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Na podzim tohoto roku bylo zahájeno šetření vědomostí a dovedností dospělých, které proběhne v
celé zemi. Na smysl výzkumu a jeho průběh jsme se zeptali Jany Strakové z Ústavu pro informace ve
vzdělávání, která má výzkum na starosti.
Co výzkum zjišťuje?
Výzkum je zaměřen na hodnocení úrovně základních dovedností potřebných pro úspěch v běžném
životě i na pracovním trhu a mapuje rovněž využití těchto dovedností v každodenním osobním i
pracovním životě. U respondentů budou formou zábavného testu zjišťovány matematické a
čtenářské dovednosti a dovednosti řešit problémy prostřednictvím moderních technologií. Budou mít
například za úkol nalézt informaci v příbalovém letáku nebo v návodu k použití nějakého přístroje,
vyčíst informaci z grafu, spočítat cenu zboží po slevě nebo uskutečnit nějakou internetovou rezervaci.
Respondenti budou dále vyplňovat doprovodný dotazník, který bude mapovat jejich zázemí,
vzdělávání i pracovní zkušenosti a bude se dotazovat také na to, jaké čtenářské, matematické,
počítačové, ale i sociální a manuální dovednosti potřebují v běžném životě a na svém pracovišti.
Jak bude výzkum probíhat?
Dotazování bude prováděno tazatelem, který bude vyškolen společností SC&C, a bude trvat zhruba
dvě hodiny. Uskuteční se podle přání respondenta buď v domácnosti dotazovaného nebo na nějakém
veřejném místě, například v knihovně či v kavárně. Měření dovedností bude probíhat prostřednictvím
přenosných počítačů. Respondenti, kteří nebudou schopni pracovat s počítačem, obdrží písemné
verze materiálů.
Jedná se o výzkum mezinárodní?
Ano, výzkum PIAAC (Programme for International Assessment of Adult Competencies) organizuje
Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) a kromě ČR se ho účastní dalších 24 zemí.
Výzkum nám tedy ukáže, jaké jsou vědomosti a dovednosti českých občanů ve srovnání s občany z
jiných vyspělých zemí.
K čemu budou výsledky výzkumu sloužit?
Výzkum ukáže slabé a silné stránky našeho vzdělávacího systému. Pomůže nastavit priority systémů
školního vzdělávání tak, aby vybavovaly občany vědomostmi a dovednostmi nezbytnými pro
uplatnění v životě i na pracovním trhu 21. století. Poskytne podněty také pro další vzdělávání, aby
umožňovalo občanům doplnit si chybějící vědomosti a dovednosti kdykoli v průběhu dospělého
života
Už se někdy podobný výzkum v ČR konal?
V roce 1998. Tam prokázali čeští občané výborné vědomosti a dovednosti v matematice a v práci s
grafy a tabulkami, ale v mezinárodním srovnání podprůměrné dovednosti při práci s textem.
Pravidelně probíhají podobné výzkumy v žákovské populaci. Výsledky českých žáků v těchto
výzkumech mají klesající tendenci. Výzkum PIAAC nám ukáže, zda zhoršování vědomostí a dovedností
postihuje i dospělou populaci.
Další informace o výzkumu vědomostí a dovedností PIAAC je možno získat na www.piaac.cz,
www.facebook.com/piaac.cz

