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ZÁKLADNÍ INFORMACE O ŠETŘE

Šetření o vzdělávání dospělých Adult EŠetření o vzdělávání dospělých – Adult E

• realizováno ve všech zemích EU, koordinová

• v letech 2007/2008 probíhalo pilotní šetření A

• AES 2011 první regulérní šetření v řadě  (opa

V ČR sběr dat probíhal v druhé poloviněV ČR sběr dat probíhal v druhé polovině

• výběrový soubor 9 500 domácností

• dotazováni všichni členové domácnosti ve vě

f č í bd bí ě ši á k b l• referenčním obdobím u většiny otázek bylo p

ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD  |

NÍ

Education Survey (AES)Education Survey (AES)

áno Eurostatem

AES

kovat se bude po pěti letech – 2016)

ě roku 2011ě roku 2011

ěku 18–69 let

l d í h 12 ě í ů d d hposledních 12 měsíců od data rozhovoru
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FORMÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 

řádné školské vzdělávání, které vede ke zvýšení 

(např. SŠ s maturitou, VŠ nebo VOŠ)

Účast ve formálním vzdělávání 18-69 let

4%
6%

neúčastnil se formálního 
vzdělávání

100

vzdělávání

účastnil se středního 
vzdělávání

60

80

90%

vzdělávání

účastnil se vyššího 
odborného či 20

40

vysokoškolského 
vzdělávání

0

20
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nejvyššího dosaženého vzdělání

Účast ve formálním vzdělávání podle věku

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

18 22 26 30 34 38 42 46 50 54 58 62 66

věk
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FORMÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Náklady na formální vzdělávání za 
posledních 12 měsíců podle stupně 
vzdělávánívzdělávání

20 001 Kč a více

10 001 - 20 000 Kč

5 001 - 10 000 Kč

2 001 - 5 000 Kč

0% 10% 20% 30% 40%

do 2 000 Kč

celkem

střední vzdělávání

vyšší odborné a vysokoškolské vzdělávání

ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD  |

Plátce nákladů spojených se studiem

62% rodinný příslušník

sám respondent

veřejné instituce (jiné než úřad práce) 

zaměstnavatel

úřad práce

25%

8%

3% 2%
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NEFORMÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 

Účast v neformálním vzdělávání v posledních

21%68% 21%

Podíl jednotlivých typů neformálního vz

42% 21% 29%

ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD  |

h 12ti měsících

11%

neúčastnil se neformálního 
vzdělávání

úč t il j d é kti it11% účastnil se jedné aktivity

účastnil se dvou a více aktivit

zdělávání

9%

kurzy

workshopy či semináře

instruktáž na pracovištip

soukromé lekce
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NEFORMÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 

Účast v neformálním vzdělávání podle dů

40%

45%

30%

35%

20%

25%

10%

15%

0%

5%

18-24 25-34 35-44 45-54 55-6
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ůvodů vzdělávání

účast celkem

pracovní důvodypracovní důvody

soukromé důvody

64 65-69
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NEFORMÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Nejčastěji navštěvované obory neformálního v

cizí jazyky

zdravotnictví a sociální péče

technické vědy a technické obory

obchod a právo

j y y

humanitní vědy a umění

přepravní služby a spoje

užití počítačů

zdravotnictví a sociální péče

hit kt t b i t í

osobní služby

bezpečnostní služby

humanitní vědy a umění

obecné vzdělávání a osobní dovednosti

počítačové vědy

architektura a stavebnictví

výroba a zpracování

pedagogika

společenské vědy

0% 3% 6%

přírodní vědy, matematika

zemědělství a veterinářství
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vzdělávání

9% 12% 15% 18%
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NEFORMÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Důvody účasti v aktivitách, vykonávaných 

z pracovních důvodů

zvýšit výkonnost/zlepšit kariérní 
vyhlídky

prohloubit znalosti v oblasti o 
kterou má zájem

musel se účastnit

snížit pravděpodobnost ztráty

získat znalosti užitečné v 
každodenním životě

kterou má zájem

získat certifikát

snížit pravděpodobnost ztráty 
zaměstnání

potkat nové lidi/pro zábavu

zlepšit vyhlídky na získání/změnu 
práce

0% 20% 40% 60%

potkat nové lidi/pro zábavu
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Důvody účasti v aktivitách, vykonávaných 

ze soukromých důvodů

prohloubit znalosti v oblasti o 
kterou má zájem

zvýšit výkonnost/zlepšit 
kariérní vyhlídky

získat znalosti užitečné v 
každodenním životě

zlepšit vyhlídky na

potkat nové lidi/pro zábavu

kariérní vyhlídky

získat certifikát

zlepšit vyhlídky na 
získání/změnu práce

musel se účastnit

snížit pravděpodobnost ztráty 
zaměstnání

0% 20% 40% 60%

musel se účastnit
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OBTÍŽE A DŮVODY NEÚČAST
(F ál í i f ál í )(Formálním i neformálním)

Přístupy ke vzdělávání PřístupyPřístupy ke vzdělávání Přístupy

dosažen

vyšší odbor
5%

tř d í

střední v33%

nejvýš

střední vz

6%
57%

j ý

vzdělával se ale nechtěl se vzdělávat vícevzdělával se, ale nechtěl se vzdělávat více

nevzdělával se a nechtěl se vzdělávat

ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD  |

TI VE VZDĚLÁVÁNÍ 

y ke vzdělávání podle nejvyššíhoy ke vzdělávání podle nejvyššího 

ného vzdělání

49% 14% 33% 4%né a vysokoškolské

20%

40% 7%

72%

48%

5%

4%

dělá í b t it

vzdělání s maturitou

26%

20%

67%

72%

5%

5%

še základní vzdělání

zdělání bez maturity

vzdělával se a chtěl se vzdělávat vícevzdělával se a chtěl se vzdělávat více

nevzdělával se, ale chtěl se vzdělávat
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OBTÍŽE A DŮVODY NEÚČAST
(F ál í i f ál í )(Formálním i neformálním)

Nejvýznamnější důvod neúčasti ve (více) vzdě

nepotřebuje (další) vzdělávání

jiné osobní důvody

rodinné povinnosti

čas konání výuky byl nevyhovující

zdravotní důvody či důvody spojené s věkem

4cena: školení bylo příliš drahé

nebyla k dispozici vhodná vzdělávací aktivita

2%

4

nedostatek podpory ze strany zaměstnavatele či 
veřejných institucí

cena: školení bylo příliš drahé

1%

1%

nesplňoval nezbytné předpoklady

vzdálenost - obtížně dostupné

ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD  |

TI VE VZDĚLÁVÁNÍ 

ělávacích aktivitách

42%

13%

16%

7%

8%

4%

6%

%

4%

%

%
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INFORMÁLNÍ UČENÍ

záměrné, samostatné vzdělávání jednotlivců, na k
profesionálové  v oblasti vzdělávání 

Celková účast v informálním učení

79%

neúčastnil se účastnil se jedné aktivity

Důvody vykonávání informálního učení

j y

25% 75%

převážně pracovní pře

ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD  |

kterém se osobně nepodílejí žádní 

17% 4%

účastnil se více aktivit

evážně soukromé
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INFORMÁLNÍ UČENÍ

Hlavní zdroj informací informálního učení podl

60%

70%

50%

60%

30%

40%

20%

0%

10%

18-24 25-34 35-44 45-54 55-64
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le věku

rodina, přátelé,      kolegové

tištěné materiály

počítač (online/offline)počítač (online/offline)

TV, rozhlas, video, CD

4 65-69
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INFORMÁLNÍ UČENÍ

Nejčastější obory aktivit informálního učení

cizí jazyky

umění

užití počítačů

osobní služby

obchod a právo

zemědělství a veterinářství

umění

technické vědy a technické obory

zdravotnictví a sociální péče

architektura a stavebnictví

společenské vědy

humanitní vědy

počítačové vědy

výroba a zpracování

architektura a stavebnictví

obecné vzdělání a osobní dovednosti

přírodní vědy, matematika
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0% 3% 6% 9%
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JAZYKOVÉ ZNALOSTI

Počet ovládaných cizích jazyků Ú

7% žádný

30%
24%

ád ý

jeden

dva

40%

tři a více

Nejlépe ovládaný (první) jazyk 

23%

6%

angličtina

45%
23%

němčina

ruština

ji ý

26%

jiný

ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD  |

Úroveň nejlépe ovládaného jazyka

12% neovládá žádný cizí 
j k

30%

27%

jazyk

základní źnalost

střední znalost

31%

pokročilá znalost

(Alespoň základní) znalost jazyků podle 
věkových skupin

60%

80%

věkových skupin

20%

40%

0%

20%

18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-69
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KULTURNÍ PARTICIPACE

11%

60%

Kolikrát  za poslední rok navštívil:

11%
11%

40%

42%
47%47%

42%

0%

20%

0%

živé vystoupení kin

Účast na kulturních aktivitách dle nejvyššího 

37%vyšší odborné a vysokoškolské

j y

30%

12%

52%

47%

střední vzdělání bez maturity

střední vzdělání s maturitou

40% 4základní vzdělání

ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD  |

11%

%

11%

více než 6krát

1-6krát

40%%
49%

ani jednou

o kulturní památku,
muzeum, výstavu

dosaženého vzdělání

58%

neúčastnil se žádné kulturní aktivity

% 18%

41% účastnil se alespoň jedné aktivity

účastnil se všech kulturních aktivit

43% 17%
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NÁVŠTĚVY SPORTOVNÍCH UT

Divácká účast na sportovních akcích celkem a

74%ženy

43%muži

58%celkem

ani jednou 1 - 6krát

ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD  |

TKÁNÍ

a podle pohlaví

19% 7%

33% 25%

26% 16%

více než 6krát
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ČETBA NOVIN

Jak často čte noviny - celkem

Jedná se o noviny jak tištěné, tak na internetu

vyšší odborné a vysoko

Jak často čte noviny celkem

2% 3%

střední vzdělání s m

vyšší odborné a vysoko
8%

střední vzdělání bez 

54%
33%

nejvýše základní 

denně nebo téměř denně

nejméně jednou za měsíc, ale ne každý týden

nečte noviny

ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD  |

Jak často čte noviny - dle nejvyššího

67% 25%oškolské

Jak často čte noviny dle nejvyššího 
dosaženého vzdělání

59%

67%

31%

25%

maturitou

oškolské

50% 36% 9%maturity

38% 36% 13% 8%vzdělání

1-4 krát do týdne

méně než jednou za měsíc
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ČETBA KNIH

Množství přečtených knihMnožství přečtených knih

ženy

32%

20%

muž
17%

31%

žádná jedna až čtyři

ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD  |

Množství přečtených knih podle pohlavíMnožství přečtených knih podle pohlaví

20% 32% 21% 28%y

45% 30% 12% 13%ži

pět až devět více než deset
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Děkuji zDěkuji z

petr.nosal@

Odbor statistik 
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za pozornostza pozornost

@czso.cz

rozvoje společnosti
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