Mezinárodní výzkum PIAAC: sběr dat v domácnostech byl úspěšně ukončen!
Praha 25. dubna 2012 – V uplynulých dnech byl úspěšně ukončen sběr dat k Mezinárodnímu výzkumu
dospělých PIAAC (Programme for International Assessment of Adult Competencies), který zkoumá předpoklady
pro uplatnění v běžném životě a na pracovním trhu u občanů ve věku 16 – 65 let. Výzkum probíhal v celé České
republice od září 2011 a jeho výsledky budou zveřejněny v roce 2013.

Výzkum iniciovala Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) a vedle ČR se ho
účastní dalších 24 vyspělých zemí ze 4 kontinentů včetně USA, Kanady, Austrálie a Japonska, další
země svou účast průběžně potvrzují. Výsledky výzkumu poskytnou tvůrcům vzdělávacích politik
důležité informace o efektivitě jejich vzdělávacích systémů a podklady pro jejich další rozvoj.
Vzhledem k závažnosti informací, které výzkum poskytuje, byla zcela zásadní kvalita získaných dat.
OECD stanovila velmi přísná pravidla pro výběr respondentů i průběh dotazování. Výzkumnému
týmu se podařilo získat data v potřebné kvalitě. „Jménem celého výzkumného týmu chci poděkovat
všem občanům, kteří souhlasili s účastí ve výzkumu. Díky jejich vstřícnosti bude výpověď
o vědomostech a dovednostech českých občanů a jejich zkušenostech na pracovním trhu dobře
odpovídat skutečnosti,“ říká Jana Straková, národní koordinátorka projektu.
Do výzkumu se v ČR aktivně zapojilo 6059 respondentů, z nichž 23 % upřednostnilo vyplnění
tištěných sešitů před počítačovou verzí dotazníku. Pro zařazení ČR do mezinárodní komparace byla
důležitá minimálně 50% návratnost, kterou ČR jistě splnila. „V průběžném porovnání s ostatními
zeměmi jsme se v dosažené návratnosti umístili na 7. místě, což považuji za úspěch našich tazatelů
a celého týmu sběru dat,“ dodává Jana Hamanová, ředitelka výzkumu SC&C.
Výzkum probíhá pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a na mezinárodní úrovni je
řízen OECD. V ČR je výzkum realizován Domem zahraničních služeb ve spolupráci se společností
SC&C a Národním vzdělávacím fondem s podporou Ministerstva práce a sociálních věcí. Výzkum je
spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
Více informací na:
www.piaac.cz ; www.facebook.com/piaac.cz
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