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DISCLAIMER

Tato moje prezentace vyjadřuje pouze mé názory a můj pohled
na danou problematiku.

Je vašim bytostním právem se mnou nesouhlasit, mé názory
rozporovat a kritizovat.

Poprosím však o konstruktivní a kritiku a diskusi…ne
bezdůvodný hejt.



PROPOJENÝ SVĚT?



https://datareportal.com/global-digital-overview
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+3,7 %
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+5,1 %
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https://datareportal.com/global-digital-overview


KDE TRÁVÍME SVŮJ ČAS?
KDE MÁME SVÁ DATA?



https://datareportal.com/global-digital-overview

6 hod. 49 min.
2 hod. 29 min.

https://datareportal.com/global-digital-overview


OK…PRŮMĚR…
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SPOLÉHÁME NA JINÉ…



PREY FOR BETTER SOLUTION…

https://knowyourmeme.com/photos/1032935

https://knowyourmeme.com/photos/1032935


STARÁME SE O DATA…

https://blog.nic.cz/2016/08/16/nahaci-a-
prdelaci-fotky-jen-pro-rodinu/

https://blog.nic.cz/2016/08/16/nahaci-a-prdelaci-fotky-jen-pro-rodinu/


K ČEMU MÁME INTERNET?
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Hledání informací

Udržení kontaktu s blízkými

Sledování novinek a událostí

Sledování videa, TV, filmů

Jak dělat věci?

Hledání nových nápadů a inspirací

Hledání nových produktů a značek
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Zabíjení času a brouzdání

%



https://www.blogdumoderateur.
com/une-minute-internet-2022/

2022

https://www.blogdumoderateur.com/une-minute-internet-2022/


NEJNAVŠTĚVOVANĚJŠÍ 
STRÁNKY?
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DIGITÁLNÍ GRAMOTNOST



GRAMOTNOST

n Schopnost číst a psát (https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/american_english/literacy)

n „Pojem gramotnost se uplatňuje zejména tam, kde 
je kladen důraz na praktické uplatnění znalostí, 
dovedností a postojů v různých, se životem 
propojených souvislostech.“ (http://archiv-nuv.npi.cz/t/gramotnosti-1.html) 

n Gramotnosti:
■ Čtenářská 
■ Matematická
■ Finanční
■ Přírodovědecká
■ Digitální aj.

https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/american_english/literacy
http://archiv-nuv.npi.cz/t/gramotnosti-1.html


DIGITÁLNÍ GRAMOTNOST

n schopnost využívat ICT

n soubor digitálních kompetencí, které jedinec potřebuje k
bezpečnému, sebejistému, kritickému a tvořivému využívání
digitálních technologií při práci, při učení, ve volném čase i při
svém zapojení do společenského života.

n Jedná se o klíčové kompetence, bez kterých není možné
rozvíjet u žáků plnohodnotně další klíčové kompetence, které
jsou potřebné k aktivnímu uplatnění ve společnosti a na trhu
práce.

https://digifolio.rvp.cz/view/view.php?id=13123&rate=5

https://digifolio.rvp.cz/view/view.php?id=13123&rate=5


DIGITÁLNÍ GRAMOTNOST

n kompetence, které tvoří digitální gramotnost, 
nejsou stálé, trvale platné a neměnné. 

n Oblasti:
■ Člověk, společnost a digitální technologie
■ Tvorba digitálního obsahu
■ Informace, sdílení a komunikace v digitálním světě



CO JE ZÁKLAD?

n Bezpečnost

n Kreativita

n Kritičnost 

n Edukace

n Vlastní pravidla vs. akceptace pravidel?



JAKÁ JE REALITA?

n Rozumíme?
■ ICT
■ Kyberprostoru 
■ Službám a jejich genezi
■ Přáním jiné generace?

n Co když nevíme?
■ Spoléháme na jiné?
■ Učíme se?
■ Chceme poznávat nové? Jiné?
■ Chceme chápat přístup jiných?

n Kdo je učitelem a kdo 
žákem?
§ ICT
§ Bezpečnost
§ Sociální sítě
§ Interkonektivita



JAK JSME NA TOM S DIGITÁLNÍ 
GRAMOTNOSTÍ?



Děti z celého světa sdílejí své životy online…

We grew up with the internet ... it is perfectly normal for us.
Boy, 15, Serbia

https://www.unicef-irc.org/publications/pdf/GKO%20Summary%20Report.pdf

https://www.unicef-irc.org/publications/pdf/GKO%20Summary%20Report.pdf


PODÍL DĚTÍ, KTERÉ BYLY VYSTAVENY 
RŮZNÝM ONLINE RIZIKŮM

https://www.unicef-irc.org/publications/pdf/GKO%20Summary%20Report.pdf

https://www.unicef-irc.org/publications/pdf/GKO%20Summary%20Report.pdf


JE DIGITÁLNÍ GRAMOTNOST 
O 
„MEMOROVÁNÍ“?



CO BYCHOM MĚLI UČIT? 
JAK BYCHOM MĚLI UČIT?



SecurityFest 2018





DIGITÁLNÍ IDENTITA



IDENTITA

nJednoznačné zobrazení (matematika)

nShodnost (geometrie)

nJednoznačné určení jedinečného objektu 
(osoby, věci) – ztotožnění



https://www.forum24.cz/mame-povinnost-nosit-u-sebe-obcanku-musime-ji-policistum-vzdycky-ukazat-dvakrat-
nee/

JEDNOZNAČNÉ URČENÍ?

https://www.forum24.cz/mame-povinnost-nosit-u-sebe-obcanku-musime-ji-policistum-vzdycky-ukazat-dvakrat-nee/


ZNOVU A LÉPE…

https://www.lupa.cz/clanky/jake-jsou-a-jak-funguji-nove-elektronicke-obcanky/

https://www.lupa.cz/clanky/jake-jsou-a-jak-funguji-nove-elektronicke-obcanky/


ZNOVU A LÉPE…



DIGITÁLNÍ IDENTITA

n informace, kterou počítačové systémy používají k reprezentaci externí
entity (osoby, organizace, aplikace nebo zařízení)

n Informace vznikající při interakci osoby v kyberprostoru.
n je součástí sociální identity osoby

n Co vše :
■ Jméno, příjmení
■ Pohlaví
■ Telefonní číslo
■ Uživatelská jména (osob, počítačových systémů, avatarů aj.),
■ avataři (e-mail, soc. sítě, hry aj.),
■ historie vyhledávání,
■ datum narození,
■ adresa (bydliště, práce),
■ číslo bankovního účtu,
■ IP adresa,
■ cookies,
■ nákupy aj.

https://www.indrstra.com/2018/01/Digital-Identity-Gateway-to-All-Other-Use-Cases-004-01-2018-0034.html

https://www.indrastra.com/2018/01/Digital-Identity-Gateway-to-All-Other-Use-Cases-004-01-2018-0034.html


ŽIVÁ UKÁZKA

































KDO TEDY JSEM?



JAN KOLOUCH?

jan.kolouch@cesnet.cz

jan.kolouch@law.muni.cz

jan.kolouch@ambis.cz

jan.kolouch@vsfs.cz

jan.kolouch@.......

to.jsem.zarucene.ja@seznam.cz

mailto:jan.kolouch@cesnet.cz
mailto:jan.kolouch@ambis.cz
mailto:jan.kolouch@ambis.cz
mailto:jan.kolouch@vsfs.cz
mailto:to.jsem.zarucene.ja@seznam.cz






JSEM PÁNEM SVÉHO „JÁ“?









GARANTUJE MOBIL, ŽE JSEM 
TO „JÁ“?











VENDOR LOCK-IN?



VENDOR LOCK-IN?



ŘEŠENÍ



eObčanka?

https://eurozpravy.cz/domaci/verejna-sprava/o-novy-obcansky-prukaz-v-pondeli-zazadalo-11-690-lidi.360766c7/

https://eurozpravy.cz/domaci/verejna-sprava/o-novy-obcansky-prukaz-v-pondeli-zazadalo-11-690-lidi.360766c7/


Datová schránka?
https://info.mojedatovaschranka.cz/info/cs/

Evropská digitální 
identita?

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/european-digital-identity_cs

https://info.mojedatovaschranka.cz/info/cs/
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/european-digital-identity_cs


HTTPS://WWW.MOJEID.CZ/



KDE TYTO IDENTITY REÁLNĚ 
VYUŽIJEME?



?

n Sociální sítě

n Hry

n On-line shop, bazar aj.

n e-mail

n školní identita



FIND YOUR BALLANCE



DĚKUJI ZA POZORNOST

doc. JUDr. Jan Kolouch, Ph.D.
jan.kolouch@cesnet.cz

mailto:jan.kolouch@cesnet.cz

