
Ochrana osobních údaj ů ve vzd ělávání   
Vzdělávací program v rámci DVPP  

Obsah - podrobný p řehled témat výuky: 

1 vyučovací hodina bude věnována právu na ochranu osobních údajů v kontextu lidských práv a českého 
právního řádu  

Mezi základní práva garantovaná jak Ústavou, tak Listinou základních práv a svobod náleží právo na 
ochranu soukromého a rodinného života. V tomto kontextu bude vysvětleno, proč je třeba chránit osobní 
údaje a jak je to zabezpečeno, jaký je vztah zákona o ochraně osobních údajů k evropským právním 
normám (tj. jak a proč je český právní řád harmonizován s právem evropským). Především jde o vysvětlení 
faktu, že osobní údaje jsou klíčem k našemu soukromí, které je jednou ze základních hodnot našeho 
civilizačního okruhu.  

Vysvětleny budou principy ochrany osobních údajů mj. tzv. balanční princip zajišťující vyvážený postoj k 
ochraně osobních údajů a bezpečnosti (otázka závažná zejména v kontextu aktuálního problému terorismu) 
i vztah obecného zákona o ochraně osobních údajů ke zvláštním zákonům, v nichž je rovněž ochrana 
osobních údajů zakotvena. V zájmu dobrého fungování demokratického státu je třeba podporovat kultivaci 
právního povědomí a pro občany je čím dál důležitější umět se svého práva domáhat a znát základní právní 
ustanovení, na jejichž základě tak lze činit.  

1 vyučovací hodina bude věnována problematice ochrany osobních údajů speciálně ve školství  

Zkušenosti Úřadu s problémy ochrany osobních údajů vycházejí z mnoha oblastí, v nichž dochází ke 
zpracování osobních údajů. Děje se tak i ve školství. Jaké principy by zde měly být z hlediska zákona o 
ochraně osobních údajů i z hlediska práva na ochranu soukromí respektovány - takové bude východisko 
výkladu. Praktické zkušenosti nabídnou pedagogům také možnost klást dotazy na řešení situací, s nimiž se 
musí ve svém pedagogickém působení vyrovnávat.  

2 vyučovací hodiny budou věnovány možnostem aplikace ochrany osobních údajů a soukromí v rámci 
konkrétních vyučovacích předmětů (viz tabulka níže).  

Forma: 

Přednáška, na kterou naváže diskuse s přednášejícími o konkrétních situacích či problémech.  

Vzdělávací cíl: 

V souvislosti se schválením zákona o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. a zřízením Úřadu pro 
ochranu osobních údajů (dále jen Úřad) v roce 2000 se v médiích začala ve stále větší míře objevovat 
problematika ochrany osobních údajů jako nesmírně důležitá součást práv každého jednotlivce. Přestože 
obecné povědomí o této problematice dosáhlo v ČR i díky činnosti Úřadu poměrně vysoké úrovně, stále je 
možné identifikovat sociální skupiny, kterým nebyla v minulosti věnována téměř žádná či jen velmi malá 
pozornost. Mezi ně nepochybně patří i děti a mládež. Dnešní žáci základních škol a studenti středních škol 
však budou v průběhu příštích let postupně vstupovat do řad dospělých a ponesou tomu odpovídající 
politickou i ekonomickou odpovědnost. Proto je třeba začít již v této době pracovat na zlepšení jejich 
znalostí o ochraně osobních údajů, aby v okamžiku, kdy budou ovlivňovat osudy celé společnosti, 
nezůstala tato otázka mimo zřetel jejich zájmu.  

Jedním z nejdůležitějších informačních kanálů, jehož prostřednictvím je možné žáky a studenty základních 
či středních škol seznámit s problematikou ochrany osobních údajů, je prostředí školy. Informace, které 
budou žáci, resp. studenti získávat v rámci předmětů základy společenských věd, dějepis, informační a 
výpočetní technika, však musí být obsahově správné a zároveň provázané s konkrétními příklady možných 
situací, ve kterých se objevuje otázka ochrany soukromí a osobních údajů. Proto přistoupil Úřad pro 
ochranu osobních údajů k vytvoření vzdělávacího programu v rámci DVPP, jehož cílem je připravit 
pedagogy základních a středních škol na témata z oblasti ochrany osobních údajů a umožnit jejich zapojení 
do vzdělávacích programů jednotlivých škol.  

Hodinová dotace: 

přednáška v délce 4 vyučovacích hodin  

 



Upřesnění cílové skupiny pedagog ů: 

Primární cílovou skupinu pedagogů tvoří vyučující následujících předmětů:  

předmět specifický vzd ělávací cíl ve vazb ě na konkrétní p ředmět 

český jazyk a 
literatura 

schopnost na základě literárního textu, eventuálně uměleckého díla vnímat pojetí soukromí 
a ochrany osobních údajů v rozdílných časových obdobích 

základy 
společenských věd 

ochrana osobních údajů, potažmo soukromí v kontextu lidských práv, výkladu práva a 
psychologie 

dějepis 
vývoj názoru na lidské soukromí, jeho hodnotu a vznik ochrany osobních údajů v různých 
časových etapách vývoje evropské civilizace, vliv totalitních režimů na vnímání 
problematiky ochrany soukromí 

matematika, 
informační a 

výpočetní technika 

ochrana osobních údajů, jejich zabezpečení při automatizovaném zpracování - bezpečnost 
při pohybu na Internetu, zásady správy výpočetní techniky s ohledem na ochranu údajů, 
nebezpečí krádeže identity, moderní technologie při ochraně osobních údajů (odposlechy, 
RFID, databázové systémy), princip elektronického podpisu 

biologie 
možnosti odběru DNA, její následné zpracování pro verifikační či identifikační účely, 
rozdílný přístup k databázím DNA ve světě, vytváření databází otisků prstů a dalších 
osobních identifikátorů, citlivé údaje ve zdravotnictví ; soukromí člověka  – soukromí zvířat 

 

Přednášející: 
 
RNDr. Kamila Bendová, CSc., inspektorka Úřadu, původním povoláním docentka na vysoké škole 
 
PhDr. Hana Štěpánková, vedoucí samostatného oddělení tiskového a tisková mluvčí Úřadu, absolventka 
pedagogického studia FFUK – obor jazyky a literatura, doktorát z oboru translatologie 

Mgr. David Burian, vedoucí samostatného oddělení registračního Úřadu, přednášející                  
problematiku kamerových systémů 

Mgr. et Mgr. Vít  Zvánovec, referent samostatného oddělení legislativního Úřadu 
 

Mgr. Jan Folda, pracovník Sdružení SOS dětských vesniček, absolvent Přírodovědecké  fakulty UK (obor 
geografie - historie) a Pedagogické fakulty UK (obor školský management) 

Plánové místo konání: 

Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, Praha 7  

Odborný garant: 

RNDr. Igor Němec, předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů  

Materiální a technické zabezpe čení, kalkulace: 

Úřad poskytne své přednáškové prostory včetně potřebné audiovizuální techniky. Jednotlivým účastníkům 
semináře budou poskytnuty informační materiály.  

Cena za seminář je kalkulována z nákladů na výrobu informačních materiálů.  

Způsob vyhodnocení akce: 

Po skončení přednášky bude účastníkům dána možnost vyjádřit se k přednesené problematice a položit 
doplňující dotazy; frekventantům semináře bude předložen test a dotazník, jehož úspěšné doplnění bude 
podkladem pro udělení certifikátu o absolvování kurzu. 


