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Humanoid robot Atlas – Boston Dynamics

Atlas, The Next Generation
BostonDynamics

https://www.youtube.com/watch?v=rVlhMGQgDkY, 2:41 min. 

https://www.youtube.com/watch?v=rVlhMGQgDkY


Vymodelovaný moderátor

Televizní moderátor Čínské zpravodajské agentury Nová Čína vyvinutý strojovým učením a 3D modelováním.
https://youtu.be/GAfiATTQufk, https://www.lupa.cz/aktuality/cinska-zpravodajska-agentura-predvedla-virtualni-ai-moderatory-zprav/ 

https://youtu.be/GAfiATTQufk
https://www.lupa.cz/aktuality/cinska-zpravodajska-agentura-predvedla-virtualni-ai-moderatory-zprav/




EU dle indexu ohrožení 
profesí digitalizací

2015. Odd. strategie a trendů EU. Úřad vlády České republiky. 
Aleš Chmelař, Stanislav Volčík, Aleš Nechuta, Ondřej Holub

Digitalizace –  
neologismus
pro akcelerovanou 
aplikaci ICT 
v hospodářství.



OECD: Dopady automatizace v horizontu 10-20 let

OECD (2017), OECD Employment Outlook 2017, OECD Publishing, Paris. ISBN 978-98-64-27486-0
http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/employment/oecd-employment-outlook-2017_empl_outlook-2017-en#page109 

Výhody levná montovny nemusí vydržet dlouho.

http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/employment/oecd-employment-outlook-2017_empl_outlook-2017-en#page109


● datový detektiv – analyzuje data z internetu věcí, datových 
či neuronových sítí a zhodnocuje je,

● společník na procházky a povídání – populace stárne, 
někteří lidé potřebují ke komunikaci někoho živého,

● architekt rozšířené reality – zejm. pro zábavní průmysl,

● kurátor osobních vzpomínek – uspořádává vzpomínky do 
vlastního virtuálního světa; čím starší, tím víc zapomínáme,

● manažer roboticko-lidských týmů – podporuje spolupráci 
lidí a strojů kombinací toho nejlepšího z obou skupin.

Některá pracovní místa zaniknou, nová vzniknou

Cakebread Caroline. Robots aren't just taking our jobs, they're creating them – here are 21 weird jobs humans will have in the future. Business Insider. 
19. 11. 2017 http://www.businessinsider.com/21-weird-jobs-humans-will-have-when-robots-take-over-2017-11/ 

http://www.businessinsider.com/21-weird-jobs-humans-will-have-when-robots-take-over-2017-11/


JAK MÁ REAGOVAT ŠKOLSTVÍ?
ZMĚNOU?



1.učení je zaměřeno na individuální hodnocení, 
ale inovace jsou týmová činnost,

2.učení je rozděleno do oddělených předmětů, 
ale inovace se rozvíjejí na hranicích mezi disciplínami,

3.ve většině škol panuje kultura pasivity, 
zatímco inovátoři jsou aktivními tvůrci, 

4.školní kultura odměňuje odmítání rizika a penalizuje chyby, 
ale kultura inovací vyžaduje riskování a opakování,

5.školy závisí na vnější motivaci,
inovátoři jsou většinou motivováni vnitřně.

TRANSFORMACE nemusí probíhat REVOLUCÍ, 
nicméně změny jsou nutné!

Rozpory mezi tím, jak funguje škola a kulturou inovací

Getting Smart. CEOs Want Hard-Working Decision-Making Team Players, 2013. SCIO výběr zpráv
Prof. Tony Wagner
Harvard University



Tři prioritní cíle:
● otevřít vzdělávání novým metodám 

a způsobům učení prostřednictvím 
digitálních technologií,

● zlepšit kompetence žáků v oblasti 
práce s informacemi a digitálními 
technologiemi,

● rozvíjet informatické myšlení žáků.

Strategie digitálního vzdělávání do roku 2020

http://sdv.msmt.cz/ 
Schválena vládou 11/20141



Ukázky ze 43 opatření SDV:
● Prosazení otevřených vzdělávacích zdrojů a dat (CC).
● Modernizace vzdělávací oblasti ICT v RVP, zdůraznění 

informatického myšlení (R. Hylmar, D. Růžičková).
● Zajištění udržitelného financování v oblasti infrastruktury.
● Zařazení standardu digi. kompetencí učitele 

do vzdělávání učitelů na VŠ (D. Růžičková).
● Podpora vývoje inovací a spolupráce 

veřejného, soukromého a nezisk.
sektoru (P. Naske, V. Pati).

● Projekty PRIM, DG (Z. Filipi),
SYPO (P. Pecník).

Strategie digitálního vzdělávání



Digitální technologie Digitální technologie 
ve školáchve školách

aktuální situaceaktuální situace

http://gettingsmart.com/2013/05/ceos-want-hard-working-decision-making-team-players/
http://scio.cz/vyzkum/vyber_zprav_novinek_zajimavosti_vzdelavani_71.asp


http://www.csicr.cz/cz/Dokumenty/Tematicke-zpravy/Tematicka-zprava-Vyuzivani-digitalnich-technologii 
http://www.csicr.cz/cz/Aktuality/Informacni-bulletin-Ceske-skolni-inspekce-09_2017 

Koncepce a financování jsou neefektivní.

Personální zajištění je nedostatečné.

Počítače jsou zastaralé a připojení je omezené.

Situace je kritická.

ČŠI: Využívání digitálních technologií v MŠ, ZŠ, SŠ, VOŠ

Tematická zpráva ČŠI. Využívání digitálních technologií v MŠ, ZŠ SŠ a VOŠ. Praha: Česká školní inspekce, 2017. 



počítače mladší 7 let

Minimální ICT standard školy dle ČŠI

Tematická zpráva ČŠI. Využívání digitálních technologií v MŠ, ZŠ SŠ a VOŠ. Praha: Česká školní inspekce, 2017. Dostupné z 
http://www.csicr.cz/cz/Dokumenty/Tematicke-zpravy/Tematicka-zprava-Vyuzivani-digitalnich-technologii  

školní správce ICT
školní správce ICT

vlastní počítač u min. poloviny učitelů

vlastní počítač u min. poloviny učitelů

AKTUALIZOVANÁ ICT STRATEGIE ŠKOLY

POKRYTÍ SÍTÍ MIN. 60 % PROSTOR ŠKOLY

http://sdv.msmt.cz/


ČŠI: Naplňování kritérií ICT standardu

Tematická zpráva ČŠI. Využívání digitálních technologií v MŠ, ZŠ SŠ a VOŠ. Praha: Česká školní inspekce, 2017. Dostupné z 
http://www.csicr.cz/cz/Dokumenty/Tematicke-zpravy/Tematicka-zprava-Vyuzivani-digitalnich-technologii  



DIGITÁLNÍ KOMPETENCEDIGITÁLNÍ KOMPETENCE
UČITELŮUČITELŮ



Podíly žáků ve školách 
dle problémů omezujících intenzivnější využití ICT

Sekundární analýza PISA 2015. Vliv složení třídy, metod uplatňovaných učitelem a využívání technologií na výsledky českých žáků. Praha: ČŠI, 2018. 
http://www.csicr.cz/cz/Aktuality/Sekundarni-analyza-Vliv-slozeni-tridy,-metod-uplat 



Digitální kompetence učitelů

Podíly žáků ve školách 
dle problémů omezujících intenzivnější využití ICT

Sekundární analýza PISA 2015. Vliv složení třídy, metod uplatňovaných učitelem a využívání technologií na výsledky českých žáků. Praha: ČŠI, 2018. 
http://www.csicr.cz/cz/Aktuality/Sekundarni-analyza-Vliv-slozeni-tridy,-metod-uplat 



1. ISTE pro učitele
●http://www.iste.org/standards/ISTE-standards/standards-for-teachers
●https://spomocnik.rvp.cz/clanek/21483/ 

2. DigCompEdu – Digital Competence of Educators 
●https://ec.europa.eu/jrc/en/digcompedu
●https://spomocnik.rvp.cz/clanek/21855/

3. MENTEP – Mentoring Technology-Enhanced Pedagogy
●http://mentep-sat-runner.eun.org/
●http://www.dzs.cz/cz/eun/mentep/, https://mentep.webnode.cz/  

4. UNESCO ICT – Kompet. model učitele s ICT
●https://www.nidv.cz/uzitecne-aplikace 
●https://publi.cz/books/220/files/KMU.pdf

5. ECDL – Využívání IKT ve vzdělávání
●http://www.ecdl.cz/data/Sylabus-ECDL-ENG-M18-1.0.pdf    

Rámce a online nástroje digi. kompetencí pedagogů

http://www.csicr.cz/cz/Dokumenty/Tematicke-zpravy/Tematicka-zprava-Vyuzivani-digitalnich-technologii
http://www.csicr.cz/cz/Aktuality/Informacni-bulletin-Ceske-skolni-inspekce-09_2017


Rámec digitálních kompetencí pedagogů – DigCompEdu

Evropský rámec digitálních kompetencí pedagogů: DigCompEdu. Praha: NÚV, 2018. ISBN: 978-80-7481-214-9. https://spomocnik.rvp.cz/clanek/21855/

22 kompetencí učitele v 6 oblastech:

http://www.csicr.cz/cz/Dokumenty/Tematicke-zpravy/Tematicka-zprava-Vyuzivani-digitalnich-technologii


DigCompEdu: příklad

Oblast kompetencí
„Digitální zdroje“

Evropský rámec digitálních kompetencí pedagogů: DigCompEdu. Praha: NÚV, 2018. ISBN: 978-80-7481-214-9. https://spomocnik.rvp.cz/clanek/21855/

http://www.csicr.cz/cz/Dokumenty/Tematicke-zpravy/Tematicka-zprava-Vyuzivani-digitalnich-technologii


DigCompEdu – oblast kompetencí Digitální zdroje



DigCompEdu – Úrovně pokroku

…nastaveny dle Společného evropského refer. rámce pro jazyky:



http://www.csicr.cz/cz/Aktuality/Sekundarni-analyza-Vliv-slozeni-tridy,-metod-uplat


Návrh pro poradu vedení MŠMT, listopad 2018

Vznik standardu digi. kompetencí učitele (z DigCompEdu)

● začlenění  do profilu absolventa a do vzdělávacích 
programů fakult připravujících učitele; jednání s NAU,

● příprava intenzivní podpory vzdělávání učitelů – 
nabídka NIDV, výzva ISDV II OP VVV, konference…,

● návody a workshopy pro školní ICT koordinátory, krajské 
ICT metodiky v SYPO, vzdělávací instituce,

● začlenění do standardů studia DVPP, zejm. pro DPS, 
studium specializačních činností, studium pro ředitele,

● vývoj online nástroje – JRC EK i 
NÚV – Profil Učitel21 v PPUČ (à la Profil Škola21).

http://www.csicr.cz/cz/Aktuality/Sekundarni-analyza-Vliv-slozeni-tridy,-metod-uplat


NEUMAJER, O. Rámce digitálních kompetencí učitele. 
Řízení školy. Letní speciál. Praha: Wolters Kluwer, 2018, roč. 15. ISSN 1214-8679 

http://ondrej.neumajer.cz/ramce-digitalnich-kompetenci-ucitele/ 

Více o DigCompEdu

Evropský rámec digitálních kompetencí pedagogů DigCompEdu. 
24. 9. 2018. ISSN 1802-4785. https://spomocnik.rvp.cz/clanek/21855  

http://www.iste.org/standards/ISTE-standards/standards-for-teachers
https://spomocnik.rvp.cz/clanek/21483/
https://ec.europa.eu/jrc/en/digcompedu
https://spomocnik.rvp.cz/clanek/21855/
http://mentep-sat-runner.eun.org/
http://www.dzs.cz/cz/eun/mentep/
https://mentep.webnode.cz/
https://www.nidv.cz/uzitecne-aplikace
https://publi.cz/books/220/files/KMU.pdf
http://www.ecdl.cz/data/Sylabus-ECDL-ENG-M18-1.0.pdf


…to byla

Strategie digitálního vzdělávání 
jako reakce na proměny vzdělávání

https://spomocnik.rvp.cz/clanek/21855/

