Mezinárodní výzkum dospělých
Předpoklady úspěchu v práci a v životě
Programme for International Assessment of Adult Competencies (PIAAC)

Pomozte nám dozvědět se více o lidech, jako jste Vy sami!
Možná i Vás osloví tazatel tohoto výzkumu.
Za Vaši účast ve výzkumu, dokončený dotazník a za Váš čas a ochotu
budete odměněni částkou 500 Kč.
Díky Vaší spolupráci výzkum podá přesný obraz o situaci v ČR a případných problémech, s nimiž se obyvatelé ČR setkávají v osobním i pracovním životě.
Co je PIAAC?
V průběhu měsíců dubna až června proběhne v českých domácnostech pilotáž k mezinárodnímu výzkumu dospělých. Tento výzkum je zaměřen na činnosti, kterým se lidé
věnují v každodenním životě (čtení, vyhledávání údajů, využívání počítačů a technologií), a na jejich pracovní zkušenosti a vzdělání. Výzkum se týká všech obyvatel ČR od
16 do 65 let. Zahrnuje jak studenty, tak i ty, kteří opustili školní lavice před mnoha lety
a nyní pracují, nebo jsou v domácnosti či v důchodu.
Na mezinárodní úrovni je výzkum řízen Organizací pro hospodářskou spolupráci a rozvoj
(OECD). V naší republice jej na základě pověření Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy provádí Ústav pro informace ve vzdělávání ve spolupráci se společností SC&C.
Výzkum je spoluﬁnancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.
Výsledky výzkumu budou využity k rozvoji programů na zdokonalení dovedností, které
dospělí potřebují k tomu, aby se co nejúspěšněji zapojili do ekonomiky a společnosti
21. století.

Které země se vedle ČR výzkumu zúčastní?
Austrálie, Belgie, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chile, Irsko, Itálie, Japonsko, Jižní Korea,
Kanada, Kypr, Maďarsko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko,
Rusko, Slovensko, Spojené státy americké, Španělsko, Švédsko a Velká Británie.

Jak budou vybírány domácnosti, které budou osloveny?
Protože dotazování všech dospělých obyvatel ČR by bylo příliš náročné a drahé, využíváme vědecké statistické metody k náhodnému výběru respondentů, kteří budou
zastupovat dospělé s podobnými charakteristikami. V ČR bude osloveno k účasti na
výzkumu téměř 4 000 domácností a právě Vaše může být jednou z nich.

Jak výzkum probíhá?
Vybranou domácnost navštíví tazatel ﬁrmy SC&C, aby s některým z jejích členů provedl rozhovor. Domluví se na čase a místě, kde se rozhovor uskuteční. Část rozhovoru
tvoří dotazník, který bude zjišťovat dosažené vzdělání, pracovní zkušenosti, užívání
technologií a další informace. Zbývající čas bude věnován řešení několika úloh, s nimiž
se setkáváme v každodenním životě (např. řízení se instrukcemi na návodu k použití
léku, četba plánu letu na letišti, využití mapy pro vysvětlení správné cesty nebo určení
data spotřeby vybrané potraviny). K dokončení rozhovoru budou třeba přibližně dvě
hodiny.

Proč byste se měli zúčastnit, budete-li vybráni?
Vaše účast je velmi podstatná, protože právě Vaše domácnost, bude-li vybrána, zastupuje tisíce dalších domácností. Účast je dobrovolná; pokud se ale výzkumu nezúčastníte
právě Vy, nemůžeme Vás v důsledku statistické metody výběru nahradit jinou domácností.

Jakou máte jistotu, že odpovědi zůstanou důvěrné?
Jsme vázáni zákonem o ochraně osobních údajů neprozrazovat odpovědi nikomu kromě osob přímo spojených s tímto výzkumem. Každý, kdo na tomto výzkumu pracuje,
podepsal prohlášení o důvěrnosti. Žádné údaje, které by umožnily identiﬁkaci konkrétního člověka, nebudou publikovány ani jinak zveřejněny.

Jak tazatele poznáte?
Tazatel bude mít připnutou průkazku se jménem a fotograﬁí a bude vybaven materiály
k výzkumu a pověřením.

Máte nějaké další otázky případně pochybnosti?
Chcete-li získat další informace, můžete zavolat na telefonní číslo Mezinárodního výzkumu dospělých +420 733 532 595 nebo navštívit webové stránky www.piaac.cz nebo
www.scac.cz/piaac, které jsou výzkumu věnovány.

Předem Vám děkujeme za podporu tohoto důležitého
mezinárodního výzkumného projektu!
Mediální partner
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