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co je PIAAC online /
Education & Skills online?

• Aplikace vytvořená na základě 1. cyklu mezinárodního výzkumu dospělých PIAAC (ČR 2011–2012)

• Česká verze PIAAC online byla připravena v rámci realizace 1. cyklu v DZS, načasování a projektové 

financování už neumožnilo další aktivity nad rámec překladu a testování platformy

• Obdobně jako PIAAC zjišťuje úroveň všeobecných dovedností pracovat s informacemi, které jsou 

potřebné k uplatnění na proměnlivém trhu práce i v běžném životě (čtenářská a numerická 

gramotnost, řešení problémů)

• Dosažené výsledky z PIAAC online ve čtenářské gramotnosti, numerické gramotnosti i v řešení 

problémů lze porovnat s národními a mezinárodními výsledky výzkumu PIAAC (poskytuje zpětnou 

vazbu konkrétnímu uživateli, nikoli celé zemi jako výzkum PIAAC)

• PIAAC online integruje i moduly mimo původní výzkum (např. O*NET Interest Profiler, Positive 

and Negative Affect Schedule (PANAS), Satisfaction with Life Scale (Diener, Ed 1985))



• Demo PIAAC online, které zároveň představuje konceptuální rámec 

úloh, může vyzkoušet kdokoli: demo_PIAAC

• Aplikaci mohou využít studenti, absolventi i dospělí různého věku,

kteří chtějí získat zpětnou vazbu pro případné další vzdělávání, vstup 

na trh práce nebo změnu profese

• Přístupové kódy jsou zpoplatněny a mají se administrovat v rámci 

firem / organizací / státní a veřejné správy 

• Aplikace pomáhá získat vstupní informace pro zacílení případných 

(do)školení, pro (re)integraci na trh práce a je využitelná i pro výzkumné 

účely (benchmark s mezinárodním výzkumem PIAAC)

kdo může PIAAC online 
využívat?

http://www.starttest.com/ITDVersions/10.5.0.0/ITDStart.aspx?SVC=1e21c7a5-3fb9-4f12-a057-d11607105486
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využitelnost PIAAC online

• Vstupní informace pro kurzy čtenářské gramotnosti, numerické gramotnosti nebo IT dovedností

• Inspirace pro kariérové poradenství (O*NET Interest Profiler, licence Creative Commons)

• Inspirace pro posílení zdravého životního stylu a work-life balance 

(nástroj Subjektivní pocit pohody a zdraví)

• Komplexní zpětná vazba a podklad pro rozhodování při využití jako celku



konceptuální rámec čtenářské gramotnosti, 
na níž je postaven průchod aplikací

Definice 
(čtenářská gramotnost)

Obsah Kognitivní strategie Kontexty

Schopnost porozumět 
psaným textům, hodnotit 
je, používat je a zabývat se 
čtením s cílem účastnit se 
života společnosti, 
dosahovat svých cílů a 
rozvíjet své vědomosti a 
potenciál.

Texty jsou charakterizovány: 

Typem: tištěný / digitální 

Formátem:

• Souvislé nebo prozaické texty 
(vyprávění, polemika nebo popis) 

• Nesouvislé texty nebo dokumenty 
(tabulky, seznamy, grafy) 

• Smíšené texty (kombinace 
souvislého textu s prvky 
dokumentu) 

• Složené texty (srovnávání nebo 
propojení nezávisle vytvořených 
částí textu)

• Zjistit a rozpoznat 
informace v textu 

• Integrovat a 
interpretovat (vzájemně 
související části textu)

• Hodnotit a reflektovat

• Osobní 
• Vztahující se k práci
• Společenské
• Vzdělávací



ve sledovaných dimenzích zůstává kontinuita

Oblasti

1) jsou klíčové pro 

uplatnění na trhu práce 

a zapojení do 

společenského 

i občanského života

2) jsou přenositelné, 

tzn. využitelné 

v různých kontextech

3) je možné si je osvojit 

a zlepšovat, a proto 

jsou ovlivnitelné 

veřejnými politikami



jsme připraveni na celoživotní učení 
a budoucí výzvy?

ČŠI: 

skupina 
(15letých) 

žáků 
ohrožených 

budoucí 
neúspěšností 

se v České 
republice 

(spíše) 
zvětšuje

Zdroj: Národní zpráva Mezinárodní šetření PISA 2018.

Zastoupení českých žáků v úrovních čtenářské gramotnosti PISA (2000–2018)



Cena se odvíjí od počtu zakoupených přístupů

Do 5000 přístupů:

• Modul kognitivních dovedností (9 eur)

• Modul nekognitivních dovedností (2 eura)

Technické požadavky

• Firefox 40 nebo vyšší

• Připojení k internetu

• Numerická klávesnice / Externí klávesnice / Anglická 

num. klávesnice na NTB (stav 2/2021)

• Rozlišení monitoru 1024x768

průběh aplikací 
a parametry



příklad 
automaticky 

generovaných 
výsledků pro 
respondenta



demo: úloha 
ze čtenářské 
gramotnosti



demo: komentář 
k úloze



firemní rozhraní / správa přístupů



individuální rozhraní



více na www.piaac.cz



Petra Holečková
NSM, PIAAC tým

+420 608 184 327
petra.holeckova@npi.cz

Národní pedagogický institut
České republiky
Senovážné náměstí 872/25
110 00  Praha 1

piaac.cz

Využity fotografie:

https://unsplash.com/photos/xiTFENI0dMY

https://unsplash.com/photos/eveI7MOcSmw

https://unsplash.com/photos/45sjAjSjArQ

web PIAAC / Archiv událostí

Odkazy:

OECD. (2018). Education & Skills Online technical documentation. Paris: OECD. 

http://www.oecd.org/skills/ESonlineassessment/assessmentdesign/technicaldocumentation/ 

mailto:petra.holeckova@npi.cz
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Demo PIAAC

Příloha



demo: úloha  2 
ze čtenářské 
gramotnosti



demo: komentář 
k úloze



demo: úloha 1 
z numerické 
gramotnosti



demo: komentář 
k úloze



demo: úloha 2 
z numerické 
gramotnosti



demo: komentář 
k úloze



demo: úloha 
řešení problémů



demo: úloha 
řešení problémů 

(pokračování)



demo: komentář 
k úloze


