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Počítačová gramotnost
a ECDL ČSKI

�Výroba: zvýšení produktivity práce, omezení rutinních činností,  ...

�Služby: nové prostředí pro obchod, banky, …, státní exekutivu

�Organizace společnosti: rychlá komunikace občan - stát, 

Vliv informačních technologií (IT) na společnost
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�Organizace společnosti: rychlá komunikace občan - stát, 

vytvoření podmínek pro e-goverment i „právu na informace“,…

�Vzdělávání

POZOR!!! Výhody POUZE pro počítačově gramotné! 

50% pracujících chápe ICT jako 

výrazný zdroj frustrace a stresu v pracovním prostředí 



Počítačová gramotnost
a ECDL ČSKI

Počítačová gramotnost má řadu složek : práce se soubory, s 
textovým editorem, s tabulkovým procesorem, .., vyhledávaní 
na webu. 

Pro efektivní využívání výhod informačních technologií (IT) je nutné 

Co je vlastn ě počítačová gramotnost?
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Pro efektivní využívání výhod informačních technologií (IT) je nutné 

• definovat a průběžně aktualizovat všeobecně uznávaný standard 
pro počítačovou gramotnost odpovídající základním
kvalifika čním požadavk ům

• nabídnout nástroje pro objektivní testování těchto znalostí

Právě to je cílem ECDL (European Computer Driving Licence)



Počítačová gramotnost
a ECDL ČSKI

• Zajistit mezinárodní spolupráci odborníků pro aktualizaci 
obsahu standardu pro počítačovou gramotnost

• Definovat nástroje pro objektivní testování ECDL a dodržování 
jednotných podmínek pro vydáváni ECDL Certifikátu

Poslání ECDL Foundation
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jednotných podmínek pro vydáváni ECDL Certifikátu

• Nabídnout program ‘Otev řený pro každého’ , který nikoho 
nediskriminuje a vytváří rovné příležitosti nehledě na 

• pohlaví, národnost, …,

• fyzické schopnosti či postižení

www.ecdl.com



Počítačová gramotnost
a ECDL ČSKI

ECDL F je nezisková organizace zaměřená na všeobecné 
zvyšování počítačové gramotnosti vycházející z principu 
rovných příležitostí.

ECDL F je vlastníkem konceptu ECDL a má právo 
svěřovat licenci k používání konceptu ECDL a organizaci 

Nadace ECDL (ECDL F) 
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svěřovat licenci k používání konceptu ECDL a organizaci 
testů licenciátům, kterými se mohou stát JEN další 
profesní sdružení zastoupená v CEPIS  

ECDL F stanoví přísné standardy objektivního testování a 
dsledně dbá na jejich dodržování 

zárukou kvality jsou spolupracující členské informatické 
spole čnosti , tj. profesní nezisková občanská sdružení 
(ČSKI v ČR) + audity ECDL F u licenciát ů



Počítačová gramotnost
a ECDL ČSKI

David Carpenter , výkonný ředitel ECDL F

ČSKI = odborný garant ECDL testování v ČR

1999: ČSKI se stala členkou ECDL Foundation
(www.ecdl.com)
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Od té doby propaguje použití mezinárodního
konceptu European Computer Driving Licence
(ECDL) v ČR pro praktické prověřování a
objektivní certifikaci dovedností, které představují
pojem „počítačová gramotnost“.



www.ecdl.cz



Počítačová gramotnost
a ECDL ČSKI

ECDL/ICDL v roce 2010

Statistické údaje:

• 10 591 133 uchazečů k 30.6. 2010

• víc než 20 milionů uskuteněných ECDL testů
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• víc než 20 milionů uskuteněných ECDL testů

• 17 000 testovacích středisek v 174 zemích světa a víc než 

30 různých jazycích

• ECDL je dostupné ve všech zemích EU i v zámoří, kde se 

označuje jako ICDL (International Comp.Driving Licence)

• Všech Iicenciátů ICDL je 141 (včetně org. UNESCO)



Počítačová gramotnost
a ECDL ČSKI

� Počet vydaných indexů ECDL 50 746

� V ČSKI vydáno 

� 17 662 Osvědčení ECDL START 

Stav testování vČeské republice -říjen 2010
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� 17 662 Osvědčení ECDL START 

� 20 932 ECDL Certifikátů 

� Proběhlo 12 170 termínů testování 

� Provedeno 284 865 testů



Počítačová gramotnost
a ECDL ČSKI

ECDL a vstup populace do testování ( % všech obyvatel)

země rok 2005 rok 2010

Irsko 8.0% 11,3 %

Švédsko 4.7% 4,9 %
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Dánsko 4.4% 4,6 %

Norsko 3.5% 4,5 %

Rakousko 2.7% 5,4 %

UK 2.0% 3,2 %

Maďarsko 1.8% 3,8 %

Česko 0.13% 0,5 %



Počítačová gramotnost
a ECDL ČSKI

Mezinárodní uznání ECDL na vládní úrovni

• Ministerstva školství - Austrálie, Holandsko, Itálie, Jordánsko, 
Maďarsko, Polsko, Rakousko

• Plány pro E-Government – Estonsko, Itálie, Maďarsko, Norsko
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• Ministerstva obrany – Itálie, Švédsko, Velká Británie

• Rekvalifika ční systémy – UK New Deal & FIT Ireland

• Zdravotnictví – Švédsko, Velká Británie, Itálie

• Státní a ve řejná správa – Irsko, Maďarsko, Rumunsko

• Mnohonárodní organizace a podniky


