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#Úvod

Akční plán digitálního vzdělávání1, zveřejněný v lednu 2018, představoval první zvláštní 
politický rámec Unie pro digitální vzdělávání, i když ve skutečnosti vycházel z řady iniciativ 
politiky digitálních dovedností a digitálního vzdělávání sahajících až k Lisabonské strategii 
z roku 2000. Následoval bezprostředně po sdělení Komise nazvaném „Posilování evropské 
identity prostřednictvím vzdělávání a kultury“2, které nastínilo vizi budoucího Evropského 
prostoru vzdělávání a ze kterého čerpal evropský pilíř sociálních práv3 přijatý na summitu 
v Göteborgu v listopadu 2017.

Stávající akční plán digitálního vzdělávání obsahuje soubor 11 konkrétních opatření 
seskupených do tří priorit:

 Lepší využívání digitálních technologií ve výuce a učení
 Rozvoj příslušných digitálních kompetencí a dovedností pro digitální transformaci 
 Zlepšení vzdělávání prostřednictvím lepší analýzy údajů

Na konci roku 2018 přijal Parlament pod záštitou Výboru pro kulturu a vzdělávání usnesení, 
jímž reagoval na akční plán digitálního vzdělávání a vytyčil svou vizi pro budoucí vývoj 
politiky EU v oblasti digitálního vzdělávání a digitálních dovedností (zpráva zpravodajky 
Toom)4. Akční plán digitálního vzdělávání a usnesení Parlamentu mají mnoho základních 
společných východisek, zejména pokud jde o diagnostiku hlavních výzev. Při opětovném 
přečtení akčního plánu digitálního vzdělávání v roce 2020 je však snadné pochopit, proč jej 
Parlament nakonec odsuzuje jeho nedostatečně ambiciózní a má pocit, že akční plán digitálního 
vzdělávání je souborem konkrétních opatření, která vycházejí jednak z toho, co bylo možné 
udělat s penězi a sadou nástrojů, které měla Komise k dispozici, a jednak z toho, co by mělo 
být provedeno s ohledem na naléhavé politické požadavky. 

Parlament vyjadřuje politování nad roztříštěností opatření Komise a rozpočtových intervencí 
a nad absencí zastřešující strategie v oblasti digitálních dovedností a vzdělávání a požaduje, 
aby akční plán digitálního vzdělávání byl prvním krokem ke společné a plnohodnotné 
strategii EU. Poukazuje také na řadu důležitých nedostatků v intervenční logice plánu, která 
uznává potřebu přístupu založeného na celoživotním učení, ale nevěnuje se dostatečně 
důležitým životním etapám a neformálnímu vzdělávacímu prostředí, a která sice rozpoznává 
výzvy související se začleněním a rovností, které jsou nedílnou součástí digitální transformace, 
a značné rozdíly mezi členskými státy a uvnitř nich, ale nestanovuje jasný přístup k řešení 
těchto výzev. Parlament rovněž zdůrazňuje význam odborné přípravy a podpory učitelů 
a základní digitální gramotnosti a životních dovedností, které jsou sice v akčním plánu 
digitálního vzdělávání zmíněny, ale nepředstavují důležitou součást plánovaných opatření. 
Kromě toho není dostatečně často zmíněna potřeba podpory rodičů a žáků a studentů během 
procesu digitálního vzdělávání a není dostatečně jasné, jak bude plán nastaven, aby plnil své 

1 COM(2018) 022: Akční plán digitálního vzdělávání – https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/CS/TXT/?uri=COM:2018:22:FIN. 
2 COM(2017) 673: Posilování evropské identity prostřednictvím vzdělávání a kultury – https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=COM%3A2017%3A673%3AFIN
3 https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-
social-rights_en
4 2018/2090(INI): Vzdělávání v digitálním věku: výzvy, příležitosti a ponaučení pro tvorbu politiky EU – 
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0485_CS.html 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=COM:2018:22:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=COM:2018:22:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=COM:2017:673:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=COM:2017:673:FIN
https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights_en
https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights_en
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0485_CS.html
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cíle. Evropský parlament považuje za vhodné propojit Evropský prostor vzdělávání se strategií 
digitálního vzdělávání, aby bylo možné vytvořit celoevropský ekosystém digitálního 
vzdělávání, který bude volně přístupný všem v celé Evropě.

Když se nová Komise ujala úřadu a v lednu letošního roku zveřejnila svůj pracovní program na 
rok 20205, naplánovala na druhé čtvrtletí roku 2020 zveřejnění aktualizovaného akčního plánu 
digitálního vzdělávání, původně jako součást širšího „vzdělávacího balíčku“, včetně Evropské 
agendy dovedností6. Z důvodu krize COVID-19 byl pracovní program upraven a aktualizace 
akčního plánu digitálního vzdělávání byla odložena na konec září 2020, aby bylo možné 
dokončit veřejnou konzultaci a zohlednit poučení z krize COVID-19. Je vítáno, že Komise bude 
usilovat o vstup od široké škály zúčastněných stran, zejména proto, že krize COVID-19 
ukázala, kolik činitelů se podílí na správném zajištění digitálního vzdělávání. Pozitivní je 
rovněž to, že se Komise bude snažit vyhodnotit alespoň počáteční poučení z krize. I přes tento 
otevřený proces by se Komise měla snažit začlenit do své vlastní strategie postoj Evropského 
parlamentu, který se odráží v nadcházející zprávě Výboru pro kulturu a vzdělávání o utváření 
politiky digitálního vzdělávání a v usnesení, které má být přijato ohledně budoucnosti 
evropského vzdělávání v souvislosti s COVID-19. Evropský parlament a zejména Výbor pro 
kulturu a vzdělávání si přeje hrát aktivní a konstruktivní úlohu při vývoji a provádění 
evropských opatření v oblasti digitálního vzdělávání.

Krize COVID-19 a digitální vzdělávání v akci

V polovině dubna 2020 až 188 zemí po celém světě zavřelo školy na celostátní úrovni, čímž 
ovlivnilo přibližně 1,5 miliardy žáků a studentů, což představovalo 91 procent účastníků 
vzdělávání zapsaných do škol7. Stejný příběh se odehrál v prostředí formálního i neformálního 
vzdělávání – jesle, mateřské školy, vysoké školy odborného vzdělávání a přípravy, univerzity, 
kluby mládeže a vysoké školy pro vzdělávání dospělých zavřely své brány a v mnoha 
případech, když měly k dispozici infrastrukturu, přešly do on-line prostředí. Digitální 
vzdělávání nebylo pouhým nástrojem; stalo se nutností a rozšířeným řešením, díky němuž bylo 
možné vypořádat se s omezeními volného pohybu osob a poskytnout vzdělávání co největšímu 
počtu žáků a studentů. Tato nová realita zdůraznila potřebu evropského přístupu k digitálnímu 
vzdělávání ve spolupráci s celosvětovými institucemi a subjekty, jako je Organizace spojených 
národů, Světová banka a Rada Evropy, při hledání řešení šitých na míru novým výzvám.

Přestože vzdělávací zařízení a jejich zaměstnanci zavedli mnohé inovace a prokázali 
pozoruhodnou kreativitu, což mnoha lidem umožnilo pokračovat ve vzdělávání, celkový obraz 
ukazuje spíše spěšný přechod k digitalizaci, který zanechal ty, kdo již byli pozadu, ještě více 
pozadu. V některých částech světa je vzdělávání na dálku prakticky nemožné a nějakou formu 
vzdělávání na dálku poskytuje méně než 25 procent zemí s nízkými příjmy (většinou 
prostřednictvím televize a rozhlasu). V Rumunsku neměl téměř 1 milion dětí, což představuje 
32 % žáků v Rumunsku, několik měsíců přístup ke vzdělání kvůli špatnému přístupu k základní 

5 COM(2020) 37: Pracovní program Komise na rok 2020: Unie, která si klade vyšší cíle – 
https://ec.europa.eu/info/publications/2020-commission-work-programme-key-documents_en. 
6 Nakonec byla Evropská agenda dovedností zveřejněna 1. července 2020, dříve než revidovaný akční plán 
digitálního vzdělávání. Viz Evropská agenda dovedností pro udržitelnou konkurenceschopnost, sociální 
spravedlnost a odolnost – https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=22832&langId=en
7 Aktuální údaje poskytuje UNESCO na https://en.unesco.org/covid19/educationresponse

https://ec.europa.eu/info/publications/2020-commission-work-programme-key-documents_en
https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=22832&langId=en
https://en.unesco.org/covid19/educationresponse
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infrastruktuře.8 Naproti tomu nabízí vzdělávání na dálku, většinou on-line, přibližně 90 procent 
zemí s vysokými příjmy9. Tato zjevně pozitivní statistika pro země s vysokými příjmy přesto 
ponechává 10 procent školáků bez jakékoli formy učení a stejně tak zastírá obrovské 
nerovnosti, pokud jde o sociálně-ekonomické postavení. Například výzkum organizace Sutton 
Trust10 ve Spojeném království vytvořil jasný obraz toho, jak přechod k digitálnímu vzdělávání 
prohloubil základní sociální nerovnosti. Stručně řečeno, u dětí ve školách, kde se platí školné, 
a ve školách v bohatých oblastech byla podstatně větší pravděpodobnost, že budou mít přístup 
k internetu a zařízením, a budou tedy pokračovat ve školní práci, než u jejich vrstevníků ve více 
sociálně znevýhodněných částech země. Fakta jsou jasná: dokonce ani v bohatých členských 
státech nemají všechny domácnosti alespoň jeden použitelný počítač nebo Wi-Fi připojení. A to 
jsou úplné základy pro jakoukoli formu on-line vzdělávání.

Pandemie přinesla do popředí mnoho dalších nedostatků v ekosystému digitálního vzdělávání. 
Vedle problému nedostatečného přístupu na prvním místě vyvstává další problém, a to, že 
školáci potřebují učitele, kteří jsou dostatečně digitálně zdatní, aby poskytovali účinné on-line 
vzdělávání, a připravenou sadu nástrojů vhodnou pro on-line prostředí (pouhé zasílání 
pracovních listů e-mailem nebo rozhovory přes internet nejsou totéž co výuka). Digitální 
nástroje jsou užitečné pro výuku a učení a mohou se stát doplňkovými nástroji vzdělávání. 
Vzdělávání však vyžaduje více než jen přístup k digitálním zařízením; požaduje integrovaný 
přístup, který bere ohled na psychologické, sociální a praktické požadavky výuky a učení. Děti 
také potřebují rodiče, kteří jsou schopni pomoci vést je v on-line prostředí. Studenti 
s poruchami učení nebo se speciálními vzdělávacími potřebami vyžadují podporu 
přizpůsobenou na míru, která příliš často chybí. Ačkoli se učitelé a rodiče učili rychle, 
nedostatek digitálních dovedností mezi učiteli a školiteli a nedostatek účinné odborné přípravy 
učitelů v oblasti digitálního učení byl odhalen. Rodiče se také potýkají s problémy, někteří 
proto, že jim chybí jazykové dovednosti potřebné k tomu, aby pomohli svým dětem, které se 
mohou učit v jiném jazyce, jiní proto, že sami nemají klíčové dovednosti v oblasti gramotnosti 
nebo počítání potřebné k poskytnutí pomoci. Jsou zapotřebí zvláštní opatření, s finanční 
podporou evropských a vnitrostátních programů, na podporu rodičů a učitelů při rozvíjení 
dovedností potřebných k tomu, aby pomohli svým dětem. Mnozí dospělí se sami poprvé 
potýkají se základy digitální gramotnosti, jako je kybernetická hygiena, soukromí a mediální 
gramotnost, přičemž zvláštní výzvu představují během této zdravotní krize dezinformace. 
Statistiky mluví opět jasně: existuje přímá souvislost mezi příjmem a úrovní vzdělání na jedné 
straně a tendencí využívat internet k získávání informací a vzdělávání na straně druhé11. 

8 Studie provedená Rumunským institutem pro hodnocení a strategii o vzdělávání během stavu nouze – 
https://cdn.edupedu.ro/wp-content/uploads/2020/05/ires_accesul-elevilor-din-romania-la-educatie-online_studiu-
national_aprilie-2020.pdf.
9 „School closures, government responses and learning inequality around the world during Covid-19“ (Zavírání 
škol, reakce vlád a nerovnost ve vzdělávání po celém světě během pandemie COVID-19), Brookings Institution, 
14. dubna 2020 – https://www.brookings.edu/research/school-closures-government-responses-and-learning-
inequality-around-the-world-during-covid-19/.
10 „Covid-19 and Social Mobility: Impact Brief - School Shutdown“ (COVID-19 a sociální mobilita: stručný 
popis dopadů – uzavření škol), 20. dubna 2020 – https://www.suttontrust.com/wp-
content/uploads/2020/04/COVID-19-Impact-Brief-School-Shutdown.pdf.
11 „Adult learners in a digital world“ (Dospělí účastníci vzdělávání v digitálním světě), Výzkumná služba 
Evropského parlamentu, říjen 2019 – 
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2019)640141 – 
a „The 2018 International Computer and Information Literacy Study“ (Mezinárodní studie počítačové 
a informační gramotnosti z roku 2018), Evropská komise – 
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2019)640141.

https://cdn.edupedu.ro/wp-content/uploads/2020/05/ires_accesul-elevilor-din-romania-la-educatie-online_studiu-national_aprilie-2020.pdf
https://cdn.edupedu.ro/wp-content/uploads/2020/05/ires_accesul-elevilor-din-romania-la-educatie-online_studiu-national_aprilie-2020.pdf
https://www.brookings.edu/research/school-closures-government-responses-and-learning-inequality-around-the-world-during-covid-19/
https://www.brookings.edu/research/school-closures-government-responses-and-learning-inequality-around-the-world-during-covid-19/
https://www.suttontrust.com/wp-content/uploads/2020/04/COVID-19-Impact-Brief-School-Shutdown.pdf
https://www.suttontrust.com/wp-content/uploads/2020/04/COVID-19-Impact-Brief-School-Shutdown.pdf
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2019)640141
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2019)640141
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Na jedné straně proto krize COVID-19 poskytla působivé testovací prostředí pro politiku 
digitálního vzdělávání a na druhé straně odhalila ohromné množství nedostatků.

Klíčové priority pro revidovaný akční plán digitálního vzdělávání

Jak již bylo popsáno výše, příští generace akčního plánu digitálního vzdělávání musí řešit 
klíčové výzvy, které se objevily v průběhu provádění současného plánu, a ty, které se dostaly 
do popředí během krize COVID-19. Mezi prioritní oblasti činnosti by měly patřit:

 Začlenění a rovnost

Existuje jasná souvislost mezi tím, kde lidé žijí, jejich sociálně-ekonomickým postavením, 
úrovní vzdělání a zaměstnáním, které mají (nebo nemají), a úrovní jejich digitálních 
dovedností. Celkově asi 43 procent Evropanů nemá základní digitální dovednosti12. I když je 
toto číslo znepokojivé z mnoha důvodů, obzvláště znepokojivé je proto, že skrývá obrovské 
rozdíly. Zjednodušeně řečeno, pokud jste manuální dělník s minimální mzdou a bez diplomů 
žijící na venkově v Rumunsku, vaše digitální dovednosti budou pravděpodobně mnohem méně 
rozvinuté, než kdybyste byl vysoce vzdělaný právník s vysokými příjmy žijící ve Stockholmu13. 
Rozdíly zakořeňují v raném dětství14 a během dospělosti mají tendenci se jednoduše zvětšovat, 
protože nižší dosažené vzdělání obvykle vede k horším vyhlídkám na zaměstnání. 
Odpovídajícím způsobem mají dospělí v zaměstnání s nižší kvalifikací a nižší mzdou často 
menší přístup k odborné přípravě a rozvoji v rámci zaměstnání ve srovnání se svými lépe 
placenými vrstevníky s vyšší kvalifikací. Jak je uvedeno ve společné zprávě o zaměstnanosti 
pro rok 2020, pouze 4,3 procenta dospělých s nízkou kvalifikací v roce 2018 využívalo nějakou 
formu vzdělávání dospělých15. 

Problém představuje také přístup účastníků vzdělávání se zdravotním postižením a speciálními 
potřebami ke vzdělání. Nový kontext a nedostatečné uzpůsobení digitálních nástrojů pro 
účastníky vzdělávání se speciálními potřebami prohloubily stávající propasti a někdy vedly 
k velkým zpožděním v jejich vzdělávání a odborné přípravě. Rozdíly v přístupu mezi 
členskými státy je třeba řešit na evropské úrovni s využitím integrovaného evropského přístupu, 
který se bude snažit chránit účastníky vzdělávání se speciálními potřebami a umožňovat jim 
přístup k jakékoli dostupné platformě digitálního vzdělávání na úrovni EU, která by jim mohla 

12 Index digitální ekonomiky a společnosti 2019 – https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/desi.
13 „Adult learners in a digital world“ (Dospělí účastníci vzdělávání v digitálním světě), Výzkumná služba 
Evropského parlamentu, říjen 2019 – 
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2019)640141 – 
a „The 2018 International Computer and Information Literacy Study“ (Mezinárodní studie počítačové 
a informační gramotnosti z roku 2018), Evropská komise – 
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2019)640141.
14 Viz OECD Skills Outlook 2019 (Výhled OECD pro oblast dovedností 2019) – 
https://www.oecd.org/education/oecd-skills-outlook-e11c1c2d-en.htm – a „Young children (0-8) and digital 
technology - a qualitative assessment“ (Malé děti (0–8) a digitální technologie – kvalitativní hodnocení), Společné 
výzkumné středisko, 2018 – https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-
reports/young-children-0-8-and-digital-technology-qualitative-study-across-europe.
15 Společná zpráva o zaměstnanosti pro rok 2020, Evropská komise – 
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=8270.

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/desi
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2019)640141
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2019)640141
https://www.oecd.org/education/oecd-skills-outlook-e11c1c2d-en.htm
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/young-children-0-8-and-digital-technology-qualitative-study-across-europe
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/young-children-0-8-and-digital-technology-qualitative-study-across-europe
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=8270
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pomoci pokračovat v jejich odborné přípravě a vzdělávání.

Rozdíl mezi muži a ženami, pokud jde o digitální vzdělávání a dovednosti, není významný, 
přinejmenším ne v Evropské unii, na globální úrovni však představuje problém, na který musí 
Evropa společně se svými mezinárodními partnery upozornit a řešit jej. V Evropské unii však 
vzniká značná propast mezi muži a ženami, pokud jde o zaměstnanost v odvětví IKT nebo na 
pracovních místech vyžadujících pokročilé digitální dovednosti, přičemž ženy tvoří pouze 
21,5 procenta pracovníků na digitálních pracovních místech.16 

Stále však existuje generační propast. Dospělí a senioři s menšími digitálními dovednostmi by 
měli mít příležitost získat přístup k novým digitálním nástrojům pro své vzdělávání, ale také by 
měli být podporováni při rozvoji digitálních dovedností, které jsou dnes potřebné pro 
každodenní činnosti. Do digitální transformace by měl být zapojen každý a digitální vzdělávání 
může být prvním krokem k dosažení větší podpory veřejnosti.

Je zřejmé, že aktualizovaný akční plán digitálního vzdělávání musí stavět začlenění a rovnost 
do popředí a do centra a prosazovat je ve všech ostatních aspektech plánu.

 Přístup a připojení

Digitální infrastruktura a poskytování digitálního vybavení ve školách v Unii je celkově dobré. 
Tato skutečnost však zastírá „velké rozdíly mezi zeměmi a regiony“17. Akční plán digitálního 
vzdělávání z roku 2018 si již klade za cíl poskytnutí širokopásmového připojení s velmi 
vysokou kapacitou ve všech evropských školách se zvláštním důrazem na znevýhodněné 
a venkovské oblasti. Jak již barvitě znázornila krize COVID-19, účinné digitální vzdělávání 
vyžaduje mnohem širší přístup k internetu a internetové připojení nejen ve školách, ale 
i v domácnostech, jakož i přístup k zařízením. Finanční podpora Unie musí být zaměřena na 
zajištění širokého přístupu k digitální infrastruktuře a vybavení, aby bylo možné překlenout 
propast, která v oblasti digitální infrastruktury a vybavení existuje. Širokopásmový internet by 
měl být považován za veřejný statek, který musí být přístupný všem, aby byly zajištěny rovné 
příležitosti a schopnost přístupu k digitálním formám vzdělávání. Pilotní projekty a přípravné 
činnosti započaté Evropským parlamentem, které se zabývají otázkou přístupnosti vzdělávacích 
nástrojů v oblastech a komunitách se špatným připojením nebo přístupem k technologiím, by 
měly být podporovány a proměněny na trvalé programy určené k zajištění přístupu k digitálním 
příležitostem pro učitele a účastníky vzdělávání ve vzdálených oblastech.

Přístup k infrastruktuře však nestačí. Potřebujeme zařízení a digitální nástroje vhodné pro daný 
účel přizpůsobené konkrétním potřebám vzdělávání. Počítače a tablety poskytované učitelům, 
žákům a studentům je třeba přizpůsobit vzdělávání a zajistit účastníkům vzdělávacího procesu 
bezpečné prostředí. Vzdělávací obsah je třeba přizpůsobit digitálním nástrojům s použitím plně 
kompatibilních a snadno přístupných modulů, jako je video obsah, aktivity ve formě her nebo 
přizpůsobené osnovy vytvořené společně učiteli a žáky či studenty.

16 Viz „Rethinking education in the digital age“ (Přehodnocení vzdělávání v digitálním věku), Výzkumná služba 
Evropského parlamentu, březen 2020 – 
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_STU%282020%29641528 – 
a „Women in the digital age“ (Ženy v digitálním věku), Evropská komise, 2018 – 
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/84bd6dea-2351-11e8-ac73-01aa75ed71a1.
17 „Rethinking education in the digital age“ (Přehodnocení vzdělávání v digitálním věku), Výzkumná služba 
Evropského parlamentu, březen 2020.

https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_STU(2020)641528
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/84bd6dea-2351-11e8-ac73-01aa75ed71a1
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 Digitální dovednosti pro život a práci

Digitální dovednosti představují dvojí výzvu. Na jedné straně je zásadní připravit lidi na 
vyvíjející se trh práce, na kterém se odhaduje, že 30 procent pracovních míst v EU (50 procent 
celosvětově) v příštích 25 letech zanikne a bude nahrazeno pracovními místy vyžadujícími 
pokročilé digitální dovednosti18. To vyžaduje důkladné přehodnocení nových souborů 
dovedností, které jsou od mladých lidí vyžadovány (kódování, informatické myšlení, umělá 
inteligence, robotika, blockchain atd.)19. Vyžaduje to také soustředěné úsilí, aby bylo možné 
zavést politiky v oblasti změny kvalifikace a prohlubování dovedností, které pracovníkům 
umožní přechod z pracovních míst, u nichž hrozí, že budou brzy automatizována, na nová 
a kvalitnější pracovní místa20.

Jak již bylo zdůrazněno výše, krize COVID-19 přinesla do popředí již tak znepokojivé úrovně 
základní digitální negramotnosti. S hromadným přechodem k on-line vzdělávání, práci a životu 
se lidé potýkají s ústředními aspekty základní digitální gramotnosti, zejména s tím, jak zajistit 
ochranu údajů na internetu, jak se chovat kyberneticky bezpečným způsobem nebo jak kriticky 
hodnotit informace na internetu. Pro některé to bylo v posledních několika měsících vůbec 
poprvé, kdy nakupovali na internetu, použili on-line bankovnictví nebo se objednali k lékaři 
přes internet, což opět odhalilo obrovské rozdíly ve společnosti. Kromě toho je zásadní chránit 
nezletilé a mladé lidi před rostoucím fenoménem kyberšikany, nebezpečnými digitálními 
hrami, ohrožením ochrany údajů, zneužitím osobních údajů nezletilých a falešnými zprávami. 
Evropský parlament na tyto otázky v posledních několika letech opakovaně upozorňoval 
a požadoval v této souvislosti více opatření ze strany Evropské komise a členských států. Je 
nezbytné, aby aktualizovaný akční plán digitálního vzdělávání stanovil jasnou strategii na 
podporu přenosu základních životních dovedností, jako je soukromí na internetu, bezpečnost 
na internetu a kybernetická hygiena. Zároveň jsou pro zajištění bezpečného digitálního 
prostředí v současné době zapotřebí alternativní dovednosti, které jsou na internetu velmi 
užitečné, jako je kritické myšlení a mediální gramotnost. 

 Přístup založený na celoživotním učení – napříč odvětvími a prostředími 

V souladu s uznáním, že základní digitální dovednosti a dovednosti specifické pro trh práce se 
v průběhu času vyvíjejí, musí každá reakce digitálního vzdělávání uplatňovat přístup založený 
na celoživotním učení, zasahovat napříč stupni vzdělávání a odborné přípravy a být součástí 
formálního i neformálního vzdělávacího prostředí21 se zvláštním důrazem na digitální 
vzdělávání týkající se zlepšování digitálních dovedností. Je důležité posoudit potřeby a výzvy 
digitálního vzdělávání na všech stupních, od předškolního vzdělávání a péče, přes základní 
a středoškolské vzdělávání až po vysokoškolské vzdělávání, odborné vzdělávání a přípravu 
a vzdělávání dospělých. Je také důležité si uvědomit, že neformální vzdělávání nabízí obrovský 
potenciál digitálního vzdělávání, ale vyžaduje soustředěné úsilí o zlepšení potvrzování 

18 „Digitalization, jobs and convergence in Europe“ (Digitalizace, pracovní místa a konvergence v Evropě), 
Evropská komise, 2016 – http://eskills-
scale.eu/fileadmin/eskills_scale/all_final_deliverables/scale_digitalisation_report.pdf.
19 Viz „Skills for a connected world“ (Dovednosti pro propojený svět), UNESCO, 2018 – 
https://unevoc.unesco.org/home/UNEVOC+Publications/lang=en/akt=detail/qs=6104.
20 OECD Skills Outlook 2019 (Výhled OECD pro oblast dovedností 2019) – 
https://www.oecd.org/education/oecd-skills-outlook-e11c1c2d-en.htm.
21 Tamtéž. 

http://eskills-scale.eu/fileadmin/eskills_scale/all_final_deliverables/scale_digitalisation_report.pdf
http://eskills-scale.eu/fileadmin/eskills_scale/all_final_deliverables/scale_digitalisation_report.pdf
https://unevoc.unesco.org/home/UNEVOC+Publications/lang=en/akt=detail/qs=6104
https://www.oecd.org/education/oecd-skills-outlook-e11c1c2d-en.htm
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a certifikace dovedností. Byl by užitečný evropský certifikační mechanismus, který by pomohl 
při vývoji společného evropského systému přístupného všem příslušným evropským 
subjektům. Programy financování EU by se navíc měly zaměřit na přístup založený na 
celoživotním učení, který by integroval metody digitálního vzdělávání a cíle digitálních 
dovedností. Vyvinutí evropské digitální platformy pojaté jako jednotné kontaktní místo pro 
celoživotní učení by zároveň mohlo být řešením pro vytvoření digitálního evropského prostoru 
vzdělávání.

 Inovace a zdroje v digitálním vzdělávání

Nové a vznikající technologie, zejména umělá inteligence, robotika a virtuální a rozšířená 
realita, nabízejí obrovský nevyužitý vzdělávací potenciál. Je důležité, aby nový akční plán 
digitálního vzdělávání zahrnoval inovace. Kompetence nezbytné pro tvorbu, zavádění 
a využívání technologií založených na umělé inteligenci a robotice by měly být do vzdělávání 
zabudovány již od jeho rané fáze. Klíčová přitom zůstává kvalita. Jak uvádí OECD, „vliv 
technologie na výsledky studentů závisí na tom, jak je technologie integrována do učebny na 
podporu výukových a učebních postupů“22. Jinými slovy, je nutné vyvarovat se toho, abychom 
upadli do pasti a nechali ocas vrtět psem, když bychom „podporovali digitální řešení při hledání 
problémů“23. Navíc existují důkazy o tom, že digitální technologie jsou mnohem účinnější, 
jsou-li zabudovány také do hodnocení a zkoušek24. Často tomu tak však není.

Otázka internetových zdrojů se rovněž dostala do popředí během krize COVID-19, kdy se 
učitelé často snažili najít vhodné vzdělávací zdroje pro on-line vzdělávání. Ve skutečnosti 
existuje mnoho materiálu, například v rámci sítě e-Twinning programu Erasmus+, a je možné 
a zároveň potřebné učinit mnohem více pro shromáždění vzdělávacích zdrojů napříč členskými 
státy, aby bylo on-line vzdělávání účinnější. Síť e-Twinning a program Erasmus+ by měly být 
důkladně přezkoumány a zhodnoceny, aby bylo možné dále vzdělávat učitele, rodiče, žáky 
a studenty s cílem neustálého zdokonalování jejich digitálních dovedností. Mimo prostředí 
formálního vzdělávání poskytují například hromadné otevřené on-line kurzy (Massive Open 
Online Courses, MOOCs) obrovský prostor pro celoživotní vzdělávání a měly by rozšířit 
přístup a podpořit začlenění, avšak, jak poznamenává OECD25, stále zůstává silná spojitost 
mezi vyššími úrovněmi vzdělání a dovedností a vyššími úrovněmi využívání MOOCs.

Evropským univerzitám se podařilo zaujmout místo na špici inovací, pokud jde o digitální 
vzdělávání, ale mezi členskými státy i uvnitř nich stále existují významné rozdíly, které závisí 
na finančních možnostech vzdělávacích institucí. Sloučení pozitivních příkladů a vytvoření 
celoevropské infrastruktury digitálního vzdělávání pro evropské univerzity by mohlo být 
vynikajícím začátkem při vytváření evropské internetové univerzity, která by zahrnovala obsah 
z různých evropských univerzit. 

22 Tamtéž.
23 „Education outcomes enhanced by the use of digital technology: Re-imagining the school learning ecology“ 
(Výsledky vzdělávání zlepšené použitím digitální technologie: přetvoření školní učební ekologie), Evropská síť 
odborníků na ekonomiku vzdělávání, 2019 – https://op.europa.eu/en/publication-detail/-
/publication/1eb638fd-4eb0-11e9-a8ed-01aa75ed71a1/language-en.
24 Tamtéž. 
25 OECD Skills Outlook 2019 (Výhled OECD pro oblast dovedností 2019) – 
https://www.oecd.org/education/oecd-skills-outlook-e11c1c2d-en.htm.

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/1eb638fd-4eb0-11e9-a8ed-01aa75ed71a1/language-en
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/1eb638fd-4eb0-11e9-a8ed-01aa75ed71a1/language-en
https://www.oecd.org/education/oecd-skills-outlook-e11c1c2d-en.htm
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 Podpora učitelů a školitelů

Nutnost postavit technologii do služeb pedagogiky také vyžaduje, aby učitelé a školitelé stáli 
v samém středu procesu digitálního vzdělávání, a to jak při návrhu, tak při realizaci26. Ve 
skutečnosti se to však příliš často neděje. Učitelé a školitelé reagovali na digitalizaci poháněnou 
pandemií COVID-19 s obrovskou kreativitou, ale také často zjišťovali, že jejich digitální 
schopnosti jsou nedostatečné, nebo nebyli schopni efektivně učit v čistě on-line prostředí. Je 
nezbytné, aby se učitelům dostalo účinné odborné přípravy – a času na její absolvování –, aby 
se stali digitálně zdatnějšími a sebevědomějšími. Potřebujeme na míru šitý přístup specifický 
pro každou oblast odborné přípravy, abychom přizpůsobili výuku a učení specifikům všech 
vzdělávacích oblastí a zvláštnostem každého vzdělávacího prostředí a každé úrovně žáků 
a studentů. Zvláštní podporu by měly dostat technické a odborné školy a třídy vyžadující 
specifické přizpůsobené digitální prostředí.

Část každé podpory učitelů a každé odborné přípravy musí být postavena na jasném obrazu 
stávajících digitálních dovedností a nedostatků v dovednostech. Nástroj sebehodnocení 
SELFIE27 představuje velmi užitečný nástroj, který by měl být dále rozvíjen a využíván. Při 
podpoře transformace a začlenění digitálních nástrojů do vzdělávacího procesu by mohlo být 
užitečné vytvoření široce uznávaného evropského hodnotícího mechanismu digitalizace 
vzdělávacích institucí, který by obsahoval zaškrtávací políčka a cíle.

 Přístup založený na účasti více zúčastněných stran a společné tvorbě

Krize COVID-19 jasně ukázala, že správné zajištění digitálního vzdělávání zahrnuje velmi 
širokou škálu zúčastněných stran, což je skutečnost uznávaná v literatuře již mnoho let. Pokud 
se školáci mají efektivně učit doma, musí je rodiče podporovat a vést. Pokud mají rodiče 
pomoci dětem pozitivně se zapojit do digitálních technologií, potřebují pozitivní a proaktivní 
přístup ze strany škol. Pokud mají starší lidé zůstat digitálně informovaní a aktivní, potřebují 
podporu neformálního prostředí, jako jsou knihovny. Pokud mají pracovníci přizpůsobit své 
dovednosti, potřebují podporu ze strany podniků. Revidovaný akční plán digitálního vzdělávání 
musí být postaven na tomto základě více zúčastněných stran. Musíme rozšířit svou perspektivu 
při vývoji vzdělávacího přístupu, na jehož tvorbě se budou podílet učitelé, rodiče, žáci, studenti, 
školitelé, nevládní organizace, místní úřady, odborníci na vzdělávání, soukromé subjekty, 
vzdělávací instituce a zainteresovaní občané a budou zapojeni do procesu vymezování cílů, 
mechanismů a prostředků, které by mohly zajistit široce přijímanou a plně kompatibilní 
digitální transformaci našeho vzdělávání. 

Na cestě ke strategii digitálního vzdělávání a digitálních dovedností

Po tříletém životním cyklu akčního plánu digitálního vzdělávání je čas, jak uvedl Parlament ve 
svém usnesení z roku 201828, přejít k plnohodnotné strategii EU v oblasti digitálního 
vzdělávání a digitálních dovedností. Tato strategie by se měla snažit dodržet hlavní zásady 
a témata uvedená výše, ale existuje řada správních a rozpočtových kritérií, která je třeba v revizi 

26 Závěry Rady o evropských učitelích a školitelích pro budoucnost, 26. května 2020 – https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.193.01.0011.01.ENG.
27 https://ec.europa.eu/education/schools-go-digital_cs

28 2018/2090(INI): Vzdělávání v digitálním věku: výzvy, příležitosti a ponaučení pro tvorbu politiky EU – 
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0485_CS.html.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.193.01.0011.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.193.01.0011.01.ENG
https://ec.europa.eu/education/schools-go-digital_cs
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0485_CS.html


PE655.945v01-00 10/11 DT\1211869CS.docx

CS

akčního plánu digitálního vzdělávání zohlednit, aby bylo možné posunout jej na další úroveň. 
Nová strategie vyžaduje především dlouhodobou vizi podloženou měřitelnými krátkodobými 
a dlouhodobými cíli, je tedy třeba odklonit se od logiky volného souboru opatření. Taková 
strategie by měla mít jasné cíle a měla by být vybavena dostatečnými finančními prostředky 
nabízejícími nezbytnou podporu k dosažení těchto cílů. 

1. Sladit strategii se sedmiletým časovým rámcem VFR. Vzhledem k tomu, že 
financování digitálního vzdělávání ze strany Unie pochází z programů VFR, má smysl 
pracovat podle stejného sedmiletého časového rámce. To by mělo programům financování 
umožnit financovat ta opatření, která přímo podporují strategii. Definování jasných 
programů a cílů digitálního vzdělávání je nezbytné pro splnění cílů strategie. Digitální 
vzdělávání by zároveň mělo být zdůrazněno jako klíčový cíl v novém evropském plánu na 
podporu oživení. Stanovení 10% rozpočtového cíle pro vzdělávání by bylo užitečné při 
plnění cílů strategií navržených pro vzdělávání na evropské úrovni. Také by to mělo 
umožnit průběžné kombinování dlouhodobější vize s měřitelnými cíli.

2. V revidovaném akčním plánu digitálního vzdělávání jasně vysvětlit, odkud bude 
pocházet financování různých oblastí. Stávající akční plán digitálního vzdělávání je 
podporován prostřednictvím řady finančních programů. To bude v novém VFR pokračovat, 
přičemž financování bude poskytováno prostřednictvím programů Erasmus+, Kreativní 
Evropa (mediální gramotnost), Horizont Evropa, Digitální Evropa, Nástroj pro propojení 
Evropy, program InvestEU a ze strukturálních fondů. Klíčovým nástrojem bude také nová 
facilita na podporu oživení a odolnosti. Musí být jasno ohledně zdrojů financování a toho, 
jak mohou účinně spolupracovat na vytvoření synergického účinku. Zároveň potřebujeme 
mít jasno, pokud jde o opatření vyvíjená na evropské, vnitrostátní nebo místní úrovni, jejich 
přesné cíle a rozpočtové příděly.

3. Zasadit revidovaný akční plán digitálního vzdělávání do širšího politického rámce. 
Dne 1. července 2020 zveřejnila Evropská komise novou Evropskou agendu dovedností29. 
Jedním z jejích hlavních cílů je do roku 2025 zvýšit podíl dospělých se základními 
digitálními dovednostmi alespoň na 70 %. Účinné plnění revidovaného akčního plánu 
digitálního vzdělávání bude záviset na společném politickém rámci napříč politickými 
iniciativami – Evropskou agendou dovedností, Evropským prostorem vzdělávání, 
evropským semestrem – a napříč nástroji financování – s využitím například ESF+ a facility 
na podporu oživení a odolnosti k zaměření investic na digitální vzdělávání a dovednosti. 
Výzva začlenění a rovnosti v oblasti digitálních dovedností je neoddělitelně spjata s cíli 
záruk pro mladé lidi a záruky pro děti. I zde je nezbytná společná tvorba politiky. Rovněž 
je zapotřebí propojit tyto cíle s vnitrostátními a místními opatřeními, přičemž je zároveň 
třeba tyto cíle začlenit do otevřeného stálého monitorovacího systému, který by měl být 
zdůrazněn v mechanismu evropského semestru. 

4. Začlenit revidovaný akční plán digitálního vzdělávání do širšího rámce správy. 
Má-li být nová strategie hybatelkou smysluplné změny, potřebuje mnohem jasnější rámec 

29 Evropská agenda dovedností pro udržitelnou konkurenceschopnost, sociální spravedlnost a odolnost – 
https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=22832&langId=en.

https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=22832&langId=en
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správy, který objasní úlohu různých institucionálních subjektů v procesu. Vedení má 
zásadní význam. Je rovněž zásadní, aby zapojení více generálních ředitelství v Komisi 
nevedlo k nesourodé sbírce volně propojených iniciativ, ale aby se spíše řídilo spolehlivým 
rámcem správy a společnými opatřeními, kde konkrétní odborné znalosti každého 
generálního ředitelství bude možné účinně využít. Evropský parlament by měl být zapojen 
do procesu konzultací a rozhodování, přičemž odborníci a poslanci by měli být plně 
zapojeni do tvorby opatření a politik v této oblasti. Dohled Evropského parlamentu může 
zajistit úplnou transparentnost a pokračování v dohledu nad cíli stanovenými v této strategii 
pro digitální vzdělávání.  

5. Ujasnit, jak a jakým subjektem budou různé oblasti strategie realizovány, a změřit 
tuto realizaci. V souladu se zásadou subsidiarity spadá koncepce i poskytování vzdělávání 
a odborné přípravy výlučně do pravomoci členských států, přičemž Unie hraje koordinační 
a podpůrnou úlohu. Pro digitální vzdělávání to znamená, že systémová reforma v praxi 
závisí na řadě subjektů. Revidovaný akční plán digitálního vzdělávání by měl mít jasno 
v tom, jakou roli mohou a mají při realizaci sehrát různé subjekty. Slibné iniciativy EU, jako 
je Evropský týden programování, síť e-Twinning v programu Erasmus+ a Koalice pro 
digitální dovednosti a pracovní místa, musí doplňovat národní iniciativy. Vnitrostátní 
opatření by měla být podpořena pokyny pro členské státy, které by měly pomoci zajistit, že 
politické reakce budou kalibrovány faktory, jako jsou demografické údaje, úroveň rozvoje 
a podnikatelské prostředí. Rovněž je třeba provádět důkladné měření provádění akčního 
plánu digitálního vzdělávání (nejen podávat zprávu), zejména tam, kde se poskytuje 
financování ze strany Unie. Lepší začlenění vzdělávání, konkrétně digitálního vzdělávání, 
do formátu evropského semestru by mohlo zajistit nepřetržité měření úsilí vynaloženého na 
plnění cílů evropské strategie pro digitální vzdělávání.
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