
ABSTRAKT

Tato práce se zabývá digitální gramotností učitelů, konkrétně je zaměřena na učitele středních

škol. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části budou popsány

jednotlivé pojmy jako digitální gramotnost a souvislost s ostatními gramotnostmi, digitální

technologie, digitalizace. Dále se zaměřuje na využívání digitálních technologií ve výuce. Cílem

praktické části je zjistit úroveň využívání digitálních technologií učiteli a míru jejich digitální

gramotnosti. Šetření bude provedeno kvantitativní metodou pomocí sestavených dotazníků,

dotazováni budou učitele na vybraných středních školách.

ABSTRACT

This bachelor’s thesis deals with digital literacy of teachers specifically it’s focused on high

school teachers. The thesis is divided into theoretical and practical part. The theoretical part

describe concepts like digital literacy and the relationship with other literacy, digital technology and

digitization. It also focuses on the use of digital technologies in teaching. The aim of the practical

part is to find out the level of use of digital technologies by teachers and the level of their digital

literacy. The survey will be carried out using a quantitative method using questionnaires,

interviewed will be teachers at selected secondary schools.
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JAK ČASTO VYUŽÍVÁTE 
DIGITÁLNÍ TECHNOLOGIE?

každou hodinu 1xtýdně

několikrát týdně nikdy

1xměsíčně
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