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Vyšlo další číslo DigiZpravodaje, průvodce světem 
digitálních technologií a pojmů 
 
Tým projektu DigiStrategie 2020, který realizuje Ministerstvo práce a sociálních věcí, 
připravuje každý měsíc k vydání tematický zpravodaj ze světa digitálních technologií. 
V něm pomáhá nejširší veřejnosti zorientovat se v digitálních tématech, na příběhu 
ze života ukazuje, jak technologie efektivně využívat. Doporučuje také osvědčené 
aplikace, programy a jiné technologické nástroje. To vše jednoduchým  
a srozumitelným způsobem. 
 
Význam digitálních technologií se v dnešní době zřetelně zvyšuje a jejich užívání ovlivňuje 
kvalitu života každého jednotlivce. Přesto je patrné, že přístup k využívání digitálních 
technologií se liší. To, co někteří vnímají jako příležitost, je pro jiné hrozba a k digitálním 
technologiím mají v tom lepším případě neutrální vztah. 
 
Proto se týmy projektů DigiStrategie 2020 a DigiKatalog zabývají vytvářením sad nástrojů, 
metodik a doporučení pro rozvoj digitálních kompetencí. Oba projekty využívají jako základ 
evropský rámec rozvoje digitálních kompetencí DIGCOMP 2.1. Ten popisuje pět oblastí 
digitálních kompetencí, které jsou dále rozděleny na dalších 21 kompetencí. 
 
Jejich cílem je snižovat počty tzv. digitálně ohrožených a přesvědčit je o smysluplnosti 
užívání digitálních technologií v běžném životě. Jednou z těchto možností je právě 
vydávání DigiZpravodaje. Ideově jej tvoří čtyři hlavní okruhy. 
 
Prvním je příběh ze života, kdy se hlavní postava dostává do potíží, které vyřeší právě díky 
digitálním technologiím. Příkladem může být příběh osmdesátileté babičky, která nemůže 
chodit a ztrácí chuť do života. Notebook a sociální sítě jí ale pomohou vrátit se zpátky. 
V právě vydaném čísle je skutečný příběh Magdaleny a Tomáše, kterým se díky digitálním 
technologiím úplně převrátil život. 
 
Druhým okruhem je představování jednotlivých digitálních kompetencí, které dnes lidé 
potřebují k běžnému životu. Ke každé digitální kompetenci vychází také tzv. karta, kde je 
kompetence srozumitelným způsobem popsána. 
 
Třetí okruh ukazuje, kde všude digitální technologie naleznou své uplatnění (práce, 
studium, volný čas aj.). 
 
Čtvrtý okruh pak představuje konkrétní tipy na programy a aplikace, které lidé využijí 
v různých oblastech svého života. 
 
V aktuálním čísle DigiZpravodaje se čtenáři seznámí se třetí oblastí digitálních 
kompetencí, tj. s tvorbou digitálního obsahu. Najdou zde také zajímavý článek o přesahu 
digitálních technologií do zdravotnictví či umění. 
 
DigiZpravodaj je dostupný na internetových stránkách PortálDigi.cz. 
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