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Vzdělávací cíle

● Poznání základních funkcí počítače a jeho hlavních součástí

● Pochopení zrychlující se digitální transformace a zavedení
digitálních technologií do všech částí života

● Zjištění mezer ve vzdělávání bývalých vězňů

● Splnění vzdělávacích potřeb bývalých vězňů

● Uznání osvojení si dovedností IKT jakožto zásadně důležitého
nástroje pro bývalé vězně

● Pochopení složité úlohy odborníků, kteří pracují s bývalými i
stávajícími vězni Zdroj: https://unsplash.com/photos/cY_TCKr5bek
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Test na úvod
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Přemýšleli jste už o tom, jak můžete ve svém 
životě využívat internet?

https://www.youtube.com/watch?v=9AmEeTmnuIs

Zdroj:
https://www.northcount
rypublicradio.org/news/
story/32449/20160831/
does-prison-
vocational-training-
help-ex-inmates-on-
the-outside

Zdroj:
https://www.theguardia
n.com/society/2014/no
v/26/prison-sweden-
not-punishment-nils-
oberg

https://www.northcountrypublicradio.org/news/story/32449/20160831/does-prison-vocational-training-help-ex-inmates-on-the-outside
https://www.theguardian.com/society/2014/nov/26/prison-sweden-not-punishment-nils-oberg
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Úvodní aktivita

• Co můžete dělat s pomocí internetu?

a. Komunikovat lidmi z celého světa
b. Vyhledávat informace o tématech, které se vás týkají
c. Nakupovat různé věci
d. Všechny uvedené možnosti

• Podívejte se na video pod následujícím odkazem a řekněte, co na 
vás udělalo dojem.

https://www.youtube.com/watch?v=lH6WGOYdQ3k

https://www.youtube.com/watch?v=lH6WGOYdQ3k


Lekce 1

Digitální dovednosti
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Zdroj: https://images.unsplash.com/photo-1434626881859-
194d67b2b86f?ixid=MnwxMjA3fDB8MHxzZWFyY2h8NXx8ZGlnaXRhbCUyMGluY2x1
c2lvbnxlbnwwfHwwfHw%3D&ixlib=rb-1.2.1&auto=format&fit=crop&w=500&q=60
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Téma 2. Pochopení pojmu digitální gramotnost

Technické a digitální dovednosti společně vytváří
celkovou koncepci digitální gramotnosti.

IKT a digitálním dovednostem lze naučit různými
způsoby a metodami:
- výuka ve škole
- vzdělávací a školicí programy
- neformální nástroje a metodiky (například

samovýuka)

Osvojení těchto dovedností v současné době
napomáhá k získání lepšího pracovního místa i k
lepším příležitostem výdělku.

Digitální dovednosti: 
Mezi digitální dovednosti patří provozní, formální,
informační a strategické dovednosti na třech (3)
úrovních:
• přístup k digitálnímu obsahu a seznamování se

s ním,
• vytváření digitálního obsahu,
• výměna a komunikace digitálního obsahu.

Je důležité, aby si uživatelé osvojili dovednosti
kritického myšlení při přístupu k digitálním zdrojům
a aby uměli posoudit přesnost obsahu na digitálních
sítích.

Technické dovednosti (také dovednosti IKT):
Soubor dovedností, které jsou zapotřebí k
pochopení hardwaru, softwaru a funkcí počítačů a k
práci s nimi.
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Téma 2. Používání počítače
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Počítač je elektronické zařízení,
které zpracovává informace
nebo data Je schopen ukládat,
využívat a zpracovávat údaje.
Možná víte, že můžete počítač
využívat při psaní dokumentů,
posílání e-mailů, hraní her a
prohlížení internetových
stránek. Můžete ho používat
také k úpravě či vytváření
spreadsheetů, prezentací i
videí.

Co to je počítač?

Můžete se podívat 
na toto video..!!!



Téma 3. Užitečné kroky pro práci na internetu
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1. Zapněte/vypněte 
notebook/počítač(Zdroj:

https://www.flickr.com/p
hotos/26344495@N05/50

675273212)

2. Používejte myš a 
klávesnici 🡪🡪 Klávesnice: Umožňuje nám dávat

pokyny počítači pomocí psaní a
mazání

Myš: umožňuje nám dávat
pokyny počítači
pohybováním kurzoru a
klikáním na to, co chceme

Zdroj: https://www.flickr.com/photos/156942661@N04/41773726084/in/photolist-26DpgoC-bYWkwh-ogEWKv-ah15BT-2daAV5R-8MY15C-hjsbF-hGs71y-mhou6n-MqYzL-7dyPvy-7u1xsv-
8ZoBa8-bKSiHg-5RqBpp-fkX7Wq-5Ux8zc-anoHT7-3aJF9W-5hifHN-axcHw8-eYHNyd-9XEgGh-eTfJ7F-6PtFNv-akSFYE-axcR6r-YU4koK-5RnJDf-6bKN33-8T7RDS-aBqHie-7K8HqA-arQrC1-
7nMqE2-ZrBFt-dY8tYs-8ao4Mn-8Mo5MR-aj9xNS-651AQP-28CqAWo-akjVQ8-8T7Raf-e4CNgB-D6W422-3Uezfe-dcnuxL-8wzQiJ-bBvBgu

https://www.flickr.com/photos/26344495@N05/50675273212


Téma 3. Užitečné kroky pro práci na internetu (pokračování)

13

Jak používáme 
klávesnici?

Podívejte se 
na toto 

video..!!!

Prohlížeče k 
vyhledávání: 

Google 
Chrome 



Téma 4. Vytvoření a používání e-mailového účtu
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Při vytváření účtu na Googlu (Google Account) musíte vyplnit pár osobních informací. Zadáním přesných 
informací zajistíte, aby byl účet zabezpečený a abyste mohli lépe využívat poskytovaných služeb.

1.
Otevřete 

přihlašovac
í stránku v 

Google 
Account

2.
Klikněte na 

„vytvořit 
účet“

3.
Zadejte své 

jméno

4.
V poli 

„uživatelské 
jméno“ 
vyplňte 

uživatelské 
jméno

5. 
Zadejte a 
potvrďte 

heslo

6. 
Klikněte 
na další



Téma 5. Jakými způsoby mohou bývalí vězni využívat IKT
Proč je pro bývalé vězně přínosné absolvovat vzdělání v oblasti IKT?

1. Bývalí vězni budou vybaveni nezbytnými dovednostmi, které jsou
požadovány pro jakákoli pracovní místa (pro pozice s vysokými i
nižšími příjmy).

2. Bývalí vězni dále navážou na získané dovednosti, aby tak měli lepší
pracovní příležitosti a možnost vyšších příjmů.

3. Vězni mohou pracovat na rozvoji IKT dovedností i při výkonu trestu,
budovat své znalosti a připravovat se na období po propuštění z
vězení.

4. Bývalí vězni budou mít přístup k vyššímu vzdělání a k novým
příležitostem výuky.

Digitální technologie mohou napomoci bývalým vězňům při návratu do
běžného života. Bývalí vězni, kteří ovládají práci s digitálními
technologiemi, mají lepší příležitost navrátit se do běžného života a být
společensky aktivní

Používání IKT a získání digitálních dovedností tedy zlepšuje osobní i
profesní život bývalých vězňů.

Zdroj: https://unsplash.com/photos/SYTO3xs06fU
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1. Vzdělání

V dnešní době je k dispozici velké množství různých školení formou
kombinované/hybridní či online výuky. Kombinovaná výuka i online kurzy
nabízí větší flexibilitu, učení se vlastním tempem a nižší náklady.

2. Společenský život a interakce

S pomocí nových technologií se může jejich společenský život značně
zlepšit. Internet a tudíž i sociální sítě jakožto společenský inkubátor a prostor
pro vyjadřování nabízí řadu možností interakce s kýmkoli, a to i s lidmi se
zdravotními problémy nebo sníženou pohyblivostí.

Zdroj: https://images.unsplash.com/photo-1556761175-
5973dc0f32e7?ixid=MnwxMjA3fDB8MHxwaG90by1wYWdlfHx8f
GVufDB8fHx8&ixlib=rb-
1.2.1&auto=format&fit=crop&w=1190&q=80

Téma 5. Jakými způsoby mohou bývalí vězni využívat IKT (pokračování)
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3. Pracovní příležitosti
Podle většiny bývalých vězňů je získání práce předpokladem
obnovení sebedůvěry a soběstačnosti.

V současnosti platí pravidlo, že by každý zaměstnanec měl mít
alespoň základní počítačové dovednosti. Toto pravidlo se vztahuje i
na bývalé vězně.

Digitální dovednosti se vyžadují na jakékoli pracovní pozici.

Zdroj: https://images.unsplash.com/photo-1600880292089-
90a7e086ee0c?ixlib=rb-
1.2.1&ixid=MnwxMjA3fDB8MHxwaG90by1yZWxhdGVkfDd8fHxlbn
wwfHx8fA%3D%3D&auto=format&fit=crop&w=500&q=60

Téma 5. Jakými způsoby mohou bývalí vězni 
využívat IKT (pokračování)
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Aktivity
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Aktivita 1
Typ: výběr z možností

Otázky

1. Které z níže uvedených činností lze dělat s pomocí internetu?
Závěrečné hodnocení

a) Psát dokumenty
b) Posílat e-maily
c) Hrát hry
d) Všechny uvedené možnosti

2. Proč je pro bývalé vězně důležité, aby pracovali na IKT/digitálních dovednostech? (Jedna správná odpověď)
Závěrečné hodnocení
a) Díky rozvoji těchto dovedností budou mít lepší společenský i profesní život.
b) Rozvoj těchto dovedností je předpokladem téměř pro všechna pracovní místa.
c) Rozvoj těchto dovedností jim umožní účastnit se programů opětovného začlenění do společnosti či získání
osvědčení z online kurzu.
d) Všechny uvedené možnosti.
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Aktivita 2
Typ: doplňte chybějící text
Závěrečné hodnocení
Otázka

Do textu doplňte tyto výrazy: hra, informace, ukládat, e-mail, hra

Počítač je elektronické zařízení, které zpracovává…………….. nebo data. Je schopen …….., využívat a
zpracovávat údaje. Možná víte, že můžete počítač využívat při psaní dokumentů, posílání …………… , hraní her a
prohlížení internetových stránek. Můžete ho používat také k úpravě či vytváření spreadsheetů, prezentací i ……..
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Lekce 2

Aktuální stav a data ohledně využívání IKT bývalými vězni
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Překvapivý důvod, proč náš nápravný systém nefunguje | Brandon W. 
Mathews | TEDxMileHigh

https://www.youtube.com/watch?v=LmvrBGmu9k4

Video k zamyšlení

Nápravný systém funguje správně,
pokud jej lze upravit. Podívejte se na
video v odkazu níže a zamyslete se
nad tím, jak lze nápravný systém
rozdělit do dvou hlavních fází – fáze
trestu a fáze opětovného začlenění.

✔ Souhlasíte s tímto názorem, a
proč?
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Téma 1. Aktuální výukové a profesní motivy mezi bývalými vězni

Vzdělání a výuka jsou hlavními faktory pro opětovné začlenění bývalých vězňů do
společnosti. Většina bývalých vězňů absolvuje základní, ale nedostatečné kurzy v
oblasti jazykových dovedností a numerického uvažování.

Nezohledňuje se, že 20-30 % z nich trpí nějakou formou poruchy učení.

S omezeními se bývalí vězni začínají potýkat již při výkonu trestu odnětí svobody. 
Největším omezením pro odsouzené osoby je chybějící:

a. základní vybavení a školitelé
b. v zásadě nemají širokopásmové připojení.

Na základě kvantitativního výzkumu v rámci projektu RECHANCE bylo zjištěno, že
bývalí vězni vnímají digitální dovednosti jako zásadní součást celoživotního
učení i urychlení jejich opětovného začlenění do společnosti.

Zdroj:
https://fortune.com/2018/01/20/coding-jobs-prisoners-
employment/
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Vzdělávání (bývalých) vězňů můžeme rozdělit do těchto kategorií:

• všeobecné vzdělání (např. kurzy matematiky, přírodních věd, historie,
cizích jazyků, literatury atd.),

• odborné vzdělání a praktické školení, které je vybaví znalostmi, know-
how a dovednostmi a/nebo kompetencemi požadovanými pro konkrétní
povolání nebo obecněji požadovanými na pracovním trhu,

• neformální učení, které zahrnuje umělecké činnosti či řemesla nebo
programy zaměřené na přestupky věnované například strategiím zvládání
hněvu apod. Z tohoto typu výuky nelze přímo získat profesní osvědčení.

Zdroj:
https://www.intel.co.uk/content/dam/www/public/us/en/images/e
ducation/RWD/edu-student-success-transformation-graphic-
rwd.jpg.rendition.intel.web.864.486.jpg

Téma 1. Aktuální výukové a profesní motivy mezi bývalými vězni
(pokračování)
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Dnešní trh práce vyžaduje větší dovednosti, než tomu bylo v předchozích desetiletích.

Vzhledem ke zrychlení digitalizace je zapotřebí, aby byli bývalí vězni proškoleni v další
oblasti: obnova vzdělání prostřednictvím využití digitálních technologií.

Konkrétně je v současné době zapotřebí věnovat se:
- získání vyššího vzdělání, které bude odpovídat aktuálním poptávkám na trhu práce
- alternativním přístupům ve vzdělávání, které odráží skutečný stav na trhu práce se

zaměřením na digitální a technické dovednosti.

Často se ukazuje, že programy na zvyšování gramotnosti i praktická výuka nejsou
efektivní, případně jsou efektivní pouze částečně.

Některé evropské školy druhé šance (i v nápravných zařízeních) nabízí základní
programy digitální gramotnosti, ale počet účastníků je velmi omezený z důvodu
nedostatečného vybavení (hardware i software).

🡪🡪 Digitalizace systému vzdělání a školení je prioritou, která může zajistit celou
řadu přínosů a příležitostí.

Téma 1. Aktuální výukové a profesní motivy mezi bývalými vězni
(pokračování)

Zdroj:
https://unsplash.com/photos/zoCDWPuiRuA
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Téma 2. Snížení recidivy pomocí digitálního vzdělávání: uznání 
recidivy

Digitální gramotnost sníží recidivu v dlouhodobém horizontu. Zvýšení kvalifikace těchto osob, zejména co se týče virtuálního a
digitálního světa, evidentně přispívá ke snižování množství recidiv a ke zvyšování zaměstnanosti těchto osob.

Obecněji platí, že digitální gramotnost má přímé i nepřímé přínosy, které jsou úzce spjaty se snížením recidivy:

• Zajištění technologického vybavení na podporu vzdělávání pro opětovné začlenění do 
společnosti, aby měli propuštění vězni větší šanci na zvýšení kvalifikace;

• Zvýšení možností k získání práce po propuštění z vězení;
• Otevření možnosti získat dobře placenou práci, a tím zamezit riziku chudoby po propuštění a 

další trestné činnosti;
• Omezení dopadu syndromu uvěznění při výkonu trestu a zejména po propuštění;
• Prevence přijetí tzv. „vězeňské kultury“.

Syndrom uvěznění:
socializační proces, při němž
vězni přebírají negativní
hodnoty a normy
charakteristické pro
vězeňský život na úkor
vzorců a norem, které jsou
společensky přijatelné.
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Aktivity
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Aktivita 1
Typ: výběr z možností

Otázky

Jaké procento bývalých vězňů trpí nějakou formou poruchy učení? (Jedna správná odpověď)
Závěrečné hodnocení
a) 10-20 %
b) 20-25 %
c) 20-30 %

Z kterého z uvedených typů vzdělání nelze získat profesní osvědčení? (Jedna správná odpověď)
Závěrečné hodnocení
a) Všeobecné vzdělání
b) Odborné vzdělání a praktické kurzy
c) Neformální vzdělání
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Aktivita 2
Typ: přiřazování

Otázka: Zařaďte běžné rizikové faktory recidivy do správné kategorie.
Závěrečné hodnocení

1. Mladý věk

A. Proměnlivé/dynamické rizikové faktory2. Chudoba – problémy se zaměstnaností

3. Dřívější trestná činnost

B. Neměnné / statické rizikové faktory4. Problémy s duševním zdravím

5. Získané vzdělání a překážky ve 
vzdělání
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Lekce 3
Zaostřeno na odborníky pracující s bývalými 

vězni: jak je důležité držet krok s IKT

30



Zdroj: https://unsplash.com/photos/5fNmWej4tAA
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Odborníci ve věznicích mají odpovědnost za přípravu (bývalých) vězňů k opětovnému
začlenění do života. (Bývalí) vězni také považují tyto odborníky za osoby, které jim
mají zprostředkovat nápravu a vzdělání.

Z toho důvodu musí mít vhodné vzdělání i osvojené jednání, aby mohli předávat
motivaci a poskytli čerstvý přístup ve školách druhé šance, případně už ve
vězeňských zařízeních.

V tomto ohledu tudíž platí, že odborníci poskytující vzdělání (bývalým) vězňům by měli
mít optimální kvalifikaci v oblasti digitálního vzdělávání, aby tyto dovednosti mohli
předávat svým studentům.

Většina školitelů a učitelů však požadované dovednosti nemá, a proto nemohou
poskytovat kvalitnější vzdělání podporující návrat do běžného života.

🡪🡪 Zásadním krokem k zajištění optimálního návratu bývalých vězňů k běžnému
životu je adekvátní školení odborníků ve věznicích i mimo ně.

Zdroj:
https://media1.thehungryjpeg.com/thumbs2/ori_374
7292_l9ukpmvj8jx21esd2ho7x7mlr3ihwbr359az8ch
9_hand-holding-magnifying-glass-vector-data-
analyzing-business-concept-loupe-focus-flat-
illustration.jpg
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Příprava odborníků v oblasti digitálního vzdělání bývalých vězňů

Řádné a systematické školení odborníků podporuje a zdůrazňuje i EU,
která jej považuje za zásadní fázi pro kvalitnější vzdělání a integraci
bývalých vězňů.

Takové školení by mělo mít formu pravidelných seminářů/webinářů
rozdělených do jednotlivých kurzů, při nichž by se účastníci, optimálně z
řad různých orgánů/institucí/úřadů, mohli vzájemně obohacovat o své
nápady.

Po absolvování školení budou odborníci a učitelé:
- disponovat dovednostmi IKT a digitálními schopnostmi odpovídajícími

současnému stavu,
- seznámeni se systémy kombinovaného a online vzdělávání,
- schopni rozdělit oblasti vzdělání do kategorií s upřednostněním získání

dovedností IKT,
- moci vypracovat příručky a manuály dle potřeb svých studentů, a

adekvátně aktualizovat stávající výukové materiály,
- odborně proškoleni tak, aby svým studentům mohli pomoci s využitím

IKT v profesním životě.

Zdroj: https://www.vectorstock.com/royalty-free-
vector/business-meeting-conference-graphic-
presentation-vector-23659846

Téma 1. Jaký význam má školení odborníků (pokračování)
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Je třeba zdůraznit, že digitální začlenění je evidentně nejvýznamnější
hledisko, které by mělo zásadně změnit vzdělávání ve věznicích i po
propuštění z vězení a zlepšit společenský status vzdělávaných osob.

Pokud se strategie digitálního začlenění nebude považovat za prioritu
a zásadní součást procesu opětovného zapojení do běžného života,
digitální propast se bude dál zvětšovat a v důsledku toho bude
přetrvávat společenské stigma bývalých vězňů i jejich nízká
zaměstnanost.

Výhody, které přinese digitální začlenění:

• připravenost k získání pracovního místa
• jednodušší přístup k sociálnímu systému
• opětovné zapojení do společnosti a navázání vztahů
• příležitosti k celoživotnímu vzdělání
• osvojení si práce s digitálními službami (zdravotnictví,

bankovnictví atd.)

Téma 2. Shrnutí a závěry

Zdroj: https://unsplash.com/photos/5Q07sS54D0Q
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Aktivita 1
Typ: výběr z možností

Otázky: Zakroužkujte věty, které jsou správně.
Závěrečné hodnocení

a) Řádné školení odborníků, kteří pracují s bývalými vězni, není předpokladem jejich řádného opětovného začlenění
do společnosti.
b) Odborníci by měli absolvovat školení v oblasti digitálních dovedností.
c) Digitální začlenění zlepší možnost získat pracovní místo i příležitosti k celoživotnímu učení.
d) Poradenské služby pro bývalé i současné vězně se zaměřují na oblast zdravotnictví.
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Aktivita 2
Type: výběr z možností

Otázka: Které z níže uvedených přínosů budou mít odborníci pracující s (bývalými) vězni po absolvování školení
ohledně dovedností IKT? (Více správných odpovědí)
Závěrečné hodnocení

a) Pomocí IKT se zlepší jejich meziosobní vztahy.
b) Aktualizují si dovednosti IKT a digitální schopnosti.
c) Vypracují příručky a manuály dle potřeb svých studentů, a adekvátně aktualizují stávající výukové materiály.
d) Budou mít lepší příležitosti získání vyššího příjmu.
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Přemýšleli jste už o tom, jak můžete 
ve svém životě využívat internet?

https://www.youtube.com/watch?v=9AmEeTmnuI
s

Zdroj:
https://www.northcount
rypublicradio.org/news/
story/32449/20160831/
does-prison-
vocational-training-
help-ex-inmates-on-
the-outside

Zdroj:
https://www.theguardia
n.com/society/2014/no
v/26/prison-sweden-
not-punishment-nils-
oberg

https://www.northcountrypublicradio.org/news/story/32449/20160831/does-prison-vocational-training-help-ex-inmates-on-the-outside
https://www.theguardian.com/society/2014/nov/26/prison-sweden-not-punishment-nils-oberg
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•Co můžete dělat s pomocí internetu?

a. Komunikovat lidmi z celého světa
b. Vyhledávat informace o tématech, které se vás týkají
c. Nakupovat různé věci
d. Všechny uvedené možnosti

• Podívejte se na video pod následujícím odkazem a řekněte, co na vás udělalo 
dojem.

https://www.youtube.com/watch?v=lH6WGOYdQ3k

Závěrečná aktivita

https://www.youtube.com/watch?v=lH6WGOYdQ3k
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https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/524013/education-review-report.pdf
https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/18-02303_ebook.pdf
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0249574
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