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ROZDÍLY V DIGITÁLNÍ 

GRAMOTNOSTI MEZI JEDNOTLIVÝMI 
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ZÁKLADNÍ ŠKOLU 

 

DIFFERENCES IN DIGITAL LITERACY BETWEEN DIFFERENT SOCIAL CLASSES 

OF ADOLESCENTS ENDING PRIMARY SCHOOL 

 

Václav Dobiáš1 
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práci se zaměřuje na digitální gramotnost sociálně vyloučených. 

 

The author is the academic staff at VŠTE, Department of Computer Science and Natural 

Sciences. At the same time he is a doctoral student at the Pedagogical Faculty of South 

Bohemian University. In his dissertation he focuses on digital literacy of socially excluded.. 

 

Abstract 

On the basis of qualitative data, the article describes the differences in skills and abilities in 

the various areas of digital literacy among adolescents belonging to the majority and their 

socially disadvantaged colleagues. 

Key words: Digital literacy, social exclusion, adolescent 

 

Abstrakt 

Na základě kvalitativních dat článek popisuje rozdíly ve schopnostech a dovednostech 

v jednotlivých oblastech digitální gramotnosti mezi adolescenty spadajícími do majority 

a jejich sociálně znevýhodněnými kolegy.  

Klíčová slova: Digitální gramotnost, sociální vyloučení, adolescent 

 

Úvod 

Ve výzkumu ICILS (Basl a spol, 2015) se ukázaly veliké rozdíly ve znalostech a 

dovednostech v digitální gramotnosti s rozdílným sociálním zázemím. Tento článek se snaží 

tyto rozdíly popsat. Cílem tohoto článku je tedy odpovědět na výzkumnou otázku: 

                                                           
1 Adresa pracoviska: Mgr. Václav Dobiáš, VŠTE, Okružní 517/10, 370 01 České Budějovice 

E-mail: dobias@mail.com 
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Jaké jsou rozdíly v digitální gramotnosti mezi jednotlivými sociálními vrstvami adolescentů 

končících základní školu? 

Tuto otázku se budeme snažit zodpovědět na základě dat shromážděných v rámci 

kvalitativního výzkumu na celkem třinácti žácích končících základní vzdělání v České 

republice. Žáci zúčastnění na výzkumu měli rozdílná sociální zázemí ve svých rodinách, díky 

čemuž si dovolujeme v následujícím článku porovnávat digitální gramotnost žáků z 

rozdílných sociálních vrstev.  

 

Digitální gramotnost 

Pojem digitální gramotnost stále nemá ještě ustálenou definici. Pro potřeby tohoto článku se 

přidržíme denic:  

Digitální gramotnost je dovednost vyhledávat, hodnotit, využívat, sdílet a vytvářet obsah 

pomocí informačních technologií a internetu. (http://digitalliteracy.cornell.edu/) 

American Library association definuje digitální gramotnost jako: schopnost využívat 

informační a komunikační technologie k nalezení, vyhodnocení, vytváření a komunikaci 

informací.  Tato schopnost obsahuje jak kognitivní, tak technické dovednosti. (ALA, 2011) 

Kalaš (2010) dále konkrétněji definuje digitální gramotnost jako: „súbor znalostí, zručností 

(dovedností) a porozumenia potrebného pre primerané, bezpečné a produktívne používanie 

digitálnych technológií na učenie sa a poznávanie   v zamestnaní a v každodennom živote. Je 

to súbor schopností: 

• primerane a produktívne využívať rôzne digitálne nástroje pre svoje potreby, pre svoje 

poznávanie, pre vyjadrenie seba a svoj komplexný osobný rozvoj, 

• efektívne riešiť úlohy a problémy v digitálnom prostredí, 

• kvalifikovane si zvoliť a vedieť použiť vhodnú digitálnu technológiu na nájdenie 

informácií, ich spracovanie, použitie, šírenie alebo vytvorenie, 

• kriticky vyhodnocovať a analyzovať znalosti získané z digitálnych zdrojov, 

• rozumieť spoločenským dôsledkom (včítane bezpečnosti, ochrany súkromia a etiky), 

ktoré vznikajú v digitálnom svete“ (Kalaš, 2010). 

V následujícím textu se částečně přidržíme z části všech tří definic. Kdy digitální gramotnost 

chápeme jako schopnost efektivně využívat digitální technologie pro práci. Prací rozumíme 

především získávání informací, tvorbu obsahu, učení se a využívání digitální techniky v 

běžném životě, jako hledání spojů hromadné dopravy.   

Především na základě konkrétní Kalašovi definice jsme rozdělili digitální gramotnost na 

několik částí, které budeme následně popisovat v jednotlivých kapitolách tohoto článku. 

První částí přímo odvozenou od Kalašovy definice je: Úroveň znalostí, dovedností a 

porozumění potřebných k produktivnímu a používání digitálních technologií. 

Kalaš dále mluví o schopnosti efektivního řešení úloh a problémů v digitálním prostředí 

což odpovídá kognitivním dovednostem z definice ALA. V našem článku budeme konkrétně 

popisovat rozdílné strategie řešení problémů, které žáci využili při testování. 

Důležitou schopností je schopnost přiměřeně využívat různé digitální nástroji pro své potřeby. 

Tuto schopnost pojmenovali Van Deursen a Van Dijk (2010) strategickými schopnostmi, 

jejichž označení se v tomto článku přidržíme. 
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Metodologie sběru dat 

Výzkum byl realizován kvalitativní formou, výzkumným designem zakotvené teorie podle 

Charmazové (2014) a Švaříčka a Šeďové (2007). Účastníci hlavní fáze výzkumu absolvovali 

testování digitální gramotnosti. Testování se skládalo z řešení předložených úloh a problémů 

na výzkumníkově počítači. V průběhu testování byl pořizován videozáznam obrazovky 

notebooku a nahrávána veškerá komunikace mezi testovanými žáky a výzkumníkem. 

Testování trvalo od 60 minut do 80 minut podle individuální rychlosti zkoumaných žáků. 

Testované úlohy byly rozděleny do čtyř kategorií. Vyhledávání informací na internetu, práce s 

neznámým textovým editorem (LibreOffice) a práce se známým textovým editorem (MS 

Word 2010)  

 V rámci vyhledávání informací na internetu měli žáci vyhledat informace celkem k 

sedmi otázkám. Některé otázky byly zaměřeny spíše na práci s informacemi jako například: 

„Jak vzniklo jezero Van v Turecku?“ jiné otázky byly zaměřeny na strategické využití 

internetu jako například: „V kolik hodin dnes vyjíždí noční vlak z Prahy do Košic?“ 

Strategické využití internetu dále testoval úkol zaměřený na práci s emailem „Tento soubor 

mi pošli mailem“ 

 Testování schopnosti práce v neznámém programu (LibreOffice) bylo založeno na 

předložení naformátovaného textu ve formátu pdf a holého textu v LibreOffice, přičemž 

testovaný žák měl dle předlohy naformátovat daný text. Některé úlohy byly pro žáky triviální 

jako například: „Změna velikosti a barvy textu, zarovnání do bloku“ jiné již byly složitější 

jako: „otočení stránky na ležato“ Především u složitějších úloh se u žáků projevovali 

schopnosti: efektivního řešení problém na základě jejich úrovně znalostí, dovedností a 

porozumění potřebných k produktivnímu a používání digitálních technologií. 

 Testování schopnosti práce ve známém programu (MS office 2010) bylo ve stejném 

formátu jako testování práce v neznámém programu. Obsahovalo i stejné úlohy, které byly 

navíc rozšířeny o několik bodů, jako bylo například vložení tabulky. Nejvíce se zde 

projevovala úroveň znalostí, dovedností a porozumění potřebných k produktivnímu a 

používání digitálních technologií. V případě složitějších problémů již žáci využívali strategie 

řešení problémů. Výše uvedené úkoly přibližně odpovídali ECDL Core M3 sylabu 

zaměřenému na zpracování textu. 

 Úroveň žákových znalostí, dovedností a porozumění potřebných k produktivnímu a 

používání digitálních technologií pak dále testovali otázky zaměřené na znalost OS a digitální 

bezpečnost konkrétně šlo o otázky:  „Zjisti, jaká je konfigurace notebooku, na kterém právě 

pracuješ“ a „Je na tomto počítači zapnutý antivirový program a firewall?“ 

Následně se žáky proběhl polostrukturovaný rozhovor, ve kterém byly žáci dotazování na 

způsob domácí způsob práce na počítači a na sociální rodinné zázemí.  

 V další fázi výzkumu bylo realizováno zúčastněné pozorování volnočasových aktivit v 

sociálně vyloučených romských žáků v Salesiánském nízkoprahovém klubu v Českých 

Budějovicích. 

 

Výběr účastníků výzkumu 

Výzkum byl realizován na žácích končících základní vzdělávání v České Republice. 

Testovaným žákům tak bylo kolem 15 let. V rámci výzkumu bylo testováno celkem 13 žáků 
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ze 4 škol v Českých Budějovicích a jeho okolí. Výběr žáků byl realizován na základě 

konzultace s jejich třídním učitelem. Při výběru žáků byl kladen důraz na zastoupení různých 

sociálních skupin žáků. Pro pokrytí extrémních rozdílů ve schopnostech byli do výzkumu 

zahrnutí 2 vynikající studenti z prestižního gymnasia, 3 sociálně vyloučení žáci a 3 sociálně 

slabší žáci. Počty testovaných žáků rozdělených podle prospěchu  v tabulce Poměr dívek ku 

chlapcům byl 4:9 ve prospěch chlapců. 

 Žáci byly dělení podle sociálního zázemí na skupiny majoritní žáci, žáci mírně 

sociálně znevýhodnění a sociálně znevýhodnění, či vyloučení žáci. 

 Mezi kritéria, podle kterých byly žáci děleni, patřili studijní výsledky, zaměstnání 

rodičů, oblečení, vystupování v průběhu měření či hodnocení sociálního zázemí od učitelů 

žáků. Do kategorie mírně znevýhodněných žáků spadali žáci, kteří typicky bojovali o 

nepropadnutí, s malým zájmem o školní vzdělávání, jejichž rodiče většinou zastávali dělnické 

profese. Sociálně vyloučení žáci naproti tomu již několikrát propadli a neměli žádnou 

motivaci k práci ve škole. Jejich rodiče byli v některých případech nezaměstnání.  

Rozdíly ve znalostech a dovednostech potřebných k produktivnímu a používání digitálních 

technologií  

 Znalosti v následujícím textu chápeme ve smyslu znalosti konkrétních informatických 

struktur a terminologie s nimi spojené. Příkladem může být například znalost adresářové 

struktury, nebo znalost firewallu. Dovednosti pak chápeme jako informatické dovednosti 

využívání mechanismů ovládání počítače. Jako jsou klávesové zkratky či kopírování. Tyto 

úkony si lze zautomatizovat, čímž je umožněno osvobození myšlenkových aktivit pro řešení 

nestereotypních problémů.  

Znalosti žáků jsme roztřídily do celkem tří kategorií na základě způsobu, jakých žáci tyto 

znalosti nabývali. Jsou jimi:  

• Znalosti týkající se zprávy počítače. Tyto znalosti se týkají především uživatelské 

administrace operačního systému.  

• Znalosti týkající se textového editoru, jako základního pracovního nástroje.  

• Obecné znalosti efektivního ovládání počítače, jako je znalost adresářové struktury, či 

portálu IDOS.  

 

Znalosti zprávy počítače 

Do této kategorie jsme zařadili znalost hardwaru a administrace operačního systému a jeho 

zabezpečení. Oblast těchto znalostí byla zjišťována pomocí úkolů 

• Zjisti jak výkonný notebook, na kterém právě pracuješ 

• Je na tomto počítači zapnutý antivirový program a firewall? 

Dále byla zjišťována pomocí otázek v rámci rozhovoru 

• Jaký máš doma počítač? 

• Co děláš, když se ti rozbije počítač? 

Znalosti v této oblasti byly výrazně ovlivněny zájmy jednotlivých žáků a nejvíce se lišily 

podle pohlaví. Kdy chlapci vykazovali výrazně lepší znalosti v oblasti správy počítače, než 

dívky. Z rozhovorů vyplynulo, že chlapci se o svůj počítač starají sami. Počítač je pro ně 

koníčkem. O počítačích se baví s kamarády, se kterými často i řeší jejich opravy. Naopak 

všechny dívky zúčastněné na výzkumu berou počítač, jako blackbox. Neřeší tedy, jakým 
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způsobem počítač funguje, prostě ho pouze využívají. Konkrétním příkladem takového 

přístupu může být tvrzení „stará se o něj táta“ či „já to neznám, já mám počítač jenom na 

hry.“  

 Krom rozdílů mezi pohlavím byly pozorovány nevelké rozdíly ve znalostech chlapců 

mezi jednotlivými sociálními skupinami. Kdy opravování počítače na úrovni komponent řešili 

pouze chlapci z lepších sociálních skupin. Naproti tomu sociálně vyloučení chlapci buď 

naprosto abdikovali na zprávu a opravy počítače a nebo tuto aktivitu vykonávali pouze na 

základní úrovni. Což se následně prakticky projevilo na jejich znalostech zprávy a údržby 

počítače.  

 Technické problémy pak všechny dívky zúčastněné na výzkumu a někteří sociálně 

vyloučení chlapci nechávali na ostatních členech rodiny, nejčastěji rodičích. Rodiče jsou pak 

buď schopni vyřešit problém sami, případě ho odnesou do opravny a nebo v nejhorším 

případě nechají počítač rozbitý, stejně jako se to stalo u jedné sociálně vyloučené žačky. Což 

následně omezilo její přístup k počítači. 

 

Znalosti a dovednosti práce s textovými editory MS Word a Libre Office 

Práce s textovým editorem je řazena mezi základní informatické znalosti a dovednosti a je 

vyučována na většině základních škol. Všichni studenti zúčastnění na výzkumu tak znali z 

výuky informatiky program MS Word, díky čemuž lze porovnávat znalosti a dovednosti 

týkající se tohoto programu. Dále byl do výzkumu zahrnut žákům neznámý textový editor 

Libre Office.  

 V rámci výzkumu existovaly značné rozdíly mezi žáky z rozdílných škol/výuk 

informatiky. Například 7 z 9 žáků za dvou škol (i premianti), místo zarovnání nadpisu na střed 

odsazovali mezerníkem. Oproti tomu všichni Žáci z dalších dvou škol zarovnávali pomocí 

funkce zarovnat do bloku. Do bloku zarovnávali i dvě sociálně vyloučené studentky, které v 

ostatních oblastech podávali slabé výkony.  Žáci z nejpočetněji zastoupené školy (7 žáků) 

dokonce dosahovali obdobných, či lepších výsledků v neznámém programu než ve známém 

programu, ve kterém absolvovali výuku. 

 U znalostí a dovedností v programu MS Word lze pozorovat i závislost znalostí a 

dovedností v ovládání programu na sociální skupině. Kdy Sociálně vyloučení žáci vykazovali 

horší znalost programu MS Word oproti majoritě. Zároveň ale dvě sociálně vyloučené žačky z 

jedné výuky informatiky vykazovaly lepší znalosti programu Word, než byly průměrné 

výsledky u žáků na ostatních základních školách. Tyto žačky v ostatních oblastech testu 

podávali průměrné, či podprůměrné výsledky. Kvalita výuky pravděpodobně byla faktorem, 

který nejvíce ovlivňoval u žáků schopnost ovládat daný program.   

 Výkon sociálně vyloučených žáků častěji ovlivňovali jejich psychologické 

charakteristiky. Extrémním příkladem byl sociálně vyloučený žák, který se po prvním 

neúspěchu vzdal a již dále odmítal pracovat v obou textových editorech. Tento žák nebyl 

zahrnut do hodnocení znalostí a dovedností sociálně vyloučených žáků. 
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Obecné znalosti a dovednosti v oblasti mechanismů sloužících k efektivnímu ovládání 

počítače 

V průběhu výzkumu žáci používali různé mechanismy nabízené operačním systémem, určené 

ke zvýšení efektivity práce. Těchto mechanismů je celá řada, jako například kopírování, drag 

and drop, využití pravého tlačítka, klávesové zkratky a podobně. Vhodné využití takovýchto 

mechanismů mohlo zvýšit žákovu efektivitu práce na počítači. Ve výzkumu byly sledovány 

následující mechanismy: 

• Používání klávesových zkratek 

• Znalost adresářové struktury 

• Rozlišování reklamních odkazů na stránkách google a seznam 

• Kopírování  

• Řazení 

• Filtrování 

• Využití našeptávače 

Žáci všech tří základních školy měly podobný souhrn znalostí a dovedností efektivní práce na 

počítači, z čehož usuzujeme, že výuka na základní škole pouze minimálně ovlivnila tyto 

znalosti a dovednosti.  

 Znalostem mechanismů efektivního ovládání počítače dominovali žáci s lepším 

sociálním zázemím. Naproti tomu sociálně vyloučení žáci vykazovali velmi špatné znalosti a 

dovednosti v této oblasti. Zároveň zde ale existují výjimky: dobře sociálně situovaný žák s 

minimálními znalostmi a dovednostmi, tento žák i v ostatních měřených oblastech dosahoval 

podprůměrných výsledků. Dále je zde sociálně vyloučená žačka s průměrnými znalostmi a 

dovednostmi, tato žačka i v ostatních oblastech dosahovala solidních výsledků.  

 Pozorování sociálně vyloučení žáci v nízkoprahovém klubu většinou neznali žádné z 

výše uvedených mechanismů. Často neuměli ani kopírovat. Někteří ani nedokázali zesílit 

hlasitost ve Windows. Někteří vůbec nedokázali pracovat se soubory, jiní dokázali alespoň 

pracovat se soubory pomocí plochy a drag and drop. 

 

Rozdíly schopnosti efektivního řešení úloh a problémů v digitálním prostředí  

V rámci výzkumu měli žáci pracovat s neznámým programem, či neznali některé funkce 

programu u jinak známého programu. Vznikala tak problémová situace. Kdy žáci něco chtěli, 

ale nevěděli jakým způsobem toho dosáhnout.  K vyřešení problému žáci používali rozdílné 

strategie, či kombinace strategií řešení problémů. Některé strategie byly poměrně 

sofistikované jako heuristické strategie, jiné pak velmi jednoduché jako pokus a omyl. 

Ve výzkumu byl sledován vztah četnosti využívání dané strategie a schopnosti ovládat daný 

program. Vztah heuristické strategie a schopnosti ovládat daný program počítaný pomocí 

pořadová korelace byl 0,89.  

 Další identifikovanou strategií byl pokus a omyl. Pořadová korelace mezi četností 

strategie pokus omyl a schopností ovládat daný program dosahovala -0,04. Tedy žáci, kteří 

preferovali heuristické strategie, před strategií pokus omyl, měli výrazně větší 

pravděpodobnost zdárného vyřešení problému. Konkrétní výsledky rozdělení průměrných 

počtů různých druhů strategií je v kontingenční tabulce níže.  
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Popisky řádků 
Průměr z 

Heuristicka 

Průměr z  

pokus a omyl 

Premianti na gymnasiu 6,00 0,50 

Majorita 3,25 0,75 

Sociálně slabší 2,00 2,67 

Sociálně vyloučení 0,00 1,67 

Sociálně vyloučená žačka 9,00 1,00 

Tabulka 1 – Kontingenční tabulka rozložení četností využívání strategií  

řešení problémů v závyslosti na sociálním zázemí žáka 
Zdroj: Práce autora 

 

Sociálně lépe situovaní žáci častěji používali heuristické strategie, což pozitivně ovlivnilo 

jejich digitální gramotnost. Né všichni sociálně vyloučení žáci ale dosahovali takto špatných 

výsledků Ve skupině sociálně vyloučených, byla žačka, která velmi často používala 

heuristické strategie a i její výsledky byly vynikající. Tato žačka je v kontingenční tabulce 

vyčleněna od ostatních sociálně vyloučených žáků do samostatného řádku. Její výsledky 

dosahují úrovně nejlepších studentů. Z čehož usuzujeme, že vliv na zvolenou strategii řešení 

problémů měly spíše mentální schopnosti žáků, než jejich sociální postavení. 

 

Strategické schopnosti 

Nedílnou součástí digitální gramotnosti je znalost základních digitálních nástrojů v životě 

běžně používaných a schopnost jejich využití ve svůj prospěch. V rámci výzkumu žáci řešili 

úkoly zaměřené tímto směrem šlo o:  znalosti a schopnosti využívaní emailu, vyhledávání 

spojení hromadné dopravy a nákupy a orientaci na eshopech. Mimo těchto nástrojů žáci v 

některých případech použili další nástroje či se o některých sami zmínili:  

• Mapy (např. Google maps) 

• Překladač (např. Google translate) 

• Příkazový řádek prohlížeče využívá pro vyhledávání 

• editace fotografií 

Reálné využití těchto indikátorů v rámci zaznamenávané práce, chápeme u žáků pozitivně ve 

smyslu schopnosti využívat rozdílnou paletu nástrojů. 

 Ve znalosti základních nástrojů se ukázaly výrazné rozdíly mezi sociálně vyloučenými 

žáky a majoritou. Sociálně vyloučení žáci výrazně častěji neměli založen email, případně měli 

velké problémy s přihlášením do emailu. V reálném životě sociálně vyloučení žáci tedy email 

používají pouze vyjímečně. Zatímco všichni ostatní žáci náležející k majoritě email bez 

problémů používali.  

 Velmi podobné výsledky, byť již né až tolik hrozivé se ukázali ve schopnosti hledání 

spojení hromadné dopravy. Žáci, kteří IDOS.cz znali, k němu v řešení úlohy automaticky 

mířili a bez sebemenších problémů výsledek velmi rychle našli. Z jejich rychlosti orientace na 

stránce bylo zřejmé, že IDOS pravidelně využívají. Do této skupiny patřili především nejlepší 

adolescenti s majoritním sociálním zázemím. Jako vždy výjimku tvořila sociálně vyloučená 

žačka.  

 Další skupinou byli adolescenti, kteří stránky IDOS znali jen povrchně nebo je vůbec 

neznali. V takovém případě volili dotaz Googlu, který je buď navedl na stránky IDOS a nebo 
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českých drah. Kde se museli zorientovat. Což může zabrat nějaký čas, navíc zde existuje 

šance, že se zorientovat vůbec nedokáží. Všechny tyto faktory se projevily v jejich efektivitě 

práce. 

 Jedinou výjimkou u sociálně vyloučených žáků byla romská žačka, „několikrát“ již 

výše zmiňovaná. Tato žačka bez problémů ovládala email i hledala spojení hromadné 

dopravy. 

 Pozorování sociálně vyloučení žáci v nízkoprahovém klubu běžně neměli emaily, 

nenakupovali v e-shopech a nedokázali si vyhledat čas odjezdu hromadné dopravy. Někteří z 

nich ale dokázali upravovat fotografie. Důvodem bylo následné vkládání těchto fotografií na 

facebook. Domníváme se, že sociálně vyloučení žáci mohou mít posunuté vnímání žebříčků 

důležitosti jednotlivých nástrojů. Kdy aktivity, vnímané majoritou a i výzkumníkem jako 

strategicky důležité (IDOS, email) jsou mezi sociálně vyloučenými chápány jako druhotné, 

tito žáci sami příliš necestují a většina internetové komunikace se u nich odehrává přes 

facebook. Díky velkému žasu strávenému na facebooku je pro některé sociálně vyloučené 

žáky strategickou schopností (z jejich pohledu) editace fotografií, případně i práce s videem.   

 

Diskuse rozdílných výsledků sociálně vyloučených žáků 

Pozorování sociálně vyloučení žáci v nízkoprahovém klubu dosahovali výrazně horších 

schopností práce s počítačem než jejich také sociálně vyloučení kolegové zúčastnění na hlavní 

fázi výzkumu. Tyto rozdíly si vysvětlujeme několika faktory. Prvním faktorem je odlišný 

způsob sběru dat. Žákům zúčastněným na hlavní fázi výzkumu bylo prezentováno, že jde o 

výzkum. Výzkum byl realizován ve škole v průběhu vyučovací doby. Tito žáci po dobu 

výzkumu byli s výzkumníkem mimo vyučovanou hodinu. Což je pravděpodobně vedlo k 

pocitu jakési významnosti realizovaného výzkumu. Velmi pravděpodobně se tak snažili 

ukázat to nejlepší, co umí. U dvou sociálně vyloučených romských žaček byla v rámci 

výzkumu pozorována zvýšená míra emptatie, kdy podle našeho názoru se žačky nechtěli 

vzdávat, aby nezklamali výzkumníka. Což se pozitivně projevilo na jejich digitální 

gramotnosti. 

 I přes rozdílný způsob sběru dat byla digitální gramotnost sociálně vyloučených žáků z 

nízkoprahového klubu jednoznačně nižší než u sociálně vyloučených zúčastněných na 

výzkumu. Domníváme se, že tento rozdíl pramenil z rozdílného geografického rozložení 

jednotlivých sociálně vyloučených žáků. Žáci z nízkoprahového klubu se převážně rekrutovali 

ze sídliště Máj. Což je lokalita, která by se dala nazvat sociálně vyloučenou. Tito žáci se mezi 

sebou běžně bavili romsky. Důvody v jejich špatné digitální gramotnosti spatřujeme v 

uzavřenosti komunity, díky čemuž se k členům komunity dostávají technologické novinky 

později, krátkodobým životním strategiím, díky kterým se problémům spíš vyhýbají a jejich 

sociálnímu založení, kde pokud nějaký problém nastane, spíše než jeho vyřešení se snaží najít 

někoho, kdo by tento problém vyřešil za ně.  

 Ze stejné lokality pocházel také jeden sociálně vyloučený žák neromského původu 

zúčastněný na hlavní fázi výzkumu. Tento žák měl dosti podobné problémy se čtenářskou 

gramotností jako jeho kolegové z nízkoprahového klubu, v oblasti digitální gramotnosti je ale 

převyšoval. Oproti tomu ostatní sociálně vyloučení žáci pocházeli z běžných spíše 

nevyloučených lakolit.  
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 I přes všechny výše uvedené důvody se v hlavní fázi výzkumu objevily dvě sociálně 

vyloučené žačky původem ze stejného prostředí, které byly dokonce velké kamarádky, takže 

se navzájem musely ovlivňovat. Jedna žačka ve výzkumu dosahoval velmi nadprůměrných 

výsledků srovnatelných s lepšími žáky z majority, druhá žačka pak dosahovala velmi 

podprůměrných výsledků.  Tento příklad ukazuje na velký rozptyl v digitální gramotnosti 

mezi sociálně vyloučenými. Domníváme se, že tento rozdíl vznikl především díky rozdílným 

mentálním schopnostem jednotlivých sociálně vyloučených adolescentů. 

 

Závěr 

Znalosti a dovednosti žáků v různých oblastech ovlivňovali různé faktory. V oblasti znalostí a 

dovedností mechanismů sloužících k ovládání počítače to byly zájmy v oblasti volnočasového 

využívání počítače u jednotlivých žáků. V oblasti editace textových dokumentů měla výrazný 

vliv výuka informatiky. U obecných znalostí a dovedností efektivního využívání počítače se 

pravděpodobně projevil vliv mentálních schopností jednotlivých žáků, při práci s 

informačními úlohami žáky výrazně ovlivňovala využitá strategie a žákovy jazykové a 

čtenářské schopnosti. Tyto faktory žákovy výsledky ovlivňovali více než jejich sociální 

zázemí. 

 Naproti tomu v oblastech vedoucích k reálnému a efektivnímu využití počítače ve svůj 

prospěch jako jsou znalosti a dovednosti mechanismů sloužících k efektivnímu ovládání 

počítače či strategické schopnosti žáci spadající do majority dominovali nad sociálně 

vyloučenými žáky. Domníváme se, že toto zaostávání v oblasti strategických schopností 

sociálně znevýhodněných žáků může pramenit z posunutých žebříčků hodnot 

znevýhodněných žáků. Díky čemuž mnohdy preferují u počítače rozdílné aktivity oproti 

majoritě.  

 Pokud bychom porovnávali souhrnné výsledky sociálně znevýhodněných žáků s jejich 

majoritními kolegy, zjistíme že, v každé sledované oblasti dosahovali žáci spadající do 

majority lepších výsledků než jejich sociálně znevýhodnění kolegové. Tento jev je nazýván 

druhá forma digitálního rozdělení. 

V průběhu zpracování dat se ukázalo, že existují značné rozdíly v použitých strategiích řešení 

problémů na počítači. Další výzkum v této oblasti by měl přesněji popsat rozdíly v řešení 

problémů mezi majoritně smýšlejícími adolescenty a jejich sociálně znevýhodněnými kolegy 

a vliv mentálních schopností žáků na jejich digitální gramotnost. 

 

Tento článok odporúčal na publikovanie vo vedeckom časopise Mladá veda: 

doc. PaedDr. Jiří Vaníček, Ph.D.  
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