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Resumé :  

 

Závěrečná bakalářská práce se zabývá reálnou situací ve využívání ICT v českém 
školství. Zvláštní pozornost je věnována otázkám státní informační politiky ve 
vzdělávání. Vychází z dostupných informačních zdrojů a vlastního výzkumu. Přináší 
konkrétní obraz stavu v českých školách po 6 letech státem poskytované podpory.   

 

 

Summary : 

 

This final bachelor-work deals with the real situation using ICT in education system 
in Czech Republic. Special focus is dedicated to problems of state information policy 
in education. It is based on available information resources and personal research. It 
describes the concrete situation, after six years of a state department support in 
Czech schools. 
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1   Úvodní část 

 

 

1.1   Seznámení s tématem bakalářské práce 

 

Zpracovávané téma se zabývá problematikou existence a využití výpočetní techniky, 
včetně moderních informačních technologií, z pohledu řízení školy.  

Klade si za cíl stručně zmapovat vývoj vybavenosti škol výpočetní technikou, 
efektivitu využívání výpočetní techniky v řídícím procesu v kontextu doby a v 
měnících se postojích uživatelů výpočetní techniky ve školství.  

Zvláštní pozornost je věnována vzdělávání učitelů v oblasti ICT ve vztahu ke Státní 
informační politice ve vzdělávání (SIPVZ).  

Smyslem práce je rozkrýt aktuální rezervy a nedostatky. Na základě provedeného 
výzkumu navrhnout způsob efektivnějšího využívání státních prostředků 
vynakládaných na SIPVZ a nastínit scénáře budoucího vývoje využití výpočetní 
techniky v řízení školy. 

 

1.1 Obsahová struktura bakalářské práce 

 

 Stručné ohlédnutí do historie využití výpočetní techniky v našich školách 

 Monitoring a analýza současného stavu ICT ve školách 

 Zavádění a používání ISŠ 

 Vzdělávání pedagogických pracovníků podle SIPVZ 
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2   Historie pouţívání výpočetní techniky ve školách. 

 

Po prvních pokusech s vyučovacími automaty v druhé polovině šedesátých let 
minulého století přicházejí první snahy o „elektronizaci“ ve školství v 
letech osmdesátých, což popisuje např. Hana Stříteská v Historii e-learningu v České 
republice [STŘÍTESKÁ, H 2003]. 

Pro potřeby školství byl vyvíjen český počítač, s kopií osmibitového procesoru Intel, 
IQ 150, který však musel být pro velké množství chyb stažen a přepracován na IQ 
151, jež byl od roku 1985  pořizován do českých škol. 

Ve druhé polovině 80. let se objevují první šestnáctibitové počítače, rozmach zažívají 
kancelářské aplikace, osobní počítače se pomalu začínají objevovat i v domácnostech. 
Ve školství se počítače začínají používat jako učící a zkoušející stroje. 

Další zlom ve vývoji představuje konec 80. let, kdy se ve školství představuje nový 
produkt, kterým byla serverová technologie a síť Novell. Na scénu vstupují počítače 
386. Otevírají se tím pádem nové možnosti programového vybavení. Zkvalitňuje 
práce s textovými editory tehdejší doby (T602), tabulkovými procesory (C602 a 
QUATRO), programovací jazyk BASIC je postupně vytlačován PASCALEM. 

Historický zlom přináší vstup Internetu, tehdejší ČSFR se k Internetu připojuje 
v LISTOPADU 1991, jak uvádí Pavel Kodýtek [KODÝTEK, P. 2006]. Za oficiální vstup 
Internetu na českou scénu se však považuje 13. únor roku 1992, kdy proběhlo 
slavnostní připojení. Do této doby byl totiž Internet výsadou jen několika málo 
jedinců.  

Velkou komercionalizaci přináší v roce 1994 brněnská výstava Invex. Poskytovatelé 
připojení k Internetu CESNET a COnet  začínají bojovat o zájemce připojení 
k Internetu, z finančních důvodů však zůstává zájem za očekáváním a potvrzuje tak 
prohlášení šéfa COnetu Jiřího Orsága: „Přinášíme Internet každému, kdo na něj má 
prostředky“. 

Vstup Internetu představuje rozmach především elektronické pošty, ale užívání je 
neustále omezeno vysokými poplatky monopolního SPT Telecom za komutované 
připojení do pražského uzlu CESNETu. 

Druhá polovina 90. let představuje překotný vývoj. Nastupují volní poskytovatelé  
připojení k Internetu, dokončuje se digitalizace telefonní sítě a v souvislosti s tím  
prodělává změny způsob připojení k Internetu. Klasické „vytáčené“ (dial-up) připojení 
nahrazuje moderní xDSL. Internet se stává dostupným. 

Svůj vývoj prodělává i technické vybavení ve školách. Ceny výpočetní techniky 
klesají, školy budují vlastní sítě, k dispozici jsou výkonné počítače s rychlými 
procesory. 

Významná se pro české školství mají stát první léta 21. století, kdy česká vláda 
schvaluje koncepci a následně i realizaci zajímavého projektu SIPVZ  -  Státní 
informační politika ve vzdělávání  -  který si klade za cíl zásadním způsobem ovlivnit 
vybavení a využívání ICT v českých školách.  

 



 

 - 5 - 

3   Realita a vývoj vyuţívání VT ve školství 

 

 

3.1   Stanovení oblastí    

 

 

Pro přehlednost  a orientaci ve využívání výpočetní techniky a moderních technologií 
v řízení škol jsem se zaměřil na tři oblasti související s využíváním výpočetní techniky 
ve školství. 

 

3.3 Vyuţití ICT v řízení školy 

3.4 Pouţívání informační systému školy – ISŠ 

3.5 Státní informační politika ve vzdělání – SIPVZ 

 

Ke zjištění nejaktuálnějšího stavu využívání výpočetní techniky v řízení škol byl použit 
vlastní výzkum (část 3.2)  

 

 

 

3.2   Výzkum 

 

 

Výzkumným nástrojem byl anketní dotazník generovaný webovou aplikací 
easyresearch.biz, což je 100% webová služba, umožňující vytváření  
profesionálních on–line dotazníků distribuovaných e-mailem nebo umísťovaným na 
webu. S její pomocí lze prakticky okamžitě získávat automaticky generované, 
atraktivní a přehledné výsledky.  

Dotazník byl rozeslán školám v rámci celé ČR s maximální snahou o rovnovážné 
zastoupení jednotlivých typů škol i jednotlivých krajů ČR. Celkový počet rozeslaných 
odkazů se blížil číslu 200. Vzhledem k tomu, že zmíněná webová aplikace umožňuje 
shromáždit pouze 99 responsí, nebylo možné objektivně posoudit návratnost 
dotazníku. Vzhledem k reakcím respondentů, které provázely výzkum, a k včasné 
návratnosti dotazníku, lze usuzovat, že se jedná o atraktivní a efektivní způsob sběru 
dat. Ač byl sběr dat výzkumu naplánován v době od  27. února 2007 do 15. 
března 2007, zmíněných 99 responsí bylo k dispozici již 1. března 2007.   
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Ke zjištění aktuálního stavu souvisejícího s využíváním VT ve školství byly otázky, 
dotazníku adresovaného řediteli, směrovány do již výše stanovených oblastí : 

 

 využití VT v řízení školy obecně 

 používání informačních systémů školy (ISŠ) 

 SIPVZ 

 

 

Výzkum byl zaměřen na tři úrovně našeho školství : 

 

 mateřské školy 

 základní školy a základní umělecké školy 

 střední školy 

 

Zastoupení  jednotlivých typů škol znázorňuje  tabulka č.1 a graf  č.1  

                               

                                tabulka č.1 

TYP ŠKOLY 

MŠ 8 

ZŠ nebo ZUŠ 48 

SŠ 43 

celkem dotazovaných 99 

 

              

Dotazovaní ředitelé

ZŠ / ZUŠ 48

MŠ 8

SŠ 43

 

graf č. 1 
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3.3   Vyuţití ICT v řízení školy  

 

 

3.3.1    Monitoring reality 

 

V souvislosti s neustálým rozvojem informačních a komunikačních technologií se 
často hovoří o infrastruktuře informační společnosti jako takové (počítačové 
vybavení, software, internet apod.). Dobrá vybavenost vzdělávacích institucí 
informačními a komunikačními technologiemi napomáhá spoluutvářet prostředí, v 
němž dochází efektivněji k transferu znalostí.  

Podle akčního plánu eEurope 2005 [eEurope 2005], jež vyzdvihuje ICT jako hlavní 
nositele pokroku ve společnosti založené na znalostech, byl sestaven seznam 
ukazatelů umožňujících monitorovat ICT infrastrukturu ve školách. Sběr dat následně 
provedl Ústav pro informace ve vzdělávání (ÚIV) prostřednictvím internetu na většině 
základních, středních a vyšších odborných škol. Ve školním roce 2004/2005 se šetření 
zúčastnilo asi 5 000 těchto institucí (ředitelství).  

Nová strategie i2010 (A European Information Society for growth and employment) 
[i2010. 2005] je pokračováním projektu elektronické Evropy (eEurope 2005) a 
představuje celoevropskou vizi rozvoje informační společnosti. Na rozdíl od eEurope 
2005 je nově rozšířena o oblast médií a integruje regulaci, výzkum a realizaci.  

Vybavení a internetovou penetraci na českých školách publikuje Český 
statistický úřad [ČSÚ 2007]. V roce 2005 bylo 99,7 % základních škol (první stupeň) 
v ČR vybaveno počítači, z čehož 98,1% má připojení k internetu a ve 47,8% se jedná 
o vysokorychlostní připojení. Na středních a vyšších odborných školách je podíl PC 
připojených k vysokorychlostnímu internetu daleko vyšší.  

Následující graf č.2  (zdroj: ÚIV 2006) ukazuje počítačovou infrastrukturu a 
internetovou penetraci na jednotlivých úrovních vzdělávací soustavy.  

 

 

graf č.2 
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Současnou realitu vystihuje aktuálně přehled ze sběru dat realizovaného MŠMT a 
technicky zajišťovaného Ústavem pro informace ve vzdělávání (ÚIV) v lednu 2007 
[MŠMT 2006]. Podchycená skupina: 97,66 % škol ze školského rejstříku: mateřské, 
základní, střední a vyšší odborné školy, konzervatoře, základních umělecké školy a 
jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky. Graf č.3 a graf č.4  zachycují situaci 
k 31. 12. 2006 včetně trendů za poslední tří, resp. čtyři roky. 

 

graf č.3 

 

graf č.4 
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3.3.2    Výzkum současné reality – otázky 02, 11, 12, 05, 06, 21 

 

 

 

 

S využíváním ICT v řízení školy úzce souvisí dostupnost VT pro jednotlivé pracovníky, 
proto se otázky 11 a 12 vztahovaly k dostupnosti VT pro zaměstnance školy.  

 

 

 

 

 

 

Otázky 05 a 06 odkrývají současné směřování škol ve vztahu k vnější komunikaci. 
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Pro zjištění vnímání ICT ředitelem školy jsem zvolil otázku 21. 

 

 

 

 

 

3.3.3 Analýza výzkumu 

 

Úroveň vybavenosti českých škol ICT prakticky kopíruje rozvojové trendy v oblasti 
výpočetní techniky v posledních letech. Hlavními faktory jsou dynamicky se rozvíjející 
technologie (vysokorychlostní internet, hardware, software) a rostoucí cenová 
dostupnost. 

Výzkum jednoznačně prokázal, že VT v řízení používají všechny dotazované školy 
(ot.02). 

Dostupnost výpočetní techniky na školách je na velmi dobré úrovni. Většina 
pracovníků má ve škole k dispozici přístup k výpočetní technice a internetové síti 
(ot.11).  

Zhruba polovina pracovníků má možnost pracovat na svém vlastním PC (ot.12). 

 

Internetová prezentace školy se stává jedním z klíčových prvků pro komunikaci 
školy s okolím. Bezmála 90% škol (tabulka č.2) má své internetové stránky. Z toho 
zhruba polovina jich používá sofistikovanější systém dynamických stránek, který 
umožňuje uživatelům interaktivní přístup a další výhody plynoucí z rychle se 
rozvíjejících možností internetové sítě.   
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        tabulka č.2 

 

 

 

 

 

 

 

Za důležité lze považovat i zjištění, že rozvoj výpočetní techniky představuje pro 
většinu dotazovaných ředitelů prioritu v jejich koncepci. (ot. 21)  

 

 

3.3.4   Shrnutí 

 

Vybavenost škol v oblasti ICT se vyvíjí v úzké návaznosti na technologický pokrok, 
který dává prakticky všem příležitost stát se členem globální informační společnosti. 

Zavádění ICT ve školách je silně ovlivněno vizí ředitele a tím, jaký význam  
integraci ICT přikládá. 

Obecně lze předpokládat bouřlivý vývoj v této oblasti. 

 

 

 

3.4  Pouţívání informačních systémů  

 

 

3.4.1 Informační prostor 

 

Informační společnost se podle strategického rámce i2010 [i2010 2005] nachází 
na rozcestí. Rozsah nejnovějšího technologického pokroku je značný a informační a 
komunikační technologie vstupují do fáze masového rozšíření, které může zásadně 
změnit způsob naší práce, vzájemné komunikace a našeho života. Z technického 
hlediska jsou komunikační sítě, média, obsah, služby a zařízení předmětem digitální 
konvergence. Zlepšení síťových technologií vytváří společně s novými kompresními 
technologiemi nové a rychlejší distribuční kanály a dává vzniknout novým 
formátům obsahu a sluţbám jeho poskytování (např. technologie „Voice over 
IP“, internetové televizní vysílání či hudba on-line). 

 

Školy s www stránkami ANO NE 
ANO 

 v % 

NE 

 v % 
CELKEM 

MŠ 5 3 62 38 8 

ZŠ / ZUŠ 39 9 81 19 48 

SŠ 43 0 100 0 43 

Celkově  odpovědí 87 12 88 % 12 % 99 

 



 

 - 12 - 

3.4.2   Informační systémy školy  (ISŠ) 

 

Informačním systémem školy se rozumí veškeré běžně dostupné nástroje pro 
interní i externí komunikaci školy, včetně například řízení správy dokumentů, pro 
spojení se žáky, s rodiči, úřady a podobně. 

Téma informačních systémů ve škole představuje poměrně novou záležitost a to jak 
v mezinárodním kontextu, tak zejména v České republice. Začíná se o nich hovořit 
především v souvislosti se softwarovými produkty podporujícími správu a řízení 
činnosti škol. Informační systémy v tomto smyslu představují zcela jedinečnou oblast 
využití manažerských informačních systémů. 

S příchodem nového tisíciletí se na domácím trhu objevují produkty, které velice 
dobře základním a středním školám slouží na bázi informačních systémů. Jasným 
příkladem jsou Bakaláři a Škola Online.  

 

 

3.4.2a   Bakaláři 

 

pokrývají prakticky všechny oblasti školní administrativy ve vzájemně kompatibilním 
systému dat. [BAKALÁŘI. 2007] Obsahují evidenci žáků a zaměstnanců, rozvrhy 
hodin, suplování, plán akcí školy, třídní knihy s možností sledování absencí, 
informační modul „web“ pro žáky, rodiče i učitele. Tento modul rodičům umožňuje 
kdykoli získávat informace o studiu žáka prostřednictvím internetu. Je možné 
okamžitě zjistit, jak žák dochází do školy, jaká ho čekají zkoušení či testy, jak je 
hodnoceno jeho chování a další informace (obr.1 a 2). Samozřejmostí je archivace 
všech používaných dat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

obr. 1 

obr. 2 
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3.4.2b   Škola Online 

Jde vzdělávací a informační portál, který nabízí komplexní řešení v oblasti informací 
pro školství [ŠKOLA on line. 2007]. Jeho nespornou výhodou je „hostované prostředí“ 
internetu. Pro práci s ní je prakticky zapotřebí pouze přístup k internetu a webový 
prohlížeč.   

Součástí je modul KATEDRA (obr.3), což je manažerský interaktivní 
systém, umožňující zpracovávat prostřednictvím sítě Internet veškeré agendy 
spojené s provozem školy. Umožňuje jednoduchý, bezpečný a rychlý přístup k 
potřebným informacím, podporuje jejich  tvorbu, tok a efektivní využití. Katedra je 
určena pro základní školy, gymnázia, střední odborné školy a učiliště, speciální školy 
a vyšší odborné školy.  

Podobně funguje i modul ŢÁKOVSKÁ (obr.4), který umožňuje 24 hodin denně, 7 dní 
v týdnu získávat informace o studiu dětí prostřednictvím sítě Internet. Umožní 
například zjistit, jak dítě dochází do školy, jaké ho čekají písemné práce, testy a 
zkoušení, jaké má výsledky a mnoho dalších  informací spojených se školou, kterou 
navštěvuje.  

Oba produkty jsou kompatibilní s produktem ClassServer společnosti Microsoft. Na 
portálu lze najít i významné firmy provozující elektronické obchody pro školství a 
zdroje e-learningu. V každé roli (ředitel, učitel, student, rodič) pak specifické 
rozcestníky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      obr. 3                                                                   obr. 4 
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Rozsah a strukturu využití systému Škola Online ilustruje statistika přístupů (graf č.5) 
[ŠKOLA on line. 2007]. 

 

 

 

graf č.5 
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3.4.2c   PDZUŠ 

 

Kromě výše uvedených, vysoce sofistikovaných a rozšířených systémů však v našich 
školách lze vysledovat i specializovaná softwarová řešení pro konkrétní, minoritní 
typy škol. V mnoha případech jsou dílem nadšených a odborně vybavených 
pracovníků škol nebo i rodičů. Dobrým příkladem může být velice účinná a 
propracovaná aplikace používaná v některých základních uměleckých školách 
nazvaná PDZUŠ (povinná dokumentace základní umělecké školy) [PDZUŠ. 2007] 
(obr. 5, 6 a 7) 

Program Povinná Dokumentace ZUŠ (PDZUŠ) byl vyvinut RNDr. Janem Nedvídkem a 
Josefem Vondráčkem (ředitelem Soukromé základní umělecké školy Music Art v.o.s. 
Praha 4 Modřany) ve spolupráci s MŠMT odbor 22 základního vzdělávání, předškolní 
a mimoškolní výchovy. Celý vývoj softwaru (cca 10 let) měl za účel zpříjemnit, 
zrychlit a zkvalitnit vedení povinných školních dokumentů pro všechny ZUŠ bez 
rozdílu zřizovatele. V současné době je alternativním vedením povinné školní 
dokumentace na PC. 

Hlavní myšlenkou je, že do systému vložená informace se následně mnohonásobně 
zpracuje ve formě desítek různých výstupů. PDZUŠ tak generuje veškeré tiskové 
dokumenty potřebné pro základní uměleckou školu. Kromě toho zpracovává i 
personální agendu v zaměstnanecké části a generuje statistické údaje pro úřady. 

V současné době systém používá jen několik desítek škol. I přes to, že jeho existence 
je zcela závislá na vývojové práci několika jedinců, plní plnohodnotně roli 
manažerského informačního systému.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

obr. 5 obr. 6 

obr. 7 
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3.4.2d   Systém rychlé komunikace  -  ICQ 

 

Systémy rychlé komunikace zefektivňují spojení s osobami na Internetu 
nebo ve školní síti. Umožňují zjistit, kteří z uživatelů jsou připojeni v režimu online 
(místo ztrácení cenného času při pokusech se s nimi spojit) a potom s nimi 
komunikovat pomocí okamžitých zpráv, pomocí volání hlasu či videa nebo spolupráce 
na dokumentu. 

 

K nejpoužívanějším patří :   ICQ 

 

Jde o ve světě nejrozšířenější nástroj tzv. online komunikace mezi uživateli 
internetu [ICQ 2007]. Na rozdíl od e-mailu probíhá komunikace v reálném čase, 
zprávu vidí příjemce okamžitě a je také schopen okamžitě odpovědět. Kromě toho 
disponuje přímým napojením na mobilní komunikační technologie (sms zprávy i 
hovory). Samozřejmostí je komunikace hlasem, obrazem a přenášení souborů. 

Podobný komfort nabízí řada alternativních produktů např.: Skype nebo MSN 
Messenger 

 

 

3.4.3.   Výzkum současné reality – otázky 03, 07, 08, 09, 10 

 

 

 

 

Otázky 07 a 08 směřovaly ke zjištění propojení ICT do informačního systému. 
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Poměr elektronické distribuce s ostatními distribucemi informací rozkrývá otázka 09 a 
využívání systémů rychlé komunikace otázka 10. 

 

 

 

 

 

 

4.4.4   Analýza získaných údajů 

 

Téměř 80% dotazovaných ve škole používá software pro zjednodušení 
administrativních operací v rámci školní matriky a povinné školní dokumentace (ot. 
03). 

Na velice solidní úrovni je i existence vnitřních počítačových sítí (LAN). Vlastní 
počítačovou sítí disponuje 91% škol a v tabulce č.3 vidíme, že základní a základní 
umělecké školy  s  92% nijak výrazně nezaostávají za středními školami se 100% 
síťovým propojením. Značná část škol s počítačovou sítí umožňuje uživatelům 
vzájemnou spolupráci(ot. 07 a 08).  

       tabulka č.3 

 

 

 

Školy s počítačovou sítí ANO NE 
ANO 
v % 

NE 
v % 

CELKEM 

MŠ  3 5 38 62 8 

ZŠ / ZUŠ 44 4 92 8 48 

SŠ 43 0 100 0 43 

Celkově  odpovědí 90 9 91 9 99 
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Pokud však jde o způsob distribuce informací v rámci školy, není elektronická 
forma zdaleka převaţující(ot. 09). Poměr elektronické formy distribuce a jiných 
způsobů předávání je zhruba v rovnováze. Tento stav zcela koresponduje s částí 
výzkumu zabývající se počtem pracovních stanic k osobnímu využití učitelů (ot. 12). 
Základním předpokladem pro páteřní elektronický systém je totiž dostatečný počet 
pracovních stanic. 

Systémy rychlé komunikace (Skype, MSN Messenger, ICQ a jiné) prozatím ve školách 
nenacházejí své místo. Využívá je jen 15% škol se síťovým propojením. Vzhledem 
k výhodám, které přinášejí, jde o obdivuhodně nízké procento uživatelů.  

 

 

3.4.5   Shrnutí 

 

Školy se postupně začínají vybavovat informačními systémy. Je zřejmé, že míra 
zájmu škol je ovlivněna nabídkou producentů informačních systémů a mírou jejich 
schopnosti přizpůsobit se individuálním potřebám jednotlivých škol.  

Jako přijatelné se zdá být využívání ISŠ prostřednictvím webových aplikací, kdy školy 
nemusí investovat prostředky do nákupu samotného systému a nutného 
hardwarového vybavení.  

Elektronizace komunikačních toků uvnitř školy ještě bude prodělávat zásadní vývoj.    

 

 

 

3.5   Státní informační politika ve vzdělávání  (SIPVZ) 

 

 

3.5.1   Škola a řízení znalostí 

 

Vzdělání by principiálně mělo poskytovat „palivo“ pro ekonomiku založenou na 
znalostech, uvádí se v publikaci OECD New school Management Approaches [OECD 
2001]. V tomto smyslu je cítit tlak, aby učitelé byli schopní efektivně vyuţívat 
znalosti směrem k jejich „chytřejšímu“ uplatňování. Aby tak mohli činit, 
potřebují podle autorů publikace [OECD 2001] čas a další prostředky, které je v tom 
podpoří. 

SIPVZ je s ohledem na péči o informační gramotnost součástí znalostního 
managementu. Důležitou roli v něm hraje ředitel, jehož úkolem by mělo být 
podporovat nové myšlenky směřující k návrhům zlepšení fungování školy. 
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3.5.1a   Počítačová gramotnost 

 

Výzkumem počítačové gramotnosti se podrobně zabýval unikátní projekt realizovaný 
Ministerstvem informatiky a společností STEM/MARK na zcela ojedinělém vzorku více 
než 16 000 respondentů v období únor- červenec 2005 [MIČR. 2005.] 

 

Počítačová gramotnost představovala pro potřeby tohoto výzkumu souhrn 
několika schopností: 

 schopnost pracovat s nejčastěji využívaným programovým vybavením 

 schopnost používat internet ke komunikaci, k vyhledávání a zpracování 
informací 

 

 

Např.: Internet 

Základní úroveň - poznat internetovou adresu, vyhledat informace na internetu, 
vyplnit webový formulář, napsat jednoduchý e-mail, poslat soubor e-mailem 

Průměrná - změnit domovskou stránku v prohlížeči, zveřejnit soubor na internetu, 
vytvořit pravidlo pro příchozí e-maily 

Pokročilá - vysvětlit pojem cookie, nakonfigurovat internetové připojení 

 

V cílové skupině učitelů základního a středního školství došel zmíněný výzkum 
k těmto závěrům zobrazených v grafu č.6. 

 

 
graf č.6 
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3.5.2   Záměry státní informační politiky ve vzdělávání  (SIPVZ) 

 

Státní informační politika ve vzdělávání (SIPVZ) představuje komplex aktivit české 
vlády, postupně určovaný a upřesňovaný vládními usneseními 351/2000, 244/2001, 
992/2003, 402/2004 a 792/2004.  

Koncepce projektu byla schválena vládou v dubnu roku 2000 a její cíl byl jasný: 
zvýšit informační gramotnost občanů České republiky, tedy jejich 
schopnost vyuţít ke svému prospěchu moderních informačních technologií. 

 

V zásadě se SIPVZ skládá ze 4 vzájemně provázaných projektů : 

 

 

 

 

 

Přesné podmínky jednotlivých projektů postupně specifikovaly metodické pokyny 
(rozvojové programy), ve kterých MŠMT podrobně určovalo rozsah a způsob využití 
přidělovaných prostředků. 

Vzhledem k rozsáhlosti této problematiky, kdy každý z výše uvedených projektů ve 
svém vývoji zaznamenal řadu úspěchů i neúspěchů, včetně mediálně diskutovaných 
afér a nelegálních operací, se budeme podrobněji zabývat pouze Projektem I – 
informační gramotnost. 

Zásadním materiálem byl pokyn č.j. 30799/2005-551 [ICT STANDARD 2006], který 
stanovuje základní úroveň ICT sluţeb ve škole, tak aby byly zabezpečeny 
minimální podmínky pro efektivní využití ICT ve výuce dětí, žáků a studentů. 

Materiál ukládá školám povinnost vypracovat „ICT plán školy“. Ten popisuje cíle a 
postupy k zajištění požadavků daných „Standardem ICT služeb ve škole“ a má zajistit 
účelné a efektivní použití poskytnuté dotace. 

Kromě toho říká, že pedagogičtí pracovníci musí mít takové ICT znalosti a 
dovednosti, aby mohli vést žáky k dosažení stanovených vzdělávacích cílů.  

 

ICT vzdělávání pedagogických pracovníků je rozděleno do tří úrovní: 

 

Z – základní znalosti 

P – vzdělávání poučených uživatelů 

S – specifické vzdělávání 

M – vzdělávání ICT koordinátorů 

1. Projekt I     –  informační gramotnost 

2. Projekt II    –  Vzdělávací software a informační zdroje 

3. Projekt III   –  Infrastruktura (Internet do škol) 

4. Projekt –  Koordinační centrum 
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Bylo stanoveno, že přednostně je třeba zajistit plnění cílových ukazatelů I. a II. etapy 
Realizace SIPVZ pro vzdělávání - 75 % pedagogických pracovníků v oblasti „Z“ a 25 
% v oblasti „P“. 

 

 

3.5.3   Současná situace 

 

Úvodem je zapotřebí uvést důležitou informaci. Ministerstvu školství, mládeže a 
tělovýchovy doposud nebyly ze státního rozpočtu pro rok 2007 vyčleněny finanční 
prostředky na realizaci SIPVZ. Vedení ministerstva se i nadále intenzivně snaží tuto 
hrozící neúnosnou situaci řešit ve prospěch škol [MŠMT 2007] 

Pomyslnou tečkou za šestiletou realizací Státní informační politiky ve vzdělávání bylo 
zjištění aktuální vybavenosti škol prostředky ICT. [NEUMAJER 2007] 

Všechny uváděné údaje pocházejí ze sběru dat realizovaného MŠMT a technicky 
zajišťovaného Ústavem pro informace ve vzdělávání, který proběhl jako součást 
vyúčtování dotací SIPVZ. Jedním z cílů bylo zmapování stavu prostředků ICT 
v mateřských, základních, středních a vyšších odborných školách, konzervatořích, 
základních uměleckých školách a jazykových školách s právem státní jazykové 
zkoušky.  

Graf č.7  ukazuje úroveň znalostí z hlediska stanovených úrovní 

 

 

graf č.7 

 

Data vykázaná školami ukazují, že ve zkoumané skupině škol působí 162 519 
pedagogických pracovníků. Z nich 136 549, což činí 84,02 %, získalo osvědčení 
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o absolvování školení Z. Poţadovaný 75% indikátor tedy v globálu za celou 
Českou republiku splněn byl.  

Úspěšně dosáhnout úrovně P, tedy absolvovat úvodní modul P a další dva volitelné 
moduly P, se podařilo 21 755, tedy 13,39 % pedagogických pracovníků. Je tedy 
zřejmé, že požadovaná hranice 25 % za celou Českou republiku dosaţena nebyla. 
Příčiny jsou zřejmé z následujících čísel – jako nejvyšší stupeň ICT vzdělání vykázalo 
úroveň úvodního modulu P0 45 453 a prvního volitelného modulu dalších P 24 722. 
Ředitelé škol tedy zvolili takovou strategii, kde upřednostňovali školení více pedagogů 
v menším počtu vzdělávacích akcí (modulů) před „více vzdělaným“ menším počtem 
pedagogů. 

Kdyby se ředitelé škol snažili dosáhnout maximálního počtu pedagogů s ukončeným 
vzděláním na úrovni P (tedy úvodní modul P a další dva volitelné moduly P) dosáhl by 
tento indikátor za celou republiku 33 %. 

Existuje nikoli zanedbatelná skupina učitelů, kteří školení SIPVZ zcela 
ignorovali. Tato skupina čítá 25 970, což činí 15,98 % všech pedagogických 
pracovníků (graf č.7). 

Pro srovnání může být zajímavá struktura ICT vzdělání ředitelů škol znázorněná 
v grafu č.8. Osvědčení o absolvování školení Z získalo 8 248 ředitelů, tedy 91,41 %. 
Jako nejvyšší stupeň získalo kompletní vzdělávání typu P 1 567 ředitelů, tedy 
17,37 %. Graf víceméně ilustruje, ţe ředitelé by na tom s ICT měli být 
statisticky nepatrně lépe, neţli  běţní učitelé. 

 

 

 

graf č.8 
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3.5.4   SIPVZ  a Unie školských asociací 

 

Problematikou SIPVZ se podrobně zabýval projektový tým odborníků IT 2006 Unie 
školských asociací ČR – CZESHA a závěry publikoval jako tématickou přílohu 
Učitelských novin [CZESHA 2006].  

V materiálu se mimo jiné říká, že základem úspěchu v SIPVZ je ředitel a jeho 
strategie. Jde o výsostnou doménu vedení školy. Nejde přitom pouze o to vnést 
logický řád do vnitřních záležitosti školy, ale je nutné mít pod kontrolou „vnější 
faktory“. Z nejvýznamnějších je to zřizovatel a schopnost jej přesvědčit o potřebě 
financí a o tom, jak je vynakládat co moţná efektivně. 

Odborníci ve stejném materiálu dále upozorňují na další mnohá úskalí, která se 
bezprostředně týkají SIPVZ: 

 údržba a kvalifikovaná správa – bez ní se počítače stanou časem nefunkčními 

 nepromyšlené role osob zajištujících ICT na škola (ICT správce, ICT metodik, 
technik,...) 

 motivace učitelů k využívání techniky 

 podmínky pro získávání dovedností práce s počítačem 

 ICT musí být pro konkrétního učitele přínosem a oporou, nikoli další 
povinností a pracovní zátěţí 

 

Nejděsivější způsob, jak se „podporou učitelů“ vyrovnat,budiž příklad školy, která za 
dotace SIPVZ pošle 75% učitelů na školení „Z“ a 25% učitelů na školení „P“, aniž tito 
kantoři mají k dispozici ve svých kabinetech byť jen počítač. Tento neúčinný přístup 
lze glosovat slovy klasika „to je lepší penězi zatopit, alespoň je teplo“. [CZESHA 
2006: 3] 

 

Podle odborníků [CZESHA 2006] neexistuje pro řešení výše uvedených problémů 
univerzální řešení. Nabízí se však optimální řešení v konkrétních podmínkách 
kaţdé jednotlivé školy. Rozhodujícími faktory jsou pak velikost školy, její 
vybavenost informačními technologiemi, míra a způsob využívání IT, význam IT pro 
školu, odborné zázemí školy, její finanční možnosti a v neposlední řadě strategické 
záměry vedení. 

 

 

 

3.5.5   Výzkum současné reality  

 

3.5.5a   Směr výzkumu 

Otázky výzkumu byly zaměřeny k získání informací o vzdělání zaměstnanců školy 
v oblasti používání ICT a využívání SIPVZ vedením škol. A také potvrzení či vyvrácení 
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hypotézy, že státní informační politika ve vzdělávání představuje rozsáhlý 
projekt, který se potýká se špatnou efektivitou, vytvořenou na základě 
podnětů z praxe a informacemi školských pracovníků. 

 

 

3.5.5b    Otázky výzkumu - 13, 14, 15, 16, 17   

 

Otázky zaměřené na zjištění vzdělanosti pracovníku v oblasti práce s ICT 

 

 

 

 

 

 

Otázky vztahující se k SIPVZ. 
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3.5.5c   Konkrétní připomínky respondentů 

 

V další části výzkumu respondenti věcně charakterizovali subjektivní výhrady 
k projektu ICT vzdělávání v rámci SIPVZ. Vzhledem k tomu, že se jedná o 
nejpozoruhodnější část výzkumu, jsou uvedeny autentické odpovědi. 

 

 malá a těžko dostupná nabídka specializovaných modulů pro ZUŠ, nedostatek 
financí 

 zejména objem finančních prostředků (v modulu P jsme proškolili pouze 1/3 
sboru), dále složité a drahé dojíždění do školících středisek (škol). Pro vesnické 
školy je to komplikované 

 vysoké náklady za školení, nárazovost dotací a jejich nepravidelnost, měnící se 
výše dotací (nyní není žádná pro ZUŠ),chybí školení v notačních sw 

 vadí mi cely projekt, vyhazování peněz, MŠMT ví lépe než my, co potřebujeme. 

 obecnost, malý podíl e-learningu 

 relativní nedostupnost některých specializovaných modulů (P), např. CH. 

 současné finanční vakuum 

 např. uznat modul PO či některé specializační moduly pouze ověřením (školení 
museli absolvovat i vyučující, kteří znalosti měli) 

 nemá kontinuitu, málo profesně zaměřena 

 rozdílná úroveň vstupních znalostí v pokročilejších kurzech, nutnost brát spoustu 
věcí od začátku. Jen si nejsem jistá, zda je Váš dotazník aktuální, když SIPVZ 
"skončilo"... 

 nekoncepčnost 

 malá nabídka pro učitele základních škol 
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 papírování 

 nesystémové, pozdě dotované, spíše obecné 

 termíny konání, které narušují chod školy (nutné suplování a pod.) 

 1) skončil 2) nespravedlivý rozjezd systému 3) Již od začátku obrovský finanční 
tunel 

 systém by se měl víc přiklánět k tomu, co učitelé využijí ve své práci v oblasti 
financí jsme dostali více peněz než můžeme využít/pouze na školení/ a nelze je 
převést např. na vybavení 

 průběh v krátkém období, bez ohledu na potřeby školy 

 vysoké finanční náklady. Nedostatečná vybavenost PC technikou. Nejdříve vybavit 
potřebnou technikou a pak školit jak s ní pracovat.... 

 formálnost a nekoncepčnost 

 kurzy vzdělávání pro učitele v rámci SIPVZ jsou minimálně šity na míru 
jednotlivých předmětů, obsahují často s náplní práce učitele nesouvisející 
dovednosti 

 chybí metodické využívání PC v jednotlivých předmětech 

 malá dostupnost zdrojů pro mateřské školy 

 rozmanitost nabídky, nízký počet dostupných vzdělávacích center 

 povinnost všech učitelů vzdělávat se od začátečníků i přes určité znalosti. Nebylo 
poskytnuto vzdělání SIPVZ učitelům MŠ 

 povinná školení Z a P jsou pro mnohé pedagogy většinou zbytečná (znají ze škol) 
a přesto se žádá, aby byli vyškoleni resp. v případě Z alespoň prozkoušeni, je 
nedostatečná nabídka volitelných modulů P 

 základní dovednosti již zaměstnanci v minulosti získali, nastala doba potřeby 
speciálnějších kurzů, například práce v síti MS. Pokud člověk hledá takový kurz, 
musí se obrátit na komerční společnosti, které jsou nepoměrně dražší 

 někteří pedagogové si neváží vzdělávání ICT, protože to mají zdarma 

 určitá "povinnost" vzdělávání se 

 není možné volné nakládání s financemi (jen určité programy, určité kurzy, ...) 

 neuvěřitelná byrokracie, zejména výkaz o SIPVZ, který se zpracovává v lednu 

 že v letošním roce na toto nebyly vyčleněny finanční prostředky 

 formálnost ( časová a nabídková omezenost, učitelé musí absolvovat školení, 
které právě teď nepotřebují, až ho budou potřebovat, už to zapomenou) 

 omezená nabídka kurzů a školení dle potřeb školy 

 v době, kdy byly k dispozici finanční prostředky, nebyl k dispozici dostatek školení 
k jednotlivým učebním předmětům 

 chybí specializace pro ZUŠ 

 kursy jsou zaměřeny především na ovládnuti nějakého produktu (PowerPoint, 
Excel...), chybí didaktika 

 malá nabídka, nízká úroveň školení, povinná procenta proškolených, centrální 
plánování 

 nerespektuje, že někdo může mít rozsáhlé vstupní znalosti 
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 úzké zaměření (pouze některé moduly) - nedostatečná nabídka využití ICT v 
jednotlivých předmětech 

 administrativa spojená s žádostmi,vyúčtování dotací... 

 výsledná přidaná hodnota znalostí a dovedností absolventů kurzů. 

 
 
 
3.5..5d   Shrnutí výše uvedených postojů  
 
Připomínku uvedlo 42 respondentů, což je 42% dotazovaných. Nedostatky v systému 
SIPVZ jsou shrnuty do pěti bodů. 
 
 
 

1. malá nabídka kurzů a jejich kvalita 
(málo speciálních kurzů - všeobecnost, jejich nekoncepčnost, informace bez 
zaměření na konkrétní školu či téma, hodnota získaných znalostí, další možnosti 
dovzdělávání..) 
52% připomínek 

 
 
2. povinnost absolvování a (ne)moţnost volby  

(bez ohledu na dosažené vzdělání v ICT, centrálně plánované vzdělání, 
nemožnost využití prostředků dle potřeb školy.) 
36 % připomínek 

 
3. sloţitost absolvování   

(složitá administrativa, nevhodné termíny a místa konání kurzů a s tím spojené 
suplování..) 
24 % připomínek 

 
4. momentální situace 

(nárazovost dotací, letos bez dotací,časté změny, není nabídka pro MŠ...) 
19 % připomínek 

 
5. nedostatek financí  

(nedostatečná výše financí, složité získávání peněz,  systém vyúčtování ...)  
14 %  připomínek 
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3.5.5e   Školní specialista na ICT  

 

Poslední část výzkumu ve vztahu k SIPVZ charakterizuje postavení ICT metodika a 
ICT správce. 

 

 

 

 

 

 

3.5.6   Analýza údajů 

 

3.5.6a   Počítačová gramotnost učitelů obecně 

Z dostupných výzkumů vyplývá, že těžiště dovedností (počítačová gramotnost) 
pracovníků ve školství se pohybuje v rámci základních operací – práce v textovém 
editoru, elektronická pošta, internetový prohlíţeč.  

Počítačová gramotnost vyšší úrovně, tedy ve specializovaných činnostech, je silně 
podprůměrná. Výzkum společnosti STEM/MARK (obr.8) dokládá, že úroveň 
počítačové gramotnosti učitelů sice převyšuje průměr v celé populaci, ale pohybuje 
se striktně v rovině základních aţ průměrných dovedností. 

 

3.5.6b   SIPVZ  a  počítačová gramotnost 

 

Po šestiletém období uplatňování státní informační politiky ve vzdělávání došlo 
v průběhu měsíce ledna 2007 k vyhodnocení některých indikátorů v kontextu         
II. etapy realizace SIPVZ. Ve sledované oblasti vzdělávání pedagogických pracovníků 
výzkum došel k závěru, že základních uživatelských znalostí (tzv. školení Z) dosáhl 
plánovaný počet učitelů a naopak indikátor pro poučené uživatele (tzv. školení P) 
dosaţen nebyl. Tolik zveřejněné výsledky MŠMT. 



 

 - 29 - 

Konkrétní situaci na školách dokládají výsledky výzkumu provedeného pro účely 
zpracování této bakalářské práce. 

Bezmála 90% z dotazovaných škol čerpalo prostředky na vzdělávání v rámci SIPVZ. 
Zhruba polovina (cca 44%) nemá výhrady k principům SIPVZ a  o něco málo menší 
část (cca 42%) naopak svoje výhrady dává najevo (ot. 17). 

Podle zjištěných údajů ohledně uplatňování SIPVZ v oblasti vzdělávání a z vlastního 
výzkumu jasně vyplývá , že stanovená koncepce SIPVZ se setkává ve značné míře s  
kritickými ohlasy. Ředitelé škol si stěžují na nekoncepčnost projektu, 
pochybují o účelnosti, efektivitě a hodnotě získávaných znalostí. Předmětem 
diskuzí je poněkud direktivní, centralizovaný způsob vedení uplatňování SIPVZ 
s omezenou možností zohlednit konkrétní potřeby jednotlivých škol. 

Projekt evidentně trpí   (a to už od počátku)  velkou neinformovaností. 

Zcela nejasná je metodika zajištění potřeb pro realizaci vzdělávání a s tím související 
úloha odborníků (role ICT metodika, ICT správce), hlavně jejich flexibilita vůči 
potřebám školy.  

Školy v 60% používají k mnohdy vysoce odborné činnosti své vlastní učitele (ot.19). 

Jen 30% škol si může dovolit platit externí pracovníky. 

Problém je v tom, že školy nemají většinou možnosti, jak kvalifikované pracovníky 
získat či udržet. Dobrý odborník v oblasti ICT je na trhu práce výrazně draţší 
a zaplatit jej je otázkou mzdového rozpočtu školy i nevyhovujících pravidel pro 
odměňování. Platí, že čím menší škola, tím je problém větší. Školám tedy nezbývá nic 
jiného, než spoléhat na mírně honorované nadšení svých učitelů  a chod své techniky 
zajišťují improvizovaně. 

Zcela zásadní problém pak představuje současná patová situace, kdy MŠMT doposud 
nemá k dispozici finanční prostředky ze státního rozpočtu pro rok 2007.   

 

 

3.5.7   Shrnutí 

 

ICT vzdělávání učitelů v českých školách je nezbytnou součástí principů dalšího 
vzdělávání pedagogických pracovníků  a jejich osobního i profesního rozvoje. 
Získávané dovednosti jsou cenným vkladem jak pro potřeby řízení školy, tak i 
pochopitelně v uplatňování nových metod v rámci pedagogického procesu. 

Jestliže, i přes současné problémy, zůstane prioritou české vlády cílevědomé 
zavádění informačních technologií do našeho školství, bude zapotřebí přehodnotit 
způsob a organizaci financování takových projektů. 

Jedním z hlavních rysů by mělo být co největší přenesení odpovědnosti a 
pravomocí na školy samotné. Školy nejlépe cítí, co potřebují. Podobně jako tomu 
probíhá v rámci kurikulární reformy na úrovni rámcových a školních vzdělávacích 
plánů. Samostatnost a autonomie by měly být charakteristické pojmy pro 
uplatňování státní informační politiky ve vzdělávání. 
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K tomu, aby se vzdělávání v oblasti ICT dalo označit za efektivní, je mimo jiné 
zapotřebí, ho promyšleným způsobem aplikovat, dle konkrétních podmínek. 
Centralizované rozřazovaní podle dovednostních stupňů typu „Z“, „P“, či „S“ a 
hromadná výuka, by měla být nahrazena individuálními metodami.  

Tuto roli by ve škole měl převzít - ICT koordinátor. Nejlépe administrátor a 
metodik v jedné osobě - tedy odborník zajišťující ICT služby, v rovině jak 
uţivatelské tak didaktické. Jednou z hlavních výhod a efektivity využívání jeho 
činnosti, by  byla detailní znalost úrovně dovedností každého učitele a možnost jejich 
systematického prohlubování. 

 

 

 

4  Závěr 

 

Vývoj informačních a komunikačních technologií v posledních letech zaznamenává 
rostoucí dynamiku. V nejširším slova smyslu ICT významným způsobem přispívají 
k růstu zaměstnanosti a růstu HDP.  I to je důvod, proč je školství jedním 
z klíčových prvků rodící se „informační společnosti“.  

Širokou perspektivu mají před sebou informační systémy škol (ISŠ), které se v hojné 
míře stávají nezbytnou součástí školského managementu. Jejich budoucnost 
spočívá v maximální flexibilitě služeb, které škole přinášejí. Statistické zpracování 
výstupních dat je jen jednou z mnoha výhod, které ISŠ mohou nabídnout pro ucelený 
a pravdivý přehled o vzdělávání. 

Nezbytným předpokladem pro to, aby školy v procesu zavádění ICT do života v této 
společnosti obstály, jako plnohodnotný prvek systému, je jejich odborná připravenost 
– kvalifikovaní učitelé. Státní informační politika ve vzdělávání by v této oblasti měla 
být partnerem a pomocníkem, nikoliv diktátorem. Je důležité, aby dosavadní 
zkušenosti s využíváním státní podpory posloužily tvůrcům některého z příštích 
projektů na podporu zavádění ICT do českých škol. Současná situace, ve které není 
zřejmé, jakým směrem se SIPVZ nadále bude ubírat je přinejmenším 
politováníhodná. 
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