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1  ÚVOD 
Jsme rádi, že vám můžeme představit školní zprávu z šetření  ICILS, která obsahuje výsledky 
vaší  školy  v kontextu  ostatních  zapojených  škol  za  Českou  republiku.  Kromě  výsledků 
počítačového testu zde naleznete rovněž některé zajímavé výstupy ze žákovského dotazníku, 
dotazníku pro učitele a dotazníku pro  ředitele škol. Dále zde stručně představujeme pojetí 
počítačové a  informační gramotnosti v rámci  šetření  ICILS. Děkujeme,  že  jste  se do šetření 
zapojili a doufáme, že pro vás bude tato zpětná vazba užitečná. 
 
 
 

2  ICILS 2013 
Mezinárodní  šetření  ICILS  (International  Computer  and  Information  Literacy  Study)  je 
zaměřeno  na  dovednosti  žáků  8.  ročníků  v oblasti  počítačové  a  informační  gramotnosti, 
včetně specifik podmínek, v nichž je tato gramotnost rozvíjena. Cílem šetření je zodpovědět 
následující výzkumné otázky: 
 

• Jak se  liší počítačová a  informační gramotnost žáků v  jednotlivých zemích a v rámci 
těchto zemí?  

• Jaké aspekty vzdělávacích systémů mají souvislost s úspěšností žáků? 
• Jak  technologické  zázemí  žáků  souvisí  s  jejich  úspěchy  v  počítačové  a  informační 

gramotnosti? 
• Jak socioekonomické zázemí žáků ovlivňuje výsledky v oblasti počítačové a informační 

gramotnosti? 
 

Šetření  ICILS  2013  je  organizované  Mezinárodní  asociací  pro  hodnocení  výsledků 
ve vzdělávání(International Associationfor  the  Evaluation of  Educational Achievement,  IEA) 
a  je do něj zapojeno 20 zemí. Hlavní sběr dat proběhl v České republice na  jaře roku 2013  
v 170 školách. Výsledky žáků jednotlivých zemí budou zveřejněny v listopadu 2014.  

V České  republice  je  šetření  realizováno národním centrem  zřízeným v  rámci  České 
školní  inspekce.  Své  případné  dotazy,  náměty  či  připomínky  adresujte  národnímu 
koordinátorovi  projektu.  Více  informací  o  šetření  ICILS  2013  naleznete  na  webových 
stránkách projektu. 

 

Národní koordinátor projektu 
PhDr. Josef Basl, Ph.D. 

Tel.: 251 023 110 
E‐mail: josef.basl@csicr.cz 

 
 
 
 
 
 
 

Webové stránky projektu 
www.icils.cz 

www.iea.nl/icils 
http://icils2013.acer.edu.au/ 

 
 
 



3  HLAVNÍ SBĚR DAT 
Hlavní sběr dat šetření ICILS proběhl na  jaře roku 2013 a vedle vaší školy se do něj zapojilo 
dalších  169  základních  škol  a  víceletých  gymnázií.  Testové  moduly  na  USB  flash  discích 
vypracovalo  celkem  3065  žáků  ze  všech  krajů  České  republiky.  Každý  žák  měl  za  úkol 
vypracovat dva  z celkem  čtyř  třicetiminutových  testových modulů, které mu byly náhodně 
přiděleny. Testové moduly ověřovaly  znalosti a dovednosti  žáků  v nejrůznějších oblastech: 
vyhledávání  informací,  sdílení  informací,  práce  s dokumenty  a  editory  (text,  tabulka, 
obrázek, prezentace), bezpečnostní aspekty práce v internetovém prostředí aj.1 

Kromě žáků byli do šetření zapojeni také ředitelé škol, ICT koordinátoři a učitelé žáků 
osmého  ročníku  (odpovídajících  ročníků  víceletých  gymnázií),  kteří  vyplňovali  dotazníky 
elektronicky prostřednictvím webové aplikace.  
 
 

4  POJETÍ POČÍTAČOVÉ A INFORMAČNÍ GRAMOTNOSTI 
V ŠETŘENÍ ICILS 2013 
Vývoj  teoretického  konceptu  počítačové  a  informační  gramotnosti  byl  odrazem  velmi 
rychlého  rozvoje  informačních  technologií  a  byl  doprovázen  vznikem  rozličných  definic. 
Zatímco některé z nich byly založeny na zcela nových pojmech (např. digitální či kybernetická 
gramotnost), jiné vycházely ze starších konceptů (např. mediální gramotnost) a rozšiřovaly je 
o aspekty související s digitálními technologiemi.  

Koncepce  počítačové  a  informační  gramotnosti  není  v šetření  ICILS  vymezena  na 
základě  definování  nových  kompetencí,  ale  vychází  z  kompetencí  stávajících.  Odráží 
postupnou konvergenci gramotnosti  informační (zahrnující např. vyhledávání, posuzování či 
přetváření informací) a gramotnosti počítačové (zahrnující procedurální znalosti praktického 
používání  digitálních  technologií).    Vzhledem  k tomu,  že  se  digitální  technologie  staly 
v průběhu  uplynulých  desetiletí  klíčovým  nástrojem  pro  získávání  a  přetváření  informací, 
začaly  se  tyto  technické  dovednosti  (počítačová  gramotnost)  a  intelektuální  schopnosti 
(informační  gramotnost)  natolik  přibližovat,  že  lze  souhrnně  hovořit  o  počítačové  
a  informační  gramotnosti.  Ta  je  v koncepčním  rámci  ICILS  přesněji  definována  jako 
schopnost jedince používat počítače k vyhledávání, vytváření a sdělování informací s cílem 
zapojit se do dění doma, ve škole, na pracovišti a ve společnosti.  

Stanovení  přístupu  a  pracovní  definice  počítačové  a  informační  gramotnosti 
představuje základní stavební kámen celého šetření. Její důsledná operacionalizace umožnila 
detailně vymezit zkoumanou oblast a určit konečnou podobu a skladbu testových nástrojů.  
V  šetření  ICILS  bylo  v rámci  počítačové  a  informační  gramotnosti  definováno  a  zkoumáno 
celkem  sedm oblastí –  (1) používání počítačů  jako  takové,  (2)  získávání  informací a  jejich 
posuzování, (3) zacházení s  informacemi, (4) přetváření informací, (5) vytváření informací, 
(6) sdílení informací a (7) bezpečné používání informací.  

Např. oblast „získávání informací a jejich posuzování“ je velmi významným aspektem 
práce s digitálními technologiemi, neboť jsme svědky prudkého nárůstu informačních zdrojů 
(především dostupných prostřednictvím  internetu), v nichž  je  třeba se orientovat. Efektivní 
využívání  těchto  zdrojů  je  vázané  na  nutnost  filtrovat  obrovské  množství  dostupných 
informací a zároveň hodnotit jejich věrohodnost, úplnost a užitečnost. Pro posuzování těchto 

                                                 
1Ukázku testových modulů naleznete na mezinárodních webových stránkách 
http://icils2013.acer.edu.au/examples/. 



dovedností byly proto vyvinuty speciální sady úloh, v nichž žáci měli např. navrhnout postup 
vyhledávání  určité  informace,  rozpoznat  aspekty  počítačově  zprostředkovaných  informací, 
které  snižují  jejich  důvěryhodnost,  či  navrhnout  strategie  umožňující  ověřit  věrohodnost 
informací.  Jiná  z oblastí  –  „vytváření  informací“  v počítačovém  prostředí  byla  hodnocena 
úlohami  vyžadujícími  např.  vytvoření  prezentace  na  zadané  téma  pro  předem  definované 
publikum nebo použití jednoduchého grafického programu k vytvoření pozvánky.  

Za  zmínku  stojí  také  aspekt  bezpečnostní,  jenž  je  považován  za  nedílnou  součást 
počítačové a  informační gramotnosti, neboť odráží nejen znalost právních a etických zásad 
používání  informačních  technologií,  ale  také  rizika  zneužití  sdílených  informací  a  zajištění 
určité úrovně technického zabezpečení informací i počítačů jako takových. V testu mohli být 
žáci požádáni, aby určili např. nejbezpečnější z nabízených hesel, vysvětlili možné důsledky 
zveřejnění  osobních  informací  na  internetu  či  vysvětlili  praktiky  používané  v podvodných 
emailech. 

Šetření ICILS si neklade za cíl zjistit pouze dosaženou úroveň počítačové a informační 
gramotnosti  v jednotlivých  zemích,  ale  zabývá  se  též  faktory,  které mohou  tuto  úroveň 
ovlivňovat.  Kontext,  v němž  jsou  příslušné  znalosti  a  dovednosti  rozvíjeny,  byl  sledován 
v několika  rovinách  (individuální,  domácí,  třídní  a  školní,  širší  sociální)  prostřednictvím 
kontextuálních  dotazníků.  Také  tato  problematika  je  (stejně  jako  výše  zmíněných  sedm 
sledovaných  oblastí)  detailně  rozpracována  v české  verzi  koncepčního  rámce  šetření  ICILS 
2013. 

Zkrácený  český  překlad  koncepčního  rámce  šetření  je  dostupný  na  webových 
stránkách České školní  inspekce www.csicr.cz a www.icils.cz. Znění originální anglické verze 
koncepčního rámce  ICILS (Assessment Framework)  je možné nalézt na webových stránkách 
IEA (www.iea.nl) nebo webových stránkách projektu (http://icils2013.acer.edu.au). 
 

 
   



5  VÝSLEDKY ŽÁKOVSKÉHO TESTU  
Na  následujících  stranách  naleznete  tabulky  a  grafy  obsahující  výsledky  žáků  
v testu  –  průměrnou  úspěšnost.  Dozvíte  se,  jak  si  vaši  žáci  vedli  ve  srovnání  s ostatními 
školami  zapojenými  do  šetření.  Je  třeba  zdůraznit,  že  nyní  srovnáváme  pouze  výsledky 
zúčastněných škol a že tyto výsledky není zatím možné zobecňovat na širší populaci. I přesto 
se  národní  centrum  snaží  poskytnout  zúčastněným  školám  zpětnou  vazbu  a  představit 
vybrané výsledky. Zveřejnění mezinárodních zjištění, ze kterých bude možné  říci,  jaké mají 
žáci  České  republiky  výsledky  ve  srovnání  se  žáky  ostatních  zemí,  je  plánováno  
na 20. listopadu 2014. 

Aby  byla  zajištěna  anonymní  povaha  výsledků,  v  grafech  jsou  jednotlivé 
školy označeny  kódy.  Kód  vaší  školy  naleznete  na  titulní  straně  této  zprávy  a  je  použit  
u  tabulek  a  v  grafech.  Totožnost  ostatních  škol  vám  sdělit  nemůžeme,  pouze  rozlišení 
na základní školy a víceletá gymnázia. 
 
Tabulka 1 uvádí průměrnou úspěšnost žáků v testu. Obsahuje souhrnné výsledky všech žáků 
zapojených  škol,  výsledky  žáků  základních  škol  a  víceletých  gymnázií  a  výsledky  chlapců  
a dívek.  
 
Tabulka  2  uvádí  celkovou  průměrnou  úspěšnost  žáků  vaší  školy  a  průměrnou  úspěšnost 
dívek a chlapců vaší školy s možností srovnání s průměrnými hodnotami pro základní školy  
a víceletá gymnázia. 
 
Graf 1 znázorňuje průměrnou úspěšnost žáků jednotlivých škol. Výsledky základních škol jsou 
znázorněny  zelenou  barvou  a  výsledky  víceletých  gymnázií  barvou  růžovou.  Průměrná 
úspěšnost  vaší  školy  je  zvýrazněna  oranžovou  barvou  a  označena  kódem  vaší  školy 
(oranžový sloupec v případě základních škol, oranžový „bod“ v případě víceletých gymnázií). 
 
Graf 2 znázorňuje průměrnou úspěšnost žáků jednotlivých škol zapojených do ICILS z vašeho 
kraje.  Výsledky  základních  škol  jsou  znázorněny  zelenou  barvou  a  výsledky  víceletých 
gymnázií barvou růžovou. Průměrná úspěšnost vaší školy je zvýrazněna oranžovou barvou 
a označena kódem vaší školy. 
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Tabulka 1: Průměrná úspěšnost v České republice 
 

  Průměrná úspěšnost (%) 

  CELKEM  Dívky  Chlapci 

ČR  59,1  60,1  58,1 

Základní školy  57,3  58  56,6 

Víceletá gymnázia  70,1  72,3  68,5 

 
 
 
 
 
 

Tabulka 2: Průměrná úspěšnost vaší školy 
 

  Průměrná úspěšnost (%) 

  CELKEM  Dívky  Chlapci 

Vaše škola  62,1  63,7  60,2 

Základní školy  57,3  58  56,6 

Víceletá gymnázia  70,1  72,3  68,5 
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Graf 2: Průměrná úspěšnost jednotlivých škol ve vašem kraji
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6 ŽÁKOVSKÝ DOTAZNÍK 

Vybraná zjištění 
 

Každý žák vyplňoval elektronicky na počítači kromě testových modulů také dotazník. Ten byl 

tvořen otázkami zjišťujícími informace o žákovi, jeho domově a rodině, o používání počítače 

a internetu a o postojích ohledně používání informačních technologií. 

 

Níže uvádíme ze žákovského dotazníku vybrané otázky, které žákům byly v dotazníku  

položeny, a z nich vyplývající zjištění. Výsledky reprezentují všech 170 základních škol  

a víceletých gymnázií, které se do šetření zapojily. 

 



Graf 3. Jak často používáš ve škole počítač k následujícím studijním účelům? 

 

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

Vypracovávání testů

Příprava prezentací

Vypracovávání zadaných pracovních listů nebo cvičení

Příprava referátů nebo slohových úloh

Alespoň jednou za týden

Alespoň jednou za měsíc, ale ne každý týden

Méně než jednou za měsíc

Nikdy



Graf 4. Naučil/a ses ve škole, jak provádět následující úkony? 

 

 

Z odpovědí žáků vyplývá, že se jich největší podíl ve škole naučil s pomocí počítače prezentovat informace před ostatními (80 % žáků)  

a informace vyhledávat (78 % žáků). Nejmenší podíl se naopak podle vyjádření naučil ve škole posoudit důvěryhodnost informací z internetu  

(59 %). Ukázalo se, že u všech úkonů až na posouzení důvěryhodnosti informací z internetu, existují rozdíly v odpovědích podle pohlaví. To se 

týká nejvíce vyhledávání informací pomocí počítače, kde dívky (v 84 % případů) častěji uváděly oproti chlapcům, že se toto naučily ve škole  

(o 13 % více). 
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Graf 5. Kdo tě především naučil následující věci? 

 
Žáci uváděli, že z nabízených úkonů s počítačem je především učitelé nejčastěji naučili vytvářet dokumenty pro školní práci. To uvedlo 45 % 

žáků. Naopak sami se naučili nejvíce žáci vyhledávat informace na internetu (83 % žáků). V odpovědích žáků se také objevily rozdíly v tom, kdo 

je naučil vytvářet dokumenty pro školní práci, dle pohlaví a typu školy. Chlapce naučili vytvářet dokumenty pro školní práci učitelé v 42 % 

případů, sami se to naučili ve 40 % případů. Naopak dívky vytvářet dokumenty pro školní práci naučili učitelé ve 49 % případů, ovšem samy se 

toto naučily „pouze“ ve 28 % případů. Žáci základních škol pak mnohem častěji než gymnazisté (o 17 % více) uváděli, že je tuto činnost naučili 

především učitelé, zatímco gymnazisté častěji ve srovnání se žáky základní školy odpověděli, že je toto naučila především rodina (o 13 % více). 

Chlapci a dívky se také lišili v tom, kdo je naučil pracovat v počítačové síti a měnit počítačové nastavení. Chlapci se toto naučili sami v 60 %, 

resp. 59 % případů, zatímco dívky v 50 %, resp. 36 % případů. Odpovědi dívek a chlapců na to, že se naučili měnit počítačové nastavení sami, 

zde tak dosahovaly vůbec největšího rozdílu 23 %.  
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Graf 6. Když se zamyslíš nad svými zkušenostmi s počítačem, nakolik souhlasíš nebo nesouhlasíš s následujícími  

tvrzeními? 

 
Více jak 90 % všech žáků rozhodně nebo spíše souhlasilo, že je baví používat internet k vyhledávání informací, že používat počítač je zábava  

a že je pro ně pracovat s počítačem velice důležité. Avšak pouze necelých 40 % žáků souhlasilo s tím, že vědí o počítačích víc než většina lidí 

jejich věku. Dívky v tomto případě souhlasily pouze ve 23 %, chlapci pak v 52 %. Další velké rozdíly z hlediska pohlaví se týkaly zájmu  

o počítačové technologie a hledání nových způsobů, jak něco udělat pomocí počítače. Chlapci mnohem častěji než dívky souhlasili, že počítače 

používají, protože je velmi zajímají počítačové technologie (souhlasili v 75 %, dívky ve 40 %) a že často hledají nové způsoby, jak něco udělat 

pomocí počítače (souhlasili v 88 %, dívky v 74 %). Naopak s tvrzeními „Pracovat s počítačem je pro mě velice důležité“, „Myslím, že používat 

počítač je zábava“ a „Baví mě používat počítač k vyhledávání informací“ dívky i chlapci souhlasili srovnatelně. 
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Graf 7. Jak často používáš internet mimo školu při každé z následujících činností? 

 

Z odpovědí žáků vyplývá, že každý den se na počítači nejčastěji věnují poslechu hudby. Výsledky pak ukázaly zejména u dvou zjišťovaných 

položek na poměrně velké rozdíly mezi žáky základních škol a žáky gymnázií. Žáci gymnázií mnohem častěji uváděli, že každý den nebo alespoň 

jednou týdně vyhledávají informace ke studiu nebo pro práci do školy na internetu (70 %) a také na Wikipedii nebo v jiných on-line 

encyklopediích (66 %). Rozdíl oproti žákům ze základních škol činil 25 %, resp. 18 %. Velké rozdíly byly taktéž shledány mezi dívkami a chlapci, 

co se týče hraní her na počítači. Každý den nebo alespoň jednou týdně hraje hry necelá polovina dívek (44 %), chlapců však dvakrát tolik, tj. více 

než tři čtvrtiny.  
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7 UČITELÉ TESTOVANÝCH ŽÁKŮ 

Vybraná zjištění 
 
V rámci šetření ICILS vyplnili dotazník (online) také náhodně vybraní učitelé osmých ročníků  

a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Otázky v dotazníku byly zaměřeny např.  

na používání počítače (ve škole, mimo školu) a na úroveň počítačových kompetencí. Dotazník  

vyplnilo celkem 2 126 učitelů. Následující grafy znázorňují zastoupení respondentů podle  

pohlaví, věku a vyučovaných předmětů.  

 

Graf 8. Podíl mužů a žen  

v dotazované populaci učitelů 

 

Graf 9. Podíl věkových kategorií  

v dotazované populaci učitelů 

 
Graf 10. Rozložení dotazované populace učitelů podle hlavního vyučovaného 

předmětu 
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8 VÝZNAM ICT VE VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 
V této kapitole uvádíme vybraná zjištění týkající se toho, jaký význam přisuzují ICT  

ve vzdělávání žáků učitelé a ředitelé škol. Výsledky jsou založeny na odpovědích z učitelského 

dotazníku a dotazníku pro ředitele škol. 

 

8.1 Názory učitelů 
 

Graf 11. Využívání ICT ve škole vede ke zhoršení písemného projevu žáků 

 

 

 

 

Jak je patrné z grafu 11, tři čtvrtiny učitelů 

rozhodně nebo spíše souhlasí s tvrzením, že 

využívání ICT při výuce a studiu ve škole vede 

ke zhoršení písemného projevu žáků. Pouze  

u učitelů informatiky je tento názor rozšířen  

o něco méně, v 67 % případů. 

 

Graf 12. Využívání ICT ve škole pomáhá žákům efektivněji shromažďovat  

a zpracovávat informace 
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Graf 13. Využívání ICT ve škole pomáhá žákům naučit se spolupracovat  

s jinými žáky 

 

 

 

Pozitivní přínos využívání ICT ve škole pro 

rozvíjení spolupráce mezi žáky spatřuje 

průměrně 62 % dotazovaných učitelů.  

O něco více s tímto souhlasí (rozhodně či 

spíše) skupina učitelů starších 60 let, a to 

v 75 % případů. Ve srovnání s ostatními 

učiteli vyjádřili vyšší míru souhlasu s tímto 

tvrzením také učitelé ICT (76 %). 

 
 

Graf 14. Využívání ICT ve škole jen vede ke kopírování materiálů z veřejných 

internetových zdrojů 

 

 
 

 

 

I když více jak 90 % učitelů rozhodně či 

spíše souhlasí s tím, že využívání ICT  

ve škole pomáhá žákům efektivněji 

shromažďovat a zpracovávat informace 

(viz graf 12), více jak polovina souhlasí 

s tvrzením, že využívání ICT ve škole vede 

jen ke kopírování materiálů z veřejných 

internetových zdrojů. Nejvíce je tento 

názor rozšířen mezi učiteli staršími 60 let 

(68 %) a učiteli praktických a odborných 

předmětů (65 %) a uměleckých předmětů 

(64 %). Naopak nejméně se s tímto 

výrokem ztotožňují nejmladší učitelé  

do 29 let (51 %) a učitelé, kteří ICT vyučují  

(49 %). 
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Graf 15. Využívání ICT ve škole pomáhá u žáků vzbuzovat větší zájem  

o studium 

 

  

 

 

Zhruba třetina učitelů se nedomnívá, že 

využívání ICT ve škole pomáhá žákům 

vzbuzovat větší zájem o studium. Takto se 

častěji vyjádřili učitelé českého jazyka (44 % 

z nich) a uměleckých předmětů (40 % z nich), 

naopak častěji s uvedeným výrokem 

souhlasili (spíše a rozhodně) učitelé ICT  

(v 76 % případů).  

 

 

Graf 16. Využívání ICT ve škole zlepšuje studijní výkony žáků 

 

 

Přestože tři čtvrtiny dotázaných učitelů si 

myslí, že využívání ICT vede ke zhoršení 

písemného projevu žáků (viz graf 11), 

průměrně více jak polovina učitelů se 

nicméně domnívá, že zlepšuje jejich 

studijní výkony. Tento názor pak častěji 

zastávají učitelé starší 60 let (63 %), učitelé 

ICT (64 %), praktických a odborných 

předmětů (61 %) a učitelé jiných předmětů 

jako např. tělesné výchovy, rodinné 

výchovy, etiky apod. (59 %). Ukázalo se 

také, že se odpovědi liší podle pohlaví. 

Ženy učitelky rozhodně či spíše souhlasí 

s tímto názorem v 51 % případů, zatímco 

muži v 59 % případů. 
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8.2 Názory ředitelů 
 
V rámci šetření ICILS vyplnili online dotazník kromě učitelů také ředitelé vybraných škol.  

Otázky v dotazníku se týkaly toho, jak sami využívají ICT, charakteristik školy, uplatnění ICT 

při výuce a vzdělávání a řízení ICT. Vybraná zjištění z dotazníku pro ředitele jsou uvedena 

níže. 

 

 

Graf 17. Jak důležité je podle vašeho 

názoru využívání ICT ve vaší škole pro 

rozvíjení počítačových dovedností 

žáků, jako je práce s textovým  

a tabulkovým procesorem či používání 

emailu? 

 

 

 

 

Graf 18. Jak důležité je podle vašeho 

názoru využívání ICT ve vaší škole pro 

rozvíjení dovedností žáků zaměřených 

na bezpečné a efektivní využívání ICT? 

 

 

 

 

Graf 19. Jak důležité je podle vašeho 

názoru využívání ICT ve vaší škole  

pro rozvíjení schopnosti žáků získávat 

a využívat informace pomocí ICT?  
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9 ICT VE ŠKOLÁCH 

9.1 Pravidla, vybavení, další vzdělávání 
 
V této části uvádíme informace o řízení ICT a technickém zázemí ve školách a vzdělávání  

učitelů v oblasti zařazení ICT do výuky. Dále zde najdete grafy týkající se názorů učitelů,  

ředitelů a ICT koordinátorů o ICT ve škole.  

 

Jak již bylo řečeno, dotazník vyplňovali na každé škole nejen žáci, učitelé, ředitel školy, ale 

také koordinátor ICT. Otázky v dotazníku pro ICT koordinátory byly zaměřeny na jejich pozici, 

vybavení a podporu využívání ICT ve škole. Vybraná zjištění z tohoto dotazníku jsou uvedena 

níže. 



Graf 20. Podíl škol, které mají stanoveny postupy týkající se následujících aspektů/situací při používání ICT 

(výsledky jsou založeny na odpovědích ředitelů škol) 
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Graf 21. Dostupnost technologických zařízení pro výuku a/nebo studium v osmém ročníku  
(odpovídajícího ročníku gymnázia) 

(výsledky jsou založeny na odpovědích koordinátorů ICT) 
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Graf 22. Podíl škol dle  účasti/zapojení učitelů do následujících forem dalšího vzdělávání týkajícího se využívání ICT  

ve výuce a vzdělávání 

(výsledky jsou založeny na odpovědích ředitelů škol) 
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9.2 Názory učitelů 
 

Graf 23. Používání ICT při výuce není považováno za prioritu 

 

Graf 24. Naše škola nemá dostatečné ICT vybavení (např. počítače)

 

 

 

 

Ukázalo se, že tři čtvrtiny učitelů považují 

ICT vybavení ve svých školách za 

dostatečné. 5 % učitelů nicméně rozhodně 

považuje ICT vybavení ve své škole za 

nedostatečné.

Graf 25. Naše škola má omezené internetové připojení (např. pomalou nebo 

kolísající rychlost) 

 

Stejný podíl učitelů (77 %) také pozitivně 

hodnotí internetové připojení. Pouze  

4 % učitelů rozhodně souhlasilo s tím, že je 

internetové připojení v jejich škole 

omezené (např. kolísavou nebo pomalou 

rychlostí). 
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Graf 26. Na přípravu vyučovacích hodin zahrnujících práci s ICT není dostatek 

času

 

 

 

 Průměrně necelá polovina učitelů nemá  

dostatek času na přípravu vyučovacích 

hodin zahrnujících práci s ICT, nicméně zde 

existují rozdíly mezi skupinami učitelů 

jednotlivých předmětů. Zatímco rozhodně či 

spíše souhlasí s uvedeným výrokem 52 % 

učitelů českého jazyka a cizích jazyků, mezi 

učiteli informačních technologií, praktických  

a odborných předmětů a předmětů 

spadajících do kategorie „jiné“ to není více 

než 40 %. Z hlediska věku se odlišuje skupina 

učitelů mladších 30 let, která s uvedeným 

tvrzením rozhodně či spíše souhlasí pouze  

v 36 % případů. 

 

Graf 27. Nemám dostatečné podmínky pro rozvíjení vlastních odborných  

znalostí práce s ICT 

 

Graf 28. Nemáme dostatečnou technickou podporu kolegů starajících se o ICT 

vybavení 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 %

14 %

49 %

34 %
Rozhodně souhlasím

Spíše souhlasím

Spíše nesouhlasím

Rozhodně nesouhlasím

9 %

37 %

39 %

15 %

Rozhodně souhlasím
Spíše souhlasím
Spíše nesouhlasím
Rozhodně nesouhlasím



23 %

47 %

24 %

6 %

Rozhodně souhlasím

Spíše souhlasím

Spíše nesouhlasím

Rozhodně nesouhlasím

Graf 29. Spolupracuji s dalšími učiteli na lepším využití ICT při výuce ve třídě 

 

 

Ukázalo se, že 70 % učitelů spolupracuje 

s dalšími vyučujícími na lepším využití ICT 

při výuce. Byly zde však shledány poměrně 

velké rozdíly mezi učiteli v různých 

věkových kategoriích. Míra spolupráce za 

účelem lepšího využití ICT ve výuce je vyšší 

u starších učitelů nad 50 let (75 %); naopak 

mladí učitelé do 29 let takto spolupracují  

s ostatními vyučujícími v 55 %.  

Že spolupracují s dalšími učiteli na lepším 

využití ICT při výuce ve třídě, pak také 

nadprůměrně uvedli učitelé ICT (86 %)  

a praktických a odborných předmětů  

(77 %). 

 

 
 

 



9.3 Názory koordinátorů ICT  

 

Graf 30. Do jaké míry je využívání ICT při výuce a studiu ve vaší škole omezeno následujícími překážkami? 
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Nedostatek počítačů s vyhovujícím výkonem

Nedostatek počítačového softwaru

Nedostatek efektivních vzdělávacích zdrojů pro učitele

Nedostatečné schopnosti učitelů pracovat s ICT

Nedostatek pobídek pro učitele, aby zapojili ICT do výuky

Nedostatek času, který mají učitelé na přípravu hodin

Absence efektivní podpůrné platformy pro onlinovou výuku

Velmi Do jisté míry Velmi málo Vůbec ne
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Graf 31. Jaká priorita je ve vaší škole přisuzována následujícím způsobům podpory využívání ICT při výuce a studiu? 

 

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

Poskytnutí učitelům více času na přípravu hodin, v nichž budou
využity ICT

Rozšíření nabídky elektronických výukových programů

Rozšíření možností odborného vzdělávání učitelů v oblasti ICT

Zajištění lepší dostupnosti kvalifikovaného technického
personálu na podporu využívání ICT

Zvýšení počtu počítačů na jednoho žáka ve škole

Pobídky učitelům, aby využívali ICT při výuce

Zvýšení počtu počítačů připojených k internetu

Vysoká priorita Střední priorita Nízká priorita Není to priorita
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