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 Identifi kační údaje                                                                                                                                                   AES 2016 – B
1. Okres ██ ██ ██ ██ 6. Číslo tazatele ██ ██ ██ ██ ██ ██
2. Pagina ██ ██ ██ ██ ██ 7. Číslo domácnosti ██
3. Číslo sčítacího obvodu ██ ██ ██ ██ ██ 8. Pořadové číslo osoby ██ ██
4. Číslo bytu ██ ██ ██ 9. Popis osoby:

5. Tazatelský soubor ██ ██ ██ ██ 10. Pořadové číslo osoby, která odpovídá ██ ██

Zjištěné individuální údaje jsou považovány za důvěrné a jejich ochrana je zaručena zákonem 
č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů. Účast v šetření je dobrovolná.

INFORMACE O RODIČÍCH
B1 Narodila se Vaše matka na území dnešní ČR?
1 ano → B2

2 ne ↓ uveďte zemi narození matky

B2 Jaké je nejvyšší dosažené vzdělání Vaší matky?
1 základní (vč. nedokončeného)

2 střední bez maturity

3 střední s maturitou

4 vyšší odborné či vysokoškolské 

B3 Narodil se Váš otec na území dnešní ČR?
1 ano → B4

2 ne ↓ uveďte zemi narození otce

B4 Jaké je nejvyšší dosažené vzdělání Vašeho otce?
1 základní (vč. nedokončeného)

2 střední bez maturity

3 střední s maturitou

4 vyšší odborné či vysokoškolské 

EKONOMICKÁ AKTIVITA 

Zaznamenejte datum šetření, čas 
zahájení a ukončení dotazování den ██  ██ měsíc ██  ██

zahájení ██  ██:██  ██ ukončení ██  ██:██  ██

Způsob šetření
3 Osobně do papírového dotazníku
4 Telefonicky do papírového dotazníku
5 Samovyplnění papírového dotazníku

C2 Pracoval/a jste někdy v posledních 12 měsících? 
Včetně praxe, placené stáže, práce pro rodinnou fi rmu apod. 

1 ano
→ D1

2 ne

C1 📌Jaké je Vaše ekonomické postavení? 
1 pracující 

(včetně pomáhajících rodinných příslušníků, 
zkušební doby, stáží, rekvalifi kačních kurzů)

→ C3

2 v domácnosti 
(včetně mateřské a rodičovské dovolené)   

3 nezaměstnaný/á

4 vzdělávající se (studium, učení, neplacená 
praxe v rámci školy)

5 v předčasném starobním důchodu

6 v řádném starobním důchodu

7 v invalidním důchodu 
(pro invaliditu 3. stupně)

8 v invalidním důchodu 
(pro invaliditu 1. a 2. stupně)

9 v trvalé pracovní neschopnosti 
ze zdravotních důvodů

10 jiné postavení (např. rentier)
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C6 📌 Co se vyrábí, případně jaké služby nebo činnosti 
se provozují na pracovišti (v provozovně, závodě), 
kde vykonáváte své hlavní zaměstnání? 
Uveďte druh činnosti - zda jde např. o zpracování, distribuci, 
služby apod. a výrobky, které se vyrábějí, materiál, který se 
zpracovává apod.

C7 📌 Jakou práci vykonáváte? Uveďte název zaměstnání. 

C8 📌 Ve svém hlavním zaměstnání pracujete na:
1 plný pracovní úvazek (úplná pracovní doba)

2 částečný pracovní úvazek (kratší pracovní doba)

C9 📌 Zaměstnanci: Jaký máte typ smlouvy? 
1 na dobu určitou (včetně brigády)

2 na dobu neurčitou

NEJVYŠŠÍ DOKONČENÉ VZDĚLÁNÍ 
D1 📌 Jaký je stupeň Vašeho nejvyššího dokončeného vzdělání?
0 bez vzdělání, neukončený 1. stupeň ZŠ

1 1. stupeň základní školy (dokončeno prvních 5 tříd ZŠ)

2 základní vzdělání - 2. stupeň ZŠ či odpovídající ročníky víceletých gymnázií/konzervatoří

3 vyučen/a (střední vzdělání s výučním listem), nižší střední bez maturity

4 střední s maturitou, nástavba či konzervatoř s maturitou, pomaturitní studium

5 konzervatoř ukončená absolutoriem

6 vyšší odborné (DiS.)

7 vysokoškolské bakalářské (Bc.)

8 vysokoškolské magisterské (Mgr., Ing., MUDr., JUDr., RNDr., apod.)

9 doktorské (Ph.D.), vědecká příprava (CSc., DrSc.)

D4 Začal/a jste někdy studovat stupeň formálního (školského) vzdělávání, který jste nedokončil/a?
Např.: začal/a jste studovat střední či vysokou školu (včetně postgraduálního studia), ale nedokončil/a ji, ukončil/a jste studium 
předčasně před úspěšným složením závěrečných zkoušek

1 ano

2 ne → E1

NEDOKONČENÉ VZDĚLÁVÁNÍ (zanechané)

→

C4 📌 Jaké je Vaše postavení v hlavním zaměstnání?
1 zaměstnanec

2 podnikatel se zaměstnanci

3 podnikatel bez zaměstnanců → C6

4 pomáhající rodinný příslušník

C5 Kolik osob pracuje v místě Vašeho pracoviště?
1 1 až 9 osob

2 10 až 19 osob

3 20 až 49 osob

4 50 až 249 osob

5 250 a více osob

6 nevíte, ale více než 10

D2 📌 Obor nejvyššího dokončeného vzdělání:

D3 📌 Rok dosažení nejvyššího dokončeného vzdělání

██ ██ ██ ██ pokud je rok dosažení < 1996 → E1, jinak pokračujte na D4

C3 📌 Ve kterém roce jste začal/a pracovat v současném 
zaměstnání nebo jako samostatně výdělečně činný/á?
rok ██ ██ ██ ██
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D5 Jaký stupeň vzdělávání jste začal/a studovat, ale nedokončil/a? 
V případě, že jich bylo více, uveďte program vzdělávání nejvyššího stupně.

1 1. stupeň základní školy

2 2. stupeň ZŠ či odpovídající ročníky víceletých gymnázií/konzervatoří

3 střední vzdělávání s výučním listem, nižší střední vzdělávání bez maturity

4 střední vzdělávání s maturitou, nástavbu, konzervatoř s maturitou, pomaturitní studium →  Jaké zaměření?  ↓

1 všeobecné (gymnázium, lyceum) 2 odborné (střední odb. škola, učiliště, konzervatoř, pomaturitní studium)

5 konzervatoř s absolutoriem

6 vyšší odborné (DiS.)

7 vysokoškolské bakalářské (Bc.)

8 vysokoškolské magisterské (Mgr., Ing., MUDr., JUDr., RNDr., apod.)

9 doktorské (Ph.D.), vědeckou přípravu (CSc., DrSc.)

 INFORMACE O MOŽNOSTECH VZDĚLÁVÁNÍ
E1 Hledal/a jste v posledních 12 měsících informace týkající se možností Vašeho vzdělávání, dalšího rozvoje Vašich znalostí 

a dovedností?
Otázka se týká vzdělávání ve školách i různých kurzů, seminářů, soukromých lekcí apod.

1 ano 2 ne

E2 Získal/a jste v posledních 12 měsících od některé z následujících institucí ZDARMA rady či informace o možnostech 
Vašeho vzdělávání, zvýšení kvalifi kace nebo uznání výsledků vzdělávání? 
Ať už při osobním setkání či zprostředkovaně (např. prostřednictvím internetu). Lze uvést více možností.

1 od vzdělávací instituce 
(jakékoli školy, univerzity, centra odborného vzdělávání apod.)

2 od úřadu práce či jiných služeb zaměstnanosti (např. personální agentury)

3 od zaměstnavatele nebo svazu zaměstnavatelů

4 od odborů či rady zaměstnanců

5 od jiné instituce/organizace (např. ministerstva, krajského úřadu)

6 ne, žádné informace zdarma jsem od institucí/organizací nezískal/a → E5

E3 O jaký typ informací (či poradenství) se jednalo? Lze uvést více možností.
1 informace (či poradenství) o možnostech vzdělávání či zvýšení kvalifi kace

2 informace (či poradenství) o procesu ověření znalostí a kompetencí či uznání výsledků předchozího vzdělávání

3 posouzení znalostí a dovedností prostřednictvím testů či osobních pohovorů

4 jiný typ informací či poradenství

E4 Jakým způsobem Vám byly tyto informace poskytnuty? Lze uvést více možností.
1 při osobním setkání

2 prostřednictvím nepřímého osobního kontaktu (např. telefonicky, e-mailem, internetovým chatem)

3 prostřednictvím internetových či intranetových stránek, tištěnými nebo audiovizuálními materiály 

4 prostřednictvím interaktivní softwarové aplikace pro poskytování informačních a poradenských služeb 
(včetně posouzení znalostí a dovedností)

E5 Získal/a jste v posledních 12 měsících od jakékoli instituce či organizace PLACENÉ rady či informace o možnostech 
vzdělávání?

1 ano 2 ne
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F3 Uveďte stupeň Vašeho posledního formálního vzdělávání, ať už jste ho ukončil/a či stále probíhá.   
1 1. stupeň základní školy

2 2. stupeň ZŠ či odpovídající ročníky víceletých gymnázií/konzervatoří

3 střední vzdělávání s výučním listem, nižší střední vzdělávání bez maturity

4 střední vzdělávání s maturitou, nástavba či konzervatoř s maturitou, pomaturitní studium

5 konzervatoř s absolutoriem

6 vyšší odborné (DiS.)

7 vysokoškolské bakalářské (Bc.)

8 vysokoškolské magisterské (Mgr., Ing., MUDr., JUDr., RNDr., apod.)

9 doktorské (Ph.D.)

F4 Popište obor tohoto formálního vzdělávání (např. zdravotnická škola, gymnázium, sociologie, management).

F5 Uveďte prosím měsíc a rok, ve kterém toto vzdělávání začalo.

začátek formálního vzdělávání měsíc ██ ██ rok ██ ██ ██ ██

F6 Dokončil/a jste již toto vzdělávání?
1 ne, toto vzdělávání stále pokračuje

2 ne, zanechal/a jsem tohoto vzdělávání před jeho dokončením

3 ano, úspěšně jsem toto vzdělávání dokončil/a

F7 Jedná (jednalo) se o vzdělávání na veřejné/státní či soukromé škole?
1 veřejná / státní škola 2 soukromá škola

F8 Jakou formou bylo Vaše studium organizováno? 
1 jako prezenční / denní studium → F10

2 jinak (např. dálkové, kombinované, distanční nebo večerní studium)

F9 Jakým způsobem probíhala většina výuky? Neuvažujte prosím domácí přípravu.
1 v přímém kontaktu s vyučujícím (např. ve třídě, v posluchárně)

2 distanční formou prostřednictvím internetu 

3 distanční formou s použitím jiné formy komunikace (nikoli online)

 FORMÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

F1 Účastnil/a jste se kdykoli v posledních 12 měsících nějakého takového vzdělávání?
Např.: studujete střední školu, před několika měsíci jste dokončil/a bakalářské studium nebo jste čerstvě zahájil/a postgraduální 
studium na vysoké škole.

1 ano     2 ne → G1

F2 Bylo to Vaše jediné formální vzdělávání, nebo jste během dané doby studoval/a více vzdělávacích programů? Např.: studujete 
dvě různá bakalářská studia, v posledních 12 měsících jste dokončil/a střední školu a poté nastoupil/a na vysokou školu. 
počet vzdělávacích aktivit v posledních 12 měsících ██ ██

Nyní se zaměříme na formální vzdělávání, tj. vzdělávání v rámci klasické školské soustavy na základních, středních, vyšších 
odborných a vysokých školách (univerzitách).
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F20 Nakolik očekáváte, že dovednosti a znalosti získané 
během tohoto vzdělávání budete využívat v budoucnu?

1 téměř na 100%

2 celkem dost

3 celkem málo

4 vůbec ne

F11 Komunikoval/a jste v rámci tohoto vzdělávání s učiteli 
a/či dalšími studenty prostřednictvím k tomu určených 
webů či portálů?

1 ano

2 ne

F12 Jaké důvody byly důležité pro Vaši účast v tomto 
vzdělávání?  
Lze uvést více možností.

1 vykonávat lépe svou práci

2 zlepšit kariérní vyhlídky

3 snížit pravděpodobnost ztráty zaměstnání

4 zlepšit vyhlídky na získání nebo změnu práce

5 začít své vlastní podnikání

6 musel/a jsem se účastnit
7 získat znalosti/dovednosti užitečné

v každodenním životě
8 prohloubit znalosti/dovednosti v oblasti, 

která mě zajímá
9 získat osvědčení 

(výuční list, maturitní vysvědčení, diplom apod.)
10 potkat nové lidi, pro zábavu

11 žádný z výše uvedených důvodů

F13 Probíhalo toto vzdělávání během placené pracovní doby?
Pokud jste v dané době nepracoval/a, označte odpověď 5.

1 pouze během placené pracovní doby

2 převážně během placené pracovní doby

3 většinou mimo placenou pracovní dobu

4 pouze mimo placenou pracovní dobu

5 nepracoval/a jsem v té době

F14 Jaký byl celkový počet hodin výuky tohoto vzdělávání 
za posledních 12 měsíců?

pokud nevíte  → F15 ██ ██ ██ ██ → F17

F21 Jak Vám pomohly dovednosti a znalosti získané tímto 
vzděláváním? 
Lze uvést více možností.

1 získání (nové) práce

2 zvýšení platu

3 povýšení v práci

4 nové (zajímavé) úkoly

5 zlepšený výkon ve stávajícím zaměstnání
6 obohacení osobního života (setkávání se 

s lidmi, lepší všeobecný přehled atd.)
7 zatím se žádné pozitivní výsledky neprojevily

8 žádné z uvedeného

F17 Kdo platil následující náklady spojené s Vaším studiem:  
školné, registrační poplatky, poplatky za zkoušky, výdaje 
za učebnice nebo technické a materiální vybavení, které 
jste potřeboval/a ke studiu? 
Uveďte všechny, kdo se na platbách podíleli.

1 Vy (z vlastních prostředků)

2 zaměstnavatel (vč. budoucího)

3 úřad práce

4 jiné veřejné instituce

5 rodinný příslušník/příbuzný

6 někdo jiný

7 žádné z uvedených nákladů nevznikly

F18 Pokud bylo více plátců, kdo platil většinu nákladů? 

kód odpovědi z otázky F17 ██
7 náklady byly rozloženy zcela rovnoměrně

F16 Jaký byl průměrný počet hodin výuky za jeden týden?

průměrný počet hodin za týden ██ ██

F15 Odhadněte alespoň počet týdnů za posledních 
12 měsíců, ve kterých probíhala výuka.

počet týdnů ██ ██

F19 Nakolik již v současnosti využíváte dovednosti 
a znalosti získané během tohoto vzdělávání?

1 téměř na 100%

2 celkem dost

3 celkem málo

4 vůbec ne

F10 Jak často jste během tohoto vzdělávání používal/a 
výukové materiály na internetu? 
Uvažujte pouze výukové materiály a vyhledávání informací 
související s předmětem studia.

1 velmi často

2 často

3 občas

4 nikdy
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 NEFORMÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
Nyní se budeme postupně věnovat dalším vzdělávacím aktivitám, jako jsou kurzy, workshopy, pracovní školení či 
soukromé lekce. 

G3 Popište všechny aktivity neformálního vzdělávání, kterých jste se účastnil/a. Ke každé aktivitě dále přiřaďte jeden z níže 
uvedených kódů dle jejího typu, důvodu účasti, doby konání a plátce. 
Pokud jste se účastnil/a více než sedmi aktivit, vyberte náhodně sedm z nich. 

Poř. 
číslo 

aktivity
Popis (obor) aktivity neformálního vzdělávání Typ

aktivity
Důvod
účasti

Doba
konání

Financo-
vání

1

2

3

4

5

6

7

 Kódy: Typ aktivity Důvod účasti Doba konání Financování aktivity
1  kurz 1  převážně pracovní, (tj. pro současné

    zaměstnání a/či další kariéru)
1  plně či převážně v placené
   pracovní době

1  plně či částečně hrazeno
    zaměstnavatelem2  workshop

2  převážně soukromý, mimopracovní 2  mimo placenou pracovní 
    dobu (vč. nepracujících osob)

2  nehrazeno zaměstnavatelem
   (vč. nepracujících osob)3  pracovní školení

4  soukromá lekce

 Pokud je v otázce G1 u všech položek uvedena odpověď „ne“, přejděte na H1. Jinak pokračujte dále na G2.

G1 Zúčastnil/a jste se v posledních 12 měsících v pracovní době či ve volném čase jakéhokoli z následujících typů 
vzdělávání? Včetně Vašich koníčků či volnočasových aktivit v jakékoli oblasti či oboru.

ano ne

1 Kurzy (např. jazykové kurzy, počítačové kurzy, autoškola, kurzy pro manažery, 
kurzy účetnictví, kuchařské kurzy, kurzy zahradničení či kreslení)

2 Workshopy či semináře (např. zdravotní seminář, workshop k datovým zdrojům,
fotografi cký workshop, tvůrčí dílna, seminář k daňové problematice)

3 Pracovní školení či instruktáže organizované Vaším zaměstnavatelem (např. zaškolení 
v obsluhování nového stroje, školení k užívání fi remního softwaru, školení komunikace se zákazníky)

4 Soukromé lekce (např. soukromé lekce angličtiny, doučování matematiky, hodiny zpěvu)

G2 Kolika takových vzdělávacích aktivit celkem jste se za posledních 12 měsíců účastnil/a?
(Např. jeden jazykový kurz + dva různé počítačové kurzy + jedno pracovní školení = čtyři aktivity.)

celkový počet aktivit ██ ██
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NEFORMÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ – DETAIL AKTIVIT

Pokud jste se účastnil/a tří nebo více aktivit, vyberte z tabulky G3 náhodně dvě z nich a zapište níže jejich pořadové číslo a popis 
z tabulky G3. Poté vyplňte otázky G4 ― G16 za tyto dvě vybrané aktivity.

Poř. číslo aktivity č. 1██  popis: Poř. číslo aktivity č. 2 ██  popis:

Aktivita č. 1 Aktivita č. 2

G4 Jakým způsobem probíhala většina výuky?

1 v přímém kontaktu s vyučujícím (např. ve třídě, na pracovišti, v posluchárně apod.)

2 distanční formou prostřednictvím internetu (např. formou online kurzu)

3 distanční formou s použitím jiné formy komunikace (nikoli online)

G5 Využíval/a jste pro toto vzdělávání výukové materiály na internetu?
ano ne ano ne

    

G6 Komunikoval/a jste v rámci tohoto vzdělávání s učiteli a/či dalšími účastníky 
prostřednictvím k tomu určených vzdělávacích webů či portálů?

ano ne ano ne
    

G7 Jaké důvody byly důležité pro Vaši účast v tomto vzdělávání?
Lze uvést více možností.
Odpovědi 1 ― 7 uvádějte pouze v případě, že se jednalo o vzdělávání z pracovních důvodů.

1 vykonávat lépe svou práci

dů
vo

d 
úč

as
ti 

v G
3 =

 12 zlepšit kariérní vyhlídky

3 snížit pravděpodobnost ztráty zaměstnání

4 zlepšit vyhlídky na získání nebo změnu práce

5 začít své vlastní podnikání

6 přizpůsobit se organizačním a/nebo technologickým změnám v zaměstnání

7 účast byla vyžadovaná zaměstnavatelem

8 musel/a jsem se účastnit kvůli zákonným požadavkům

9 získat znalosti/dovednosti užitečné v každodenním životě

10 prohloubit znalosti/dovednosti v oblasti, která mě zajímá

11 získat certifi kát

12 potkat nové lidi, pro zábavu

13 zdravotní důvody

14 dělat lépe dobrovolnickou práci

15 žádný z výše uvedených důvodů

 Identifi kační údaje AES 2016 – B 

1. Okres ██ ██ ██ ██ 3. Číslo domácnosti  ██
2. Pagina ██ ██ ██ ██ ██ 4. Pořadové číslo osoby ██ ██

Nyní budeme podrobněji zjišťovat informace o Vašich aktivitách neformálního vzdělávání.

Pokud jste se účastnil/a jedné aktivity, vyplňte otázky G4 ― G16 za Aktivitu č. 1 (první sloupec).
Pokud jste se účastnil/a dvou aktivit, vyplňte otázky G4 ― G16 za Aktivitu č. 1 i za Aktivitu č. 2 (oba sloupce).
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Aktivita č. 1 Aktivita č. 2

G8 Jaký byl celkový počet hodin výuky tohoto vzdělávání za posledních 12 měsíců?

G9 Kdo zajišťoval vzdělávání, resp. výuku po odborné stránce?

1 vzdělávací instituce zabývající se převážně formálním vzděláváním 
(např. střední/vysoká škola)

2 vzdělávací instituce poskytující převážně neformální vzdělávání 
(např. jazyková škola, školící centrum, společnost poskytující další vzdělávání)

3 prodejce/obchodní společnost, která nemá vzdělávání jako svou hlavní činnost 
(např. dodavatel nového přístroje, který poskytne zaškolení obsluhy)

4 zaměstnavatel

5 svaz zaměstnavatelů, hospodářská nebo obchodní komora

6 odborová organizace

7 nezisková organizace (např. spolek, nadace, kulturní společnost)

8 jednotlivec / soukromá osoba (např. lektor poskytující soukromé lekce)
9 nekomerční instituce, která nemá vzdělávání jako svou hlavní činnost 

(např. knihovna, muzeum, ministerstvo)
10 žádný z výše uvedených

G10 Vede toto vzdělávání po úspěšném dokončení k získání osvědčení či certifi kátu, 
který zvyšuje/potvrzuje Vaši kvalifi kaci?

1 ano

2 ne (bez potvrzení, příp. pouze potvrzení o absolvování aktivity)  → G12  → G12

G11 Je toto osvědčení vyžadováno zaměstnavatelem, profesním sdružením či zákonem
pro vykonávání Vašeho současného (či plánovaného) zaměstnání/profese?

1 ano

2 ne

G12 Kdo platil následující náklady spojené s Vaším studiem: kurzovné, registrační poplatky, 
poplatky za zkoušky, výdaje za učebnice nebo vybavení, které jste potřeboval/a ke studiu? 
Uveďte všechny, kteří se na platbách podíleli.

1 Vy (z vlastních prostředků)    ↓    ↓

uveďte výši nákladů v Kč

2 zaměstnavatel (vč. budoucího)

3 úřad práce / veřejné služby zaměstnanosti

4 jiné veřejné instituce

5 rodinný příslušník / příbuzný     ↓     ↓

uveďte výši nákladů v Kč

6 někdo jiný

7 nevím
→ G14  → G14

8 žádné z uvedených nákladů nevznikly

G13 Pokud bylo více plátců, kdo platil většinu nákladů?

číslo odpovědi z otázky G12 ██ ██
7 náklady byly rozloženy zcela rovnoměrně
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Aktivita č. 1 Aktivita č. 2

G14 Nakolik již v současnosti využíváte dovednosti a znalosti získané během tohoto vzdělávání?

1 téměř na 100%

2 celkem dost

3 celkem málo

4 vůbec ne

G15 Nakolik očekáváte, že dovednosti a znalosti získané během tohoto vzdělávání budete využívat v budoucnu?

1 téměř na 100%

2 celkem dost

3 celkem málo

4 vůbec ne

G16 Jak Vám pomohly dovednosti a znalosti získané tímto vzděláváním? Lze uvést více možností.

1 získání (nové) práce   

2 zvýšení platu

3 povýšení v práci

4 nové (zajímavé) úkoly

5 zlepšený výkon ve stávajícím zaměstnání   

6 obohacení osobního života (setkávání se s lidmi, lepší všeobecný přehled atd.)

7 zatím se žádné pozitivní výsledky neprojevily

8 žádné z uvedeného

 Identifi kační údaje AES 2016 – B

1. Okres ██ ██ ██ ██ 3. Číslo domácnosti  ██
2. Pagina ██ ██ ██ ██ ██ 4. Pořadové číslo osoby ██ ██

Poznámky: 
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OBTÍŽE A DŮVODY NEÚČASTI VE VZDĚLÁVÁNÍ

H3 Co Vám v účasti v dalším vzdělávání bránilo?  Lze uvést více možností.

1 nesplňoval/a jsem nezbytné (kvalifi kační) předpoklady

2 cena ― vzdělávání bylo příliš drahé

3 nedostatek podpory zaměstnavatele či veřejných/státních institucí

4 nevyhovující čas konání výuky  

5 vzdálenost

6 nemám přístup k počítači či internetu potřebným pro vzdělávání

7 rodinné povinnosti

8 zdravotní důvody

9 důvody spojené s věkem

10 jiné osobní důvody (např. nedostatek času)

11 nebyla k dispozici vhodná vzdělávací aktivita

12 špatná zkušenost s předchozím vzděláváním

13 žádný z výše uvedených důvodů → I1

H4 Pokud jste v H3 uvedl/a více než jeden důvod, který byl pro Vás nejzásadnější?

kód důvodu z otázky H3 ██ ██

VZDĚLÁVAL/A NEVZDĚLÁVAL/A
(tj. v otázce F1 odpověděl/a „ano“ a/nebo 

v otázce G1 uvedl/a alespoň jednou „ano“)
(tj. v otázce F1 odpověděl/a „ne“ 

a v otázce G1 uvedl/a „ne“ u všech typů vzdělávání)
↓ ↓

H1 Chtěl/a jste se účastnit ještě nějakých dalších 
vzdělávacích aktivit, zapojit se více do vzdělávání? Chtěl/a jste se do nějakého vzdělávání zapojit?

1 ano → H3 2 ne ↓ H2 1 ano → H3 2 ne ↓ H2

H2 Bylo to proto, že jste již další vzdělávání nepotřeboval/a? 

1 ano, nepotřeboval/a     → I1 2 ne, nevzdělával/a jsem se z jiného důvodu ↓ H3

Pokud jste se v předchozích 12 měsících
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 INFORMÁLNÍ UČENÍ

I1 Nepočítáme-li vzdělávání, o kterém jsme již hovořili, snažil/a jste se v posledních 12 měsících cíleně a záměrně 
(ve svém volném čase či v práci) naučit něco, co by vedlo ke zlepšení Vašich dovedností či znalostí následujícími způsoby? 
Nemělo by se jednat o pasivní přijímání informací jako je četba novin či odpočinkové sledování TV, pouze o cílené vzdělávání.
Lze uvést více možností.

1 učením od členů rodiny, přátel či kolegů

2 učením z tištěných materiálů (knih, odborných časopisů apod.)

3 učením na počítači a/či internetu

4 učením z televizních, rozhlasových či video pořadů  

5 učením z komentovaných prohlídek muzeí, historických či archeologických památek

6 učením návštěvou vzdělávacích středisek (včetně knihoven)

I2 Kolik jste za posledních 12 měsíců přečetl/a knih? 

1 žádnou

2 jednu až čtyři

3 pět až devět

4 deset a více  

I3 Jak často čtete zprávy a aktuality na internetu?

1 každý den nebo téměř každý den

2 1 - 4 dny v týdnu

3 ne každý týden, ale nejméně jednou za měsíc

4 méně než jednou za měsíc

5 vůbec

I4 Jak často čtete tištěné noviny?

1 každý den nebo téměř každý den

2 1 ― 4 dny v týdnu

3 ne každý týden, ale nejméně jednou za měsíc

4 méně než jednou za měsíc

5 vůbec

Poznámky: 
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Děkujeme Vám za účast v tomto šetření

JAZYKY

J1 Jaký je Váš mateřský jazyk?

1  český 2 slovenský jiný − vypište:

J2 Máte nějaký další mateřský jazyk? 

1  ano 2 ne → J4

J3 Jaký je Váš druhý mateřský jazyk?

1  český 2 slovenský jiný − vypište:

J4 Kolik cizích jazyků umíte používat alespoň na základní úrovni? 

počet ovládaných cizích jazyků ██ ██ Pokud žádný, ponechejte otázky J5 − J7 bez odpovědi.

J5 Které cizí jazyky umíte používat?  Vyberte z nabídky, příp. vypište.                  

1 angličtina 5 španělština 9 jiný − vypište:

2 ruština 6 polština 10

3 němčina 7 italština 11

4 francouzština 8 řečtina 12

První nejlépe 
ovládaný jazyk

Druhý nejlépe
ovládaný jazyk

J6 Který z uvedených cizích jazyků ovládáte nejlépe a který jako druhý 
nejlepší?

J7 Která z následujících variant nejlépe vystihuje úroveň Vaší znalosti 
prvního a druhého nejlépe ovládaného jazyka?

1 Rozumím a umím použít pouze několik základních slov a frází.

2 Rozumím nejrozšířenějším výrazům a mohu je používat v běžných 
každodenních situacích, domluvím se o základních věcech.

3 Rozumím běžně používanému jazyku, jsem schopen/schopna psát jednodušší 
text. Dovedu popsat zážitky či události a poměrně plynule komunikovat.

4 Rozumím širokému spektru náročných textů, jsem schopen/schopna
jazyk flexibilně používat.

Nezapomeňte prosím na přední straně dotazníku zaznamenat čas ukončení dotazování.
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