
 
 

 

 
 

 

  
 

 

 

Stádlec se zapojí do prestižního Mezinárodního výzkumu dospělých PIAAC 

Do konce října 2021 bude ve Stádlci probíhat prestižní Mezinárodní výzkum dospělých PIAAC, který 

pořádá Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD). Česká republika se projektu účastní 

po boku dalších 32 zemí z celého světa. 

Na vybrané domácnosti se v této době obrátí tazatelé výzkumných společností STEM/MARK a MEDIAN. 

Rozhovor s tazatelem bude trvat přibližně dvě hodiny. Každý respondent obdrží za účast v šetření 

finanční odměnu. Data budou uchována jako přísně důvěrná a budou použita výhradně pro účely studie. 

Cílem šetření je zjistit, jak jsou občané v jednotlivých zemích připraveni na výzvy současné doby, jako 

jsou změny na trhu práce či rostoucí využívání digitálních technologií v práci i v osobním životě. Studie se 

proto zajímá o pracovní zkušenosti a vzdělávání, využívání informací či práci s novými technologiemi 

v každodenním životě. Výsledky výzkumu dají zpětnou vazbu českému vzdělávacímu systému a umožní 

lépe plánovat opatření pro rozvoj dovedností českých občanů. 

Podrobnosti o studii a kontaktní údaje jsou uvedeny na stránkách www.piaac.cz. 

Poznámka: 
Jak doško k výběru domácností? Domácnosti k oslovení už jsou předem vybrané dle statistické metody 
náhodného výběru z veřejného Registru sčítacích obvodů a budov ČSÚ 
(https://www.czso.cz/csu/rso/registr_scitacich_obvodu). Nejprve jsme náhodně vybrali 156 lokalit 
napříč celou ČR (lokalitou myšleny obce či části obcí v případě větších obcí). V každé z těchto lokalit pak 
bylo opět náhodně vybráno 25 adres. Přísně vzato tedy nevybíráme domácnosti (protože jejich jména 
neznáme), ale adresy a tazatel na dané adrese osloví její obyvatele. Jedná se o standardní postup, který 
ve svých šetřeních používá i Český statistický úřad, protože zajišťuje reprezentativitu (tazatel ani 
respondent sami nemohou ovlivnit, kdo se má výzkumu zúčastnit). 
 
Čím se prokáží tazatelé? Tazatelé budou mít průkaz tazatele (zatavená kartička s fotografií, identifikací 
výzkumné agentury, kontakty) a také úvodní dopis a leták k výzkumu. 
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