2. Digitální dovednosti a práce se softwarem
Počítačové dovednosti jsou často skloňovány především v souvislosti s potřebou kvalifikovaných
pracovníků na trhu práce. Znalost práce na počítači se dnes již nedotýká pouze úzce vymezené
skupiny IT odborníků, ale je zapotřebí v širokem spektru zaměstnání. Čím vice se ekonomika
i společnost digitalizují, tím je potřeba vice digitálně kvalifikovaných zaměstnanců. Za posledních 12
let vzrostl počet IT odborníků na více než dvojnásobek (z 1,8 % zaměstnaných osob v roce 2006 na
3,9 % v roce 2018)6. Firmy ale stále hlásí nedostatek IT expertů, které by potřebovaly pro rozvoj své
činnosti v oblasti digitalizace. 80 % firem, které hledaly v roce 2018 IT odborníka, měly problém nalézt
vhodného kandidáta s dostatečnými znalostmi7. Dostatek IT expertů nezajišťují ani nadstandardně
vysoké mzdy (v roce 2018 byl medián mzdy IT odborníků 52 000 Kč8). V roce 2019 se programování,
ať už v práci či ve svém volném čase, věnovalo 6 % populace starší 16 let – 7 % pracujících a 16 %
studentů. Mezi pracujícími se znalost programování lišila v závislosti na vykonávané práci. Věnovali se
mu nejčastěji Specialisté (kategorie v klasifikaci ISCO), a to 18 % z nich, dále Manažeři (14 %) a
Techničtí a odborní pracovníci (13 %). Mezi Úředníky to bylo 5 % a mezi ostatními pracovníky 1,7 %.
Běžnější činnosti jako je přenos souborů mezi počítačem a jiným zařízením provádělo v posledním
roce 51 % osob starších 16 let. Stejný podíl osob také kopíroval soubory či složky v rámci počítače.
Mezi počítači (např. přes flash disk) kopírovalo data 47 % osob. Instalaci softwaru do počítače
provedlo alespoň jednou za sledovaný rok 29 % osob a stahování aplikací do telefonu či tabletu 44 %.
Textový procesor (např. MS Word) použilo v posledním roce 54 % osob v České republice starších
16 let, prezentační software 18 %, software či aplikaci na úpravu fotografií 32 % a tabulkový procesor
(např. MS Excel) 45 %. U tabulkového procesoru uvedlo 24 % respondentů, že použili pouze základní
funkce tohoto programu, a 21 % použilo i pokročilejší funkce.
Při bližším pohledu na skupinu zaměstnaných osob lze vidět, že nejvyšší podíly osob počítačově
gramotných nalezneme ve vysoce kvalifikovaných profesích. To platí jak pro používání základních
dovednosti jako je kopírování složek či přenos souborů mezi zařízeními, tak pro složitější dovednosti
jako je práce s tabulkovým procesorem či programování. Například mezi manažery nalezneme 92 %
osob, které v posledním roce kopírovaly soubory či složky, tabulkový procesor využilo 90 % z nich
a v programovacím jazyku psalo 14 %. Na druhém konci kvalifikační škály zaměstnanců se nacházejí
pomocní a nekvalifikovaní zaměstnanci, z nichž kopírovalo soubory či složky 34 %, tabulkový procesor
využilo 19 % a programování se věnovalo méně než půl procenta.
Kromě rozdílů mezi různě kvalifikovanými pracovníky jsou rozdíly v počítačových dovednostech také
mezi pracovníky různého pohlaví. Velké rozdíly jsou nejen např. v programování, které používá
10,2 % pracujících mužů a pouhých 3,3 % pracujících žen, ale i v základních činnostech jako je
kopírování souborů či složek, které provádělo 68 % pracujících mužů a 62 % pracujících žen.
Z hlediska budoucího zapojeni na trh práce jsou počítačové dovednosti vysoce poptávané také
u studentů. Ti v České republice vyčnívají nad průměrem i nad skupinou zaměstnaných. Díky
používání široké škály elektronických zařízení přesouvá velká část studentů (89 %) soubory mezi
počítačem a jinými zařízeními. Ještě více jich používá textový procesor (94 %). Největší rozdíl oproti
průměru ČR i zaměstnaným osobám se ukazuje v používání prezentačního softwaru, který v
posledním roce alespoň jednou využilo 69 % studentů (průměr ČR byl 18 % a ze zaměstnaných
použilo takový software 20 %). Zmiňovanému programování se věnuje alespoň částečně 16 %
studentů.
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