
 

Vážené dámy a pánové,  

rádi bychom Vám stručně představili jednoduchý a vysoce efektivní nástroj, který Vám může ušetřit čas 

a usnadnit Vaše rozhodování při výběru vhodného uchazeče o zaměstnání ve Vaší organizaci. 

Co je tím vysoce efektivním nástrojem? 
Jedná se o mezinárodní vzdělávací a certifikační koncept v oblasti digitálních kompetencí ECDL / ICDL, jeden 

z nejrozšířenějších a dlouhodobě nejúspěšnějších evropských projektů, který přes 20 let využívají tisíce 

zaměstnavatelů a milióny lidí nejen v Evropě, ale po celém světě. Tento nástroj vznikl především s cílem usnadnit 

uchazečům o zaměstnání prokazování jejich digitálních znalostí a dovedností při pracovních pohovorech. Kromě 

toho je také široce využíván ve vnitropodnikovém vzdělávání, ve školství a v rekvalifikacích. 

Proč je lepší spoléhat se na objektivní a standardizované měření digitálních kompetencí než na 

sebehodnocení uchazečů o zaměstnání? 
Celá řada studií nezávislých národních informatických společností došla opakovaně k jasnému závěru, že 

převážná většina uživatelů digitálních technologií své znalosti a dovednosti v této oblasti značně přeceňuje, a že 

ve skutečnosti často nezvládá řešit dostatečně efektivně a bezpečně ani jednoduché úkoly. Vypovídací schopnost 

sebehodnocení v oblasti využívání digitálních technologií je tak prakticky nulová. Téměř šokující informace 

k tomuto tématu si můžete přečíst v přiloženém pozičním dokumentu nadace ECDL Foundation. 

Proč není dobré používat zaměstnavatelem účelově připravené testy? 
Příprava specializovaných testů, obvykle za pomoci pracovníků ICT oddělení, je zbytečně nákladná a díky 

zakořeněné mylné představě o nedůležitosti tzv. přenositelných digitálních kompetencích bývají takové testy 

orientovány pouze úzkým směrem. Z principu tak nemohou objektivně zjistit skutečný rozsah a hloubku 

digitálních kompetencí uchazeče o zaměstnání. 

Víte, co je fenomén „Digital Native Fallacy“? 
Dnešní mladá generace je širokou veřejností mylně vnímána jako digitálně gramotná s odůvodněním, že 

s digitálními technologiemi vyrostla a že je běžně používá každý den. Ano, mladí lidé opravdu mají řadu digitálních 

dovedností, ty ale často souvisí především s volnočasovými aktivitami, zábavou či komunikací na sociálních sítích. 

Jejich připravenost pro vstup na trh práce není zdaleka taková, jaká je mnohými zaměstnavateli očekávána. 

Nevěříte? Koncept ECDL Vám může poskytnout reálná data z praktických mezinárodně standardizovaných 

zkoušek, která tento nadnárodní fenomén potvrzují. 

Jak to funguje? 
Koncept ICDL / ECDL Vám nabízí elegantní a jednoduché řešení. Uchazeč o zaměstnání předloží některý 

z mezinárodně uznávaných certifikátů dokládající jeho digitální gramotnost, digitální kvalifikaci nebo konkrétní, 

úspěšné složené ECDL zkoušky z vybraných oblastí digitálních technologií, a díky tomu může zaměstnavatel získat 

poměrně přesnou představu o tom, co dotyčný uchazeč skutečně umí nebo neumí. 

Již při formulování požadavků na digitální kompetence zaměstnanců můžete využívat modulární princip konceptu 

ECDL a sestavit si tak jednoduše vhodný profil digitálních kompetencí podle mezinárodních standardů. Aktuálně 

dostupné ECDL zkoušky v ČR, stejně tak různé typy ECDL / ICDL certifikátů najdete na www.ecdl.cz. Nenechte se 

mýlit představou, že všechny ECDL zkoušky jsou jednoduché nebo že se týkají pouze MS Office. Skutečnost je 

zcela jiná. Mezinárodní koncept ECDL / ICDL objektivně měří rozsah a úroveň nejrůznějších digitálních 

kompetencí, a to nezávisle na použitém programovém vybavení či komerčních zájmech různých výrobců. Můžete 

ho tak využívat nejen u pracovních pohovorů, ale třeba také pro cílené a velice efektivní vzdělávání svých 

stávajících zaměstnanců.  

Rádi Vám poskytneme podrobnější informace. Kontaktujte prosím pracovníky kanceláře ECDL-CZ, kteří jsou Vám 

plně k dispozici na telefonních číslech 224 904 246, 224 904 226 nebo na adrese info@ecdl.cz. Najdete nás také 

na Facebooku, na stránce https://www.facebook.com/ECDLCZ/ (@ECDLCZ). 

V Praze dne 21. května 2021 

Ing. Jiří Chábera, MBA 
ředitel pracovní skupiny ECDL-CZ při ČSKI, CertiCon a.s.  
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