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DIGITÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ ZDROJE  

A TECHNOLOGIE NA ČESKÝCH ŠKOLÁCH 

Tomáš Hamberger 

Shrnutí 
Vhodné používání moderních digitálních technologií umožňuje zlepšit efektivitu a kvalitu 

jakékoliv činnosti, kterou vykonává člověk. Neznamená to však, že by technologie měly primárně 

lidskou činnost nahrazovat. Technologie bychom měli vnímat jako pomocníky, kteří nám 

pomáhají efektivněji dosahovat našich cílů. Tato hypotéza platí i ve vzdělávání. Otázkou tedy 

zůstává, jak si české školy stojí v oblasti digitalizace a využívání prostředků pokročilých 

technologií. Na to odpoví následující text. 
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Hlavní body 

• Měnící se svět kolem nás ovlivňuje především samotný vzdělávací obsah jednotlivých 

vzdělávacích oblastí, práce s technologiemi a rozvíjení digitální gramotnosti se stává jeho 

nedílnou součástí. Technologie ve vzdělávání nám mohou pomoci přiblížit žákům učivo a více je 

vtáhnout do procesu učení.  

• Zavádění moderních technologií a digitálních vzdělávacích zdrojů do škol v České republice je již 

tradičně komplikovanější a od počátku tento proces naráží na celou řadu problémů, 

které se v průběhu let různě proměňují.  

• Česká školní inspekce pravidelně reportuje o nedostatečném a nesystematickém využívání 

digitálních technologií na základních nebo středních školách. V inspekční zprávě z roku 2017 je 

situace ve školách v této souvislosti popsána doslova jako kritická.  

• Pandemie ukázala stovky škol v celé jejich pomyslné nahotě. Vyskytly se mezi nimi bohužel 

i takové školy, které ani v dnešní době nebyly připojeny k internetu nebo neměly své vlastní 

webové stránky. 

• Národní plán obnovy, jako plán oživení, který má pomoci vyvést českou ekonomiku z krize 

vyvolané pandemií covid-19, ale zároveň má také akcelerovat digitální transformaci České 

republiky, může být oním spasitelem. 

• O digitalizaci školství se mluví již několik let, ale skutečně začíná až nyní a z veliké části díky 

Národnímu plánu obnovy. Ministerstvo školství, ale rovněž také všechny zapojené školy mají 

jedinečnou možnost nastartovat a projít úspěšně celým procesem digitalizace. 

  



2 
 

Místo digitálních technologií v procesu učení  

Na základě četných výzkumů, šetření a analýz lze dnes bez problémů konstatovat, že pomocí 

moderních digitálních technologií lze pozitivně ovlivňovat vztah žáků a studentů k samotnému procesu 

učení a posilovat jejich vnitřní motivaci pro to, aby aktivně technologie používali i v osobním životě. 

Přičemž úlohou školy musí být rovněž vzdělávání a vedení k zodpovědnému, obezřetnému 

a bezpečnému používání těchto moderních technologií. Pakliže jsou všechny tyto aspekty zohledněny 

v procesu vzdělávání a v práci s mládeží, můžeme hovořit o perfektním využití ohromného potenciálu, 

který v sobě současné, ale i budoucí moderní technologie skrývají.  

Zavádění technologií do škol je v ČR spojeno s řadou 

problémů a mýtů  

Zavádění moderních technologií a digitálních vzdělávacích zdrojů do škol v České republice je již 

tradičně komplikovanější a od počátku tento proces naráží na celou řadu problémů, které se v průběhu 

let různě proměňují. Situaci nepomáhá ani to, že se velmi často kolem jednotlivých technologií 

vyskytuje celá řada mýtů. Nejčastěji se můžeme setkat s tvrzeními typu, že digitální technologie jsou 

vhodné pouze pro učitele informatiky nebo, že naučit se je používat je složité, zdlouhavé a zkrátka, 

že na to nemají učitelé dostatek času. Je typické, že tyto mýty nejčastěji zmiňovali právě ti učitelé, 

kteří si žádnou technologii sami nevyzkoušeli a důkladněji se s ní neseznámili. Minulý čas jsem 

v předchozí větě užil záměrně, jelikož pandemie covid-19 tuto situaci celou změnila ve smyslu toho, 

že většina učitelů získala v průběhu pandemie a distančního, zejména online vzdělávání, pozitivní 

zkušenost. Zkušenost, že používání digitálních technologií a digitálních vzdělávacích zdrojů není 

tak obtížné, jak se může zdát. A tak díky pandemii přibyly tisíce nadšených učitelů různých aprobací, 

kteří zařadili digitální technologie do svého didaktického portfolia.  

 

Zdroj: Česká školní inspekce, 2017. 
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Digitalizovat české školy se nedaří  

Téměř každá vzdělávací strategie publikovaná v posledních deseti letech zmiňuje nutnost zavádět 

moderní digitální technologie do vzdělávání. Na politické, ale i odborné úrovni se o tomtéž mnoho let 

diskutuje. Česká školní inspekce pravidelně reportuje o nedostatečném a nesystematickém využívání 

digitálních technologií na základních nebo středních školách. V inspekční zprávě z roku 2017 je situace 

ve školách v této souvislosti popsána doslova jako kritická. Příčinu správně Česká školní inspekce vidí 

v nekoncepčním a nesystematickém financování v minulosti, které vytvořilo mezi jednotlivými školami 

veliké rozdíly. 

Pandemie bez milosti ukázala, v jakém stavu byly některé 

školy  

Vše se naplno projevilo s příchodem pandemie, která ukázala tisíce škol v celé jejich pomyslné nahotě. 

Zejména menší v minulosti méně podporované školy nebyly na výuku na dálku absolutně vybaveny. 

Vyskytly se bohužel i takové školy, které nebyly připojeny k internetu nebo neměly své vlastní webové 

stránky. Jejich technické vybavení bylo zastaralé, nedostatečné a v omezeném počtu. To vše vedlo 

k tomu, že se na takových školách nedařilo ani po roce pandemie zahájit online výuku na dálku. 

Na druhé straně ale byly školy, které zahájily online vzdělávání prakticky s příchodem pandemie. 

Využívaly naplno potenciálu digitálních vzdělávacích zdrojů a dalších moderních technologií. Bohužel 

tato situace prohloubila více propast mezi jednotlivými školami a jejich úrovněmi a kvalitou vzdělávání. 

Jak je možné, že na jedné základní škole se žáci k výuce na dálku scházeli prostřednictvím virtuální 

reality v metaverzu Neos, aby se na druhé základní škole výuka na dálku zajišťovala vyzvedáváním 

pracovních listů ve školním vestibulu či na vrátnici? Problém se skutečně skrýval v neefektivním 

financování škol v minulosti, ale také absencí základních koncepčních plánů na školách pro oblast 

digitalizace, čehož využívali komerční dodavatelé jednotlivých technologií. Tím, že školy neměly 

doporučené strategie a koncepce digitalizace, bylo pro komerčního dodavatele velmi snadné přecenit 

význam jím vybrané technologie a přesvědčit školu například k nákupu interaktivních tabulí plošně 

do všech tříd jako skvělý krok k digitalizaci jejich školy. Samozřejmě vše bez jakékoliv aplikační 

nebo obsahové podpory ze strany prodejce či podpory vzdělávání pedagogů.  

Národní plán obnovy jako šance k nápravě  

Národní plán obnovy, jako plán oživení, který má pomoci vyvést českou ekonomiku z krize vyvolané 

pandemií covid-19, ale zároveň má také akcelerovat digitální transformaci České republiky, může být 

oním spasitelem. Tento plán totiž počítá rovněž s výraznými investicemi do vzdělávání, konkrétně 

do digitalizace vzdělávání. Přerozdělování financí do školství se pochopitelně ujmulo MŠMT, 

které v současnosti začíná školám poskytovat finanční prostředky na nákup pokročilých digitálních 

technologií a na další digitální učební pomůcky určené pro rozvoj informatického myšlení dětí a žáků 

a obecně na rozvoj jejich digitálních kompetencí. Další finanční prostředky putují školám za účelem 

prevence digitální propasti a vytvoření školních mobiliářů digitálních zařízení určených k zapůjčování 

žákům tak, aby měli k dispozici digitální zařízení pro běžnou výuku i pro výuku na dálku. Hlavním cílem 

financování škol z Národní plánu obnovy je tedy zajistit školám dostatečné vybavení digitálními 

technologiemi a jejich efektivnímu a bezpečnému využívání.  
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Hlavně neopakovat stejné chyby  

MŠMT si zatím vede velmi dobře, jako by si uvědomovalo chyby z minulosti, které jsou i v tomto textu 

zmíněny. Přerozdělování finančních prostředků je systematické a promyšlené. Například v programu 

určeném k nákupu pokročilých technologií se v první řadě dostává na ty školy, které již vyučují dle nové 

Informatiky a mají tudíž motivaci moderní technologie více a více začleňovat do výuky na svých školách. 

Tímto krokem se chce předejít opět neblahému trendu z minulosti, kdy se školám poskytly finance 

na nákup technologií, které se pak na některých školách nikdy nepoužívaly nebo používaly pouze 

minimálně. Školy, které ještě nejsou připraveny na aktivní a efektivní využívání digitálních technologií, 

mají možnost získat metodickou podporu a vzdělávání pro své pedagogy. Tuto oblast zajišťuje Národní 

pedagogický institut. Kromě toho budou k dispozici i odborníci na moderní digitální technologie 

v terénu. Národní pedagogický institut připravuje síť tak zvaných IT Guru, kteří školám s celým 

procesem digitalizace a výběrem zařízení pomůžou.   

Jedinečná šance, která se nebude opakovat 

Je moc dobře, že si zejména MŠMT uvědomilo, že stále panuje mezi učiteli určitá nejistota ve vztahu 

k moderním digitálním technologiím a snaží se jim být silnou oporou. Ředitel odboru vzdělávací politiky 

Jaromír Beran k tomu dodává: „Nejen pro ty, kteří si nejsou jisti, jak si s digitalizací školy poradit, 

jsme připravili nový portál na https://edu.cz/digitalizujeme. Obsahuje například jednoduchý katalog, 

který školám poradí, jaké pomůcky nakoupit a poskytne inspiraci, jak je následně využít ve výuce.“ 1 

O digitalizaci školství se mluví již několik let, ale skutečně začíná až nyní a z veliké části díky Národnímu 

plánu obnovy. Ministerstvo školství, ale rovněž také všechny zapojené školy mají jedinečnou možnost 

nastartovat a projít úspěšně celým procesem digitalizace. Ta situace je unikátní a jedinečná a nebude 

se opakovat, jelikož navazuje na pandemii covid-19. Když se efektivně využije zkušenost českých škol 

s výukou na dálku, tak jsem přesvědčený, že se české školství podaří po těch mnoho a mnoho letech 

skutečně a správně zdigitalizovat.  
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TOMÁŠ HAMBERGER 

Analytik 

Tomáš Hamberger je pedagog prosazující moderní trendy 

ve vzdělávání, zabývá se prevencí kybernetické kriminality 

a na toto téma pravidelně realizuje vzdělávací projekty 

pro děti a mládež. Dále je členem Klubu aktivních 

ve vzdělávání. Během pandemie covid-19 založil projekt 

Digitální pohotovost 4.0 pomáhající školám zvládat distanční 

výuku a vzdělávání. V současnosti působí na ministerstvu 

průmyslu a obchodu jako poradce pro oblast digitalizace, 

inovací a technického vzdělávání a jako poradce bývalého 

předsedy vlády České republiky pro oblast školství. 

INSTITUT PRO POLITIKU A SPOLEČNOST 

Posláním Institutu je zkvalitňování českého politického 

a veřejného prostředí prostřednictvím profesionální 

a otevřené diskuse a vytvoření živé platformy, 

která pojmenovává zásadní problémy, vypracovává jejich 

analýzy a nabízí recepty pro jejich řešení formou spolupráce 

expertů a politiků, mezinárodních konferencí, seminářů, 

veřejných diskuzí, politických a společenských analýz 

dostupných celé české společnosti. Jsme přesvědčeni, 

že otevřená odborná diskuse a poznání podstaty a příčin 

jednotlivých problémů jsou nutným předpokladem jakéhokoli 

úspěšného řešení problémů současné společnosti. 


