální gramotnosti a etiky“. Jsem přesvědčen, že tento výstup práce může pomoci 

vedení škol, ale i samostatným učitelům v orientaci v digitální etice a gramotnosti. Ředitelům 

a vedení škol, správcům školních informačních systémů a sítí může pomoci jednak zmapovat 

své podřízené a potřeby jejich dalšího vzdělávání a rozvoje, ale i nastavit jednotlivé zásady a 

politiky digitální bezpečnosti ve své škole, u svého zaměstnavatele. Jednotlivým učitelům pak 

může pomoci orientovat se ve svých přednostech a nedostatcích a naznačit jim, nebo je uvést, 

na další cestu sebevzdělávání a rozvoje právě v digitální etice a digitální gramotnosti. 

Cílem této práce bylo posoudit, zda osobnosti středoškolských učitelů mají povědomí o 

obsahu digitální gramotnosti a digitální etiky a zda tyto osoby jsou schopné využívat vědomosti 

a dovednosti digitální gramotnosti a etiky ve své praxi středoškolského učitele. Dílčím cílem 
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bylo ověření výzkumného předpokladu, že pomocí konceptu „Zjišťování úrovní digitální gra-

motnosti a digitální etiky“ lze orientačně zjistit úrovně digitální gramotnosti a digitální etiky 

středoškolských učitelů. 

K naplnění cíle byly formulovány dvě výzkumné otázky: 

1. Vnímají středoškolští učitelé důležitost digitální etiky a gramotnosti ve svém povo-

lání? 

2. Lze pomocí konceptu „Zjišťování úrovní digitální gramotnosti a digitální etiky“ ori-

entačně zjistit úrovně digitální gramotnosti a digitální etiky středoškolských učitelů? 

 

Výsledné odpovědi jsou: 

1. Výzkum prokázal, že všichni středoškolští učitelé vybraných škol vnímají důležitost 

digitální etiky a gramotnosti ve svém povolání. 

2. Výzkumná zjištění prokázala, že pomocí konceptu „Zjišťování úrovní digitální gra-

motnosti a digitální etiky“ lze orientačně zjistit úrovně digitální gramotnosti a digi-

tální etiky středoškolských učitelů. 

 

Na závěr lze konstatovat, že předkládaná práce na základě uvedených výzkumných zjiš-

tění přináší empirický předpoklad, že stejně jako na školách respondentů, se lze dotazovat i na 

dalších středních školách v ČR, ale nejen na nich. Práce vytvořila základní vhled do etiky v di-

gitální gramotnosti středoškolských učitelů včetně její historie a jsem přesvědčen, že se najdou 

další zájemci, kteří výzkum dále prohloubí. 

Výsledkem výzkumné části diplomové práce je především inspirativní vhled do etiky a 

digitální gramotnosti středoškolských učitelů, do jejich motivací a do jejich preferencí v oblas-

tech digitální gramotnosti. Pro obor Andragogika a management vzdělávání – Řízení vzděláva-

cích organizací, je přínosem práce její ojedinělost v propojení digitální gramotnosti a etiky a v 

přenesení možností orientačních zjištění míry rozvoje jednotlivých oblastí digitální gramotnosti 

do andragogiky, včetně možností tyto oblasti po jejich identifikaci cíleně rozvíjet v andrago-

gické praxi. 
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Je třeba poznamenat, že tradiční gramotnost je vstupní branou k digitální gramotnosti, 

a proto je i nadále zásadní výzvou zlepšení stávajícího systému, pokrytí počátečního, základ-

ního, středního vzdělávání a rozvoj andragogické praxe právě v oblastech digitální gramotnosti 

a etiky. 

Je také důležité zdůraznit, že digitální gramotnost a významné využívání informačních 

a komunikačních technologií mají velkou souvislost s cíli udržitelného rozvoje, a to nejen proto, 

že podporují sociální, technologické a vědecké inovace, ale také proto, že upevňují prostor, 

který přispívá k pokroku v plnění cílů a k ochraně lidských práv. Stejně tak jsou mezi doved-

nostmi digitálních gramotností udržitelné využívání technologií, etická odpovědnost vůči pla-

netě a lidem, inovace, sociální, osobní a pracovní posílení související s vizí Agendy 203025. 

Otázkou, kterou je třeba zvážit v návrzích týkajících se zavádění dovedností 21. století, 

zejména digitálních kompetencí, digitálních gramotností je vytvoření mechanismů a návodů, 

které zaručí jejich rozvoj mimo formální vzdělávací prostředí a mimo dětské či dospívající pu-

blikum, tedy v rámci a prostřednictvím andragogiky. Většina iniciativ zohledňuje prostředí 

vzdělávacích center, což často vede k tomu, že vládní implementace zůstává v tomto kontextu 

omezená, což vytváří generační a sociální digitální propast. A právě tady je prostor pro andra-

gogiku. 

Jedním z nejdůležitějších cílů andragogiky v digitální gramotnosti je úspěšné odstranění 

digitální propasti při realizaci rovného zapojení všech lidí do digitálního světa. Ačkoli  

v digitálním světě jen tradiční gramotnosti nestačí (první – čtenářská, druhá vizuální)26, jsou 

všechny; jak obě tradiční, tak i třetí – digitální gramotnost; nezbytné pro život v současnosti –  

v digitálním světě, pro práci v něm a aktivní účast občana v dnešní digitální společnosti. Všichni 

andragogové ( ale i pedagogové), by se měli snažit digitální gramotnosti a digitálnímu životu 

 
25 Sedmnáct cílů udržitelného rozvoje (anglicky Sustainable Development Goals, SDGs) je prezentováno jako 

program OSN rozvoje na následujících 15 let (2015–2030) a navazuje na úspěšnou agendu Rozvojových cílů 
tisíciletí (MDGs). Tyto cíle byly přijaty v září 2015 na summitu OSN v rámci tzv. Agendy 2030 „Přeměna 
našeho světa: Agenda pro udržitelný rozvoj 2030“ (Transforming our World: The 2030 Agenda for Susta-
inable Development) 

26 Základní (první) gramotností je schopnost číst a psát, tedy převádět zvuk řeči do grafického záznamu a zpět. 
Základem je schopnost identifikovat jednotlivá písmena a spojovat je v jednotlivá slova. Vyšší formou – tzv. 
čtenářskou (literární) gramotností je schopnost porozumět obsahu slov. Druhou gramotností je gramotnost 
vizuální. Jde o schopnost převádět slova do obrázků a zpět. Běžně je užívána v praktické globální vizuální 
komunikaci, která je jakýmsi obrázkovým esperantem dnešního světa. Vyšší formu vizuální gramotnosti 
představuje vizuální umění, které je mnohdy plné náročně interpretovatelných symbolů. Výuka vyšších fo-
rem první a druhé gramotnosti se může optimálně vzájemně posilovat. 
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porozumět. Rozvíjení digitální gramotnosti přináší i řadu širších profesních výhod. Orientační 

oblasti, které přinášejí současným edukátorům určité výhody a benefity jsou: 

• přístup k aktuálnímu výzkumu a možná i podíl na něm; 

• objevování a používání široké škály volně dostupného, ale legálního digitálního     

obsahu, který lze využívat v dalším vzdělávání; 

• zapojení se do oborových a profesních komunit online; 

• sdílení osvědčených postupů a prezentace svého talentu a dovedností online; 

• lepší správa profesních digitálních identit a další učení se, jak využívat digitální  

identity ve svůj prospěch; 

• efektivní uplatňování znalostí o roli andragoga a profesních povinnostech  

v digitálním prostředí; 

• reflexe s využitím digitálních nástrojů. 

 

Na závěr bych rád upozornil na to, že je více než vhodné zamyslet se nad pojmem „di-

gitální gramotnost“. Pojmy se stále vyvíjejí a ve srovnání s tradičním pojetím čtení a psaní si 

21. století žádá nový způsob čtení a psaní prostřednictvím digitálních nástrojů a technologií 

v online i offline prostředích. Dokonce i papír se postupně stává digitálním. Proto bychom spíše 

než o pojmu „digitální gramotnosti“, mohli hovořit o pojmu „gramotnosti v digitálním věku“. 
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