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1. ÚVOD 
 
 Rokem 2002 pokračují v České republice pravidelná šetření ad hoc modulů 
prováděná jako součást výběrového šetření pracovních sil (VŠPS). Organizace 
těchto šetření ČSÚ je totožná s organizací zjišťování závaznou pro všechny členské 
země EU. Téma zjišťování a obsah požadovaných informací jsou zveřejňovány na 
každý rok v Úředním věstníku Evropské Unie (nařízení Komise (ES) č. 1313/2002 ze 
dne 19. července 2002, které specifikuje ukazatele, jež mají být zjišťovány v rámci ad 
hoc modulu Celoživotní vzdělávání). Základní metodické definice požadovaných 
ukazatelů, potřebné filtry a další technická vymezení předmětu zjišťování jsou 
jednotně pro všechny členské země Unie formulovány Eurostatem. Referenční 
období je stanoveno pro celou EU na 2. čtvrtletí příslušného roku. Navíc byly 
zařazeny otázky z modifikovaného standardního dotazníku Eurostatu platného od 
roku 2003 ve smyslu nařízení č. 2104/2002 ze dne 28.listopadu 2002 o seznamu 
ukazatelů vzdělávání a jejich kodifikaci pro přenos dat od roku 2003. 
 
 Aplikaci uvedeného nařízení do podmínek České republiky zajišťuje na 
základě metodického vymezení Eurostatu Český statistický úřad, odbor statistiky 
zaměstnanosti a mezd, oddělení VŠPS. 
 
 Vzhledem k tomu, že ekonomický a společenský rozvoj je podmíněn 
dostatečnou kvalifikační a vzdělanostní úrovní obyvatel, je věnována mimořádná 
pozornost rozvoji systému celoživotního vzdělávání, získávaného formálním či 
neformálním vzděláváním nebo samostudiem. V současné době se celoživotní 
vzdělávání stává jedním z nejdůležitějších faktorů pro uplatnění jednotlivých osob na 
trhu práce. 
 
 Dosavadní systém statistiky neumožňuje získávat srovnatelné údaje, které by 
umožnily popsat stávající úroveň v potřebném detailu tak, aby mohly být podrobněji 
formulovány zásady  vzdělanostní politiky státu vč. kontroly naplňování jejich cílů.  
Z toho důvodu VŠPS reaguje dvěma směry a to modifikací a rozšířením 
standardních ukazatelů a implementací příslušného ad hoc modulu.  
 
2. ORGANIZACE ŠETŘENÍ 
 
 Šetření ad hoc modulu je organizováno jako součást  výběrového šetření 
pracovních sil, pro které platí Pokyny pro tazatele a krajské garanty VŠPS s účinností 
od roku 2002 vč. změn pro rok 2003. 
 
2.1 ROZSAH ŠETŘENÍ A JEHO FORMA 
 
 Šetření ad hoc modulu 2003 je prováděno v celém souboru bytů vybraných 
pro VŠPS na 42. čtvrtletí, tj. na 2. čtvrtletí 2003. Týká se tedy všech domácností, 
jejichž  šetření bylo zahájeno ve 2. čtvrtletí 2002 a později. 
 
 Referenční období  druhého čtvrtletí 2003 je vymezeno kalendářními týdny 
14 až 26 roku 2003 (od 31. března do 29. června t.r.). Šetření probíhá  ve stejném 
období jako šetření základního souboru VŠPS, tj. v období kalendářních týdnů 
15 až 28 roku 2003 (od 7. dubna do 11. července 2003). 
 
 Cílovou skupinou  jsou všechny osoby 15+leté bez vojáků ve výkonu základní 
vojenské služby. Otázky o vzdělávání respondentů jsou členěny na otázky vztahující 
se k období 4 týdnů před šetřením (upravený standardní modul a některé otázky 
AHM03) a na otázky vztahující se k období 12 měsíců (zbývající otázky AHM03). 
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Z hlediska obsahu jsou otázky zaměřeny na zjišťování údajů o formálním a 
neformálním vzdělávání a samostudiu. Pro usnadnění práce tazatelů otázky na 
případné vzdělávání v období 12 měsíců bezprostředně navazují na otázky o 
vzdělávacích aktivitách na otázky v období 4 týdnů a to vždy v rámci jednotlivých 
druhů vzdělávání. Vzhledem k tomu, že otázky standardu VŠPS a AHM se prolínají, 
nebyla zařazena otázka na ochotu respondentů odpovídat na AHM. V případě 
poukazu na příliš velký rozsah otázek ze strany respondentů může tazatel zdůraznit 
dobrovolnost odpovědí zejména na otázky týkající se období 12 měsíců. 
 
 Pro šetření ad hoc modulu je připraven jediný postup - šetření prostřednictvím 
notebooku (viz dotazník F). Vzhledem k tomu, že jde o jednorázové šetření, je třeba 
maximum rozhovorů uskutečnit metodou přímého rozhovoru s respondentem.  
 
2.2 DOTAZNÍK F  
 
 Pro šetření ad hoc modulu 2003 je připraven dotazník F za každou osobu, 
který je integrální součástí standardního dotazníku. Dotazník se zakládá  za všechny 
osoby 15+ leté bez voják ů základní vojenské služby . Sled otázek příslušné části 
standardního dotazníku a AHM je řízen programem.  
 
V kapitole vzd ělávání , tj. v příslušných otázkách standardního modulu a v ad hoc 
modulu 2003  jsou rozlišovány tyto základní způsoby vzdělávání: 

• formální vzdělávání 
• neformální vzdělávání 
• informální vzdělávání (sebevzdělávání) – zatím jsou údaje zjišťovány pouze 

v rámci AHM 2003 
 
Formálním vzd ěláváním  se rozumí takový způsob vzdělávání, který student 
absolvuje zpravidla ve školských zařízeních a který vždy vede k dosažení určitého 
stupně vzdělání (zvýšení popř. udržení). Typickým příkladem jsou žáci, učni a 
studenti. Dále zahrnuje také případy distančního (dálkového) studia. 
 
Neformální vzd ělávání  je zaměřeno na získání takových znalostí a dovedností, 
které mohou respondentovi zlepšit jeho uplatnění na trhu práce, a prohloubit a získat 
nové osobní znalosti či dovednosti. Tento druh vzdělávání je poskytován zpravidla ve 
specializovaných zařízeních nebo v zařízeních zaměstnavatele. Jsou zde zahrnuty i 
případy, kdy respondent absolvuje podobné kursy u soukromé osoby (např. 
soukromá výuka cizího jazyka). Může se jednat o vzdělávání buď vedoucí k získání 
certifikátu nebo o vzdělání, kdy žádný certifikát po jeho skončení není udělován. Patří 
sem mj. kursy cizích jazyků, počítačové kursy, řidičské kursy, korespondenční kursy, 
rekvalifikační kursy organizované v rámci aktivní politiky zaměstnanosti, ale také 
krátkodobá školení, přednášky apod. Není rozhodující délka vzdělávání v těchto 
kursech. Nutnou podmínkou pro tento typ vzd ělávání je však ú čast odborného 
lektora nebo u čitele . V případech, kdy není jasné, zda považovat aktivitu 
respondenta za vzdělávání, lze uplatnit hledisko obecnější použitelnosti získaných 
znalostí a dovedností. 
 
Informální vzd ělávání  zahrnuje sebevzdělávání, tedy vzdělávání, kde není 
přítomen lektor resp. nemá možnost ov ěřit nabyté znalosti (např. televizní 
jazykové kursy). Zásadně se jedná o způsob vzdělávání, které nelze zahrnout do 
formálního či neformálního vzdělávání. 
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Skladba otázek v celé kapitole Vzdělávání je patrná z následujícího schématu. 
Z charakteru odpovědí na jednotlivé otázky vyplývá další průchod dotazníkem. 
Tazatel tak má možnost se okamžitě orientovat, zda následující otázka bude 
respondentovi položena a zároveň může získat přehled o časové náročnosti 
zjišťování za jednotlivé osoby a domácnosti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E0902 - Existence formálního 
vzdělávání v posl. 4 týdnech F0301 - Stupeň tohoto vzdělávání

F0302-3 - Obor tohoto vzdělávání

F0304 - Existence formálního 
vzdělávání v posl. 12 měsících F0305 - Stupeň tohoto vzdělávání

F0306-7 - Obor tohoto vzdělávání

E0904 - Existence neformálního 
vzdělávání v posl. 4 týdnech E0906 - Počet hodin v tomto kursu

F0308 - Důvod studia tohoto kursu
F0309-10 - Obor tohoto kursu

F03011 - Výuka v placených hodinách

F0312 - Existence neformálního 
vzdělávání v posl. 12 měsících F0313 - Počet hodin v kursu 1

F0314 - Důvod studia kursu 1
F0315-16 - Obor kursu 1
F0317 - Kurs 1 v placených hodinách

F0318 - Počet hodin v kursu 2
F0319 - Důvod studia kursu 2
F0320-21 - Obor kursu 2
F0322 - Kurs 2 v placených hodinách

F0323 - Počet hodin v kursu 3
F0324 - Důvod studia kursu 3
F0325-26 - Obor kursu 3
F0327 - Kurs 3 v placených hodinách

F0328 - Počet hodin v dalších kursech

F0329 - Existence informálního 
vzdělávání v posl. 12 měsících F0330 - Použití tištěných materiálů

F0331 - Použití internetu nebo sítě

F0332 - Použití počítače, telev. kursy
F0333 - Návštěva knihovny

E0917 - Stupeň nejvyššího 
dokončeného vzdělání

E0923, E0925 - Obor nejvyššího 
dokončeného vzdělání
E0927 - Rok dokončení 
nejvyššího dokončeného 
vzdělání
E0933 - Vyučení
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Otázky vztahující se k formálnímu vzd ělávání – E0902, F0301-F0307 
 
Otázky se vztahují jednak k referenčnímu období posledních 4 týdnů, jednak 
k období posledních 12ti měsíců. Osoba, která se vzdělávala v posledních 4 týdnech 
bude vždy patřit mezi osoby, které se vzdělávaly v posledních 12ti měsících a obě 
skupiny odpovědí se pak budou týkat shodného vzdělávání (automatické zkopírování 
odpovědí v elektronickém dotazníku je zajištěno). 
 
K posledním 4 týdnům se vztahují otázky E0902, F0301- F0303. 
K období posledních 12ti měsíců se vztahují otázky F0304-F0307. 
 
V případě, že respondent absolvoval více než jedno vzdělávání, bude odpovídat za 
vzdělávání, které absolvoval (ukončil) naposled nebo ve kterém v současné době je. 
Není rozhodující, zda respondent toto vzdělávání ukončil úspěšně nebo neúspěšně. 
Pokud vzdělávání skončila současně nebo je obě (všechna) stále navštěvuje, vybere 
to, které považuje z hlediska svých pracovních nebo osobních potřeb za významnější 
(pokud neví, rozhoduje celkový počet absolvovaných hodin během referenčního 
období). 
 
F0301 a F0305 
Vymezení jednostupňových kódů je identické s vymezením kódů v otázce E0917 
s tím, že se jedná o hrubší třídění pouze na jedno místo klasifikace ISCED 97. 
Stupeň vzdělávání se však bude zpravidla odlišovat od stupně nejvyššího 
dosaženého vzdělání.  
Kód 3 zahrnuje všechny formy středního stupně vzdělávání, tzn. všeobecné, 
odborné, s maturitou i bez maturity. Na stejný stupeň jsou tedy zařazováni učni i 
studenti středních škol. 
 
F0302-3 a F0306-7 
Používá se mezinárodní klasifikace oborů vzdělání ISCED-97. Z důvodu využití 
výsledků pro potřeby ČSÚ a Ministerstva školství je potřebné, pokud je to možné, 
zjistit obor vzdělání respondentů v požadovaném detailu na tři místa. V případech, 
kdy odpovědi nejsou jednoznačné anebo se jedná o odpovědi za jiného člena 
domácnosti, je třeba minimálně vyplnit údaje v rozsahu alespoň jednoho místa 
s výjimkou následujících skupin oborů nebo oborů: 
222 – cizí jazyky, 420 – vědy o živé přírodě, 440 – vědy o neživé přírodě, 460 – 
matematika a statistika, 481 – počítačové vědy a 482 – užití počítačů. 
Studium těchto oborů by mělo být podrobně uvedeno minimálně na úrovni těchto 
kódů.   
 
Otázky vztahující se k neformálnímu vzd ělávání – E0904, E0906, F0308-F0328 
 
Otázky vztahující se k období 4 týdnů se týkají pouze jednoho kursu.  
Otázky vztahující se k období 12 měsíců se týkají tří nejvýznamnějších kursů  a 
navíc je zařazena doplňková otázka na počet hodin, které respondent absolvoval 
v dalších kursech nad rámec těchto tří kursů. Otázky jsou kladeny postupně po 
blocích týkajících se každého kursu. 
 
K posledním 4 týdnům se vztahují otázky E0904, E0906, F0308-F0311. 
K období posledních 12ti měsíců se vztahují otázky F0312-F0328. 
 
Pro referenční období 4 týdnů: V případě souběhu dvou a více kursů respondent 
uvede ten z nich, který absolvoval (ukončil) naposled nebo ve kterém v současné 
době je. Není rozhodující, zda respondent tento kurs ukončil úspěšně nebo 
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neúspěšně. Pokud kursy skončily současně nebo je oba (všechny) stále navštěvuje, 
vybere ten, který považuje z hlediska svých pracovních nebo osobních potřeb za 
významnější (pokud neví, rozhoduje celkový počet absolvovaných hodin během 4 
týdnů). 
Pro referenční období 12 měsíců: V případě souběhu více kursů respondent uvede 
jako první ten z nich, který absolvoval (ukončil) naposled nebo ve kterém v současné 
době je, a další kursy (celkem nejvýše 3) tak, že bude postupovat chronologicky zpět 
od dalšího nejčerstvějšího kursu až po kurs absolvovaný jako poslední (např. další 
kurs absolvovaný před dvěma měsíci bude označen jako druhý, před devíti měsíci 
jako třetí). Není rozhodující, zda respondent kurs(y) ukončil úspěšně nebo 
neúspěšně. Pokud kursy skončily současně nebo je všechny stále navštěvuje, 
vybere 1 až 3 kursy, které považuje z hlediska svých pracovních nebo osobních 
potřeb za významnější (pokud neví, rozhoduje celkový počet absolvovaných hodin 
během 12 měsíců). Kurs uvedený v otázkách za období 4 týdnů by se měl shodovat 
s kursem 1 za posledních 12 měsíců (s výjimkou počtu hodin). 
 
E0906, F0313, F0318, F0323 a F0328 
Počet hodin se vztahuje výhradně k vzdělávací aktivitě a nezahrnuje čas strávený 
domácí přípravou a dopravou. Dále se vztahuje pouze k příslušnému referenčnímu 
období a nemusí tudíž odpovídat celkové délce kursu. Vzhledem k charakteru otázky  
délce dotčeného referenčního období předpokládáme, že většinou bude uváděn 
kvalifikovaný odhad počtu těchto hodin. Dotazy směřují na zjištění zatížení 
respondenta tímto dodatečným zvyšováním kvalifikace. Údaje budou vždy uváděny 
v celých hodinách. 
 
F0308, F0314, F0319 a F0324 
Kód 1 bude použit pro označení vzdělávacích aktivit, které vedou nebo vedly 
k získání znalostí nebo dovedností pro současné, příbuzné nebo budoucí 
zaměstnání, pro zvýšení výdělku nebo pro kariérový postup v současném nebo 
budoucím zaměstnání.  
Kód 2 zahrnuje všechny ostatní důvody zejména získání znalostí a dovedností 
z osobních a společenských důvodů. 
 
F0309-10, F0315-16, F0320-21 a F0325-26 
Výklad otázky – viz F0302-3 a F0306-7 
 
F0311, F0317, F0322 a F0327 
Otázka je zaměřena na stupeň podpory zaměstnavatele při absolvování těchto 
kursů.  Do placené pracovní doby jsou zahrnuty i případy, kdy respondent absolvuje 
kurs mimo pracovní dobu, ale doba těchto kursů mu je zaměstnavatelem 
refundována. Obdobně bude postupováno v případech, kdy výuka probíhá mimo 
pracovní dobu a za tyto hodiny dostává respondent náhradní volno. 
Pomáhající rodinní příslušníci, kteří nemohou být považováni za partnery, dobrovolní 
sociální pracovníci a další osoby pracující bez odměny za její výkon, by měli být 
kódováni kódem 4. 
 
Otázky vztahující se k informálnímu vzd ělávání  - F0329-F0333 
 
F0329 
Zařazení této otázky umožňuje kvantifikovat celkový rozsah vzdělávacích aktivit 
respondenta bez ohledu na jejich způsob a formy.  
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F0330-F0333 
V bloku je vždy uvažován celý souhrn aktivit, které mohou být považovány za 
sebevzdělávání. Pokud alespoň v jedné z těchto aktivit byla používána forma 
sebevzdělávání uvedená v těchto otázkách, uvede se kód 1 v příslušné formě 
vzdělávání. Respondent tak může kladně odpovědět na všechny 4 otázky. 
 
3. ČINNOSTI OBLASTNÍCH STATISTICKÝCH ORGÁN Ů 
 
3.1 ZAJIŠTĚNÍ ŠETŘENÍ 
 
 Šetření ad hoc modulu Celoživotní vzd ělávání  je zajišťováno v plném 
rozsahu pracovníky výběrového šetření pracovních sil. Je součástí VŠPS ve 
2. čtvrtletí 2003. 
 
 Pro zajištění šetření vydává Český statistický úřad tyto Pokyny a 
dotazník F 2003, zabezpečuje potřebné programové vybavení  tazatelů a krajských 
garantů VŠPS a zajišťuje pro pracovníky oblastních statistických orgánů potřebné 
instruktáže a metodickou pomoc. ČSÚ provádí rovněž i veškeré navazující činnosti 
související s prezentací šetření a předáním požadovaných výsledků Eurostatu. 
 
 Základní instruktáž krajských garantů k výkladu metodiky šetření se koná 
podle dohody ČSÚ s oblastními statistickými orgány. Na tuto instruktáž navazují 
instruktáže tazatelů zajišťované krajskými garanty v rozsahu jejich územní 
působnosti. 
 
 Technologie sběru, pořizování, kontrol a předávání dat je totožná se 
zajišťováním základního šetření VŠPS. Řídí se proto stejnými pravidly, která jsou 
uvedena v Pokynech VŠPS, resp. v návodech pro zpracování. Specifické otázky 
technologie zpracování budou řešeny v rámci obvyklých návodů poskytovaných 
elektronickou cestou. 
 Pro evidenci průběhu šetření nejsou vydány žádné administrativní formuláře a 
žádné speciální informace tohoto druhu nebudou ústředím vyžadovány. Pokud si 
odpovědný pracovník krajské reprezentace potřebuje vést evidenci o průběhu 
šetření, vypracuje si pro tyto účely vlastní administrativu. Vícenáklady na zajištění 
šetření budou vykázány v rámci nákladů na VŠPS na formuláři VŠPS/K2.  
 
 
3.2 ARCHIVACE 
 
Archivace materiálů ze šetření ad hoc modulu se řídí těmito pravidly: 
 
Tazatelé  : 

datové soubory  s primárními daty ad hoc modulu se archivují po dobu 2 let 
po ukončení šetření, tj. do konce 2. čtvrtletí 2005. 

 
Krajští garanti  : 

datové soubory  s primárními daty ad hoc modulu se archivují po dobu 5 let 
po ukončení šetření, tj. do konce 2. čtvrtletí 2008. 
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3.3 HARMONOGRAM 
 
Zpracování ad hoc modulu 2003 se řídí následujícím harmonogramem: 
 

Činnost Zabezpečuje Termín 
Instruktáž pro krajské 
garanty 

oddělení VŠPS do 7.3.2003 

Instruktáž pro tazatele krajský garant do 28.3.2003 
Zahájení šetření tazatel VŠPS 7.4.2003 
Předání dat za duben tazatel VŠPS 16.5.2003 
Předání dat za duben krajský garant 22.5.2003 
Předání dat za květen tazatel VŠPS 20.6.2003 
Předání dat za květen krajský garant 26.6.2003 
Předání dat za červen tazatel VŠPS 11.7.2003 
Předání dat za červen krajský garant 17.7.2003 
Předání dat Eurostatu oddělení VŠPS 31.3.2004 

 
 
4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
 
 Tyto pokyny jsou platné k provedení šetření ad hoc modulu 2003 na téma 
Celoživotní vzd ělávání v České republice. Jejich nedílnou součástí potřebnou pro 
zabezpečení uvedeného šetření jsou „Pokyny pro tazatele a krajské garanty“ vydané 
pro výběrové šetření pracovních sil Českým statistickým úřadem dne 
15. listopadu 2001 s účinností od 31. prosince 2001 vč. změn pro rok 2003. 
 
 Pokyny nabývají účinnosti dnem 31. března 2003 a pozbývají účinnosti dnem 
17. července 2003. 
 
V Praze dne 1. března 2003 
 

Ivo MAKALOUŠ, v.r., pov. zast. 
ředitel odboru 

statistiky zaměstnanosti a mezd 
Českého statistického úřadu 
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5. DOTAZNÍK F 2003 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Filtr
Číslo 

otázky
Otázka a odpov ědi

Kódy 
odpov ědí

15+ bez 
E0301=5

E0902
Je (byl) studentem nebo učněm v rámci systému formálního  
vzdělávání v posledních 4 týdnech ?

Ano, v denním studiu 1
Ano, v dálkovém (distančním) studiu 2

Ne 3

E0902=1-2 F0301
Jakému stupni vzdělání odpovídá toto vzdělávání (v posl. 4 
týdnech )?

První stupeň základní školy (ISCED 1) 1
Druhý stupeň základní školy, odpovídající ročníky víceletých 

gymnázií (ISCED 2)
2

Střední škola či učební obor (ISCED 3) 3
Nástavbové a  pomaturitní studium  (ISCED 4) 4

VOŠ, bakalářské a magisterské studium na VŠ (ISCED 5) 5

Doktorandské studium (ISCED 6) 6
F0301=3-6 F0302 Jaký je obor tohoto vzdělávání (v posl. 4 týdnech )?

slovní poznámka
F0301=3-6 F0303 Jaký je obor tohoto vzdělávání (v posl. 4 týdnech )?

dle číselníku oborů ISCED 97
15+ bez 
E0301=5

F0304
Byl/a studentem nebo učněm v rámci systému formálního 
vzdělávání v posledních 12 m ěsících ?

Ano 1
Ne 2

F0304=1 F0305
Jakému stupni vzdělání odpovídá toto vzdělávání (v posl. 12 
měsících )?

První stupeň základní školy (ISCED 1) 1
Druhý stupeň základní školy, odpovídající ročníky víceletých 

gymnázií (ISCED 2)
2

Střední škola či učební obor (ISCED 3) 3
Nástavbové a  pomaturitní studium  (ISCED 4) 4

VOŠ, bakalářské a magisterské studium na VŠ (ISCED 5) 5

Doktorandské studium (ISCED 6) 6
F0305=3-6 F0306 Jaký je obor tohoto vzdělávání (v posl. 12 m ěsících )?

slovní poznámka
F0305=3-6 F0307 Jaký je obor tohoto vzdělávání (v posl. 12 m ěsících )?

dle číselníku oborů ISCED 97
15+ bez 
E0301=5

E0904
Absolvuje/absolvoval vzdělávání v rámci neformálního 
vzdělávání v posledních 4 týdnech ?

Ano 1
Ne 2

E0904=1 E0906
Kolik hodin v rámci tohoto vzdělávání v posledních 4 
týdnech  absolvoval?

0-998
E0904=1 F0308 Proč navštěvujete toto vzdělávání (v posl. 4 týdnech )?

Převážně z důvodů spojených se zaměstnáním 1
Převážně z osobních  či společenských důvodů 2

E0904=1 F0309 Jaký je obor tohoto vzdělávání (v posl. 4 týdnech )?
slovní poznámka

E0904=1 F0310 Jaký je obor tohoto vzdělávání (v posl. 4 týdnech )?
dle číselníku oborů ISCED 97

E0904=1 F0311
Probíhala výuka během placené pracovní doby (v posl. 4 
týdnech )?

Pouze během placené pracovní doby 1
Převážně během placené pracovní doby 2
Převážně mimo placenou pracovní dobu 3

Pouze mimo placenou pracovní dobu 4
Neměl v té době práci 5
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Filtr
Číslo 

otázky
Otázka a odpov ědi

Kódy 
odpov ědí

15+ bez 
E0301=5

F0312
Absolvuje/absolvoval vzdělávání v rámci neformálního 
vzdělávání v posledních 12 m ěsících ?

Ano, 1 kurs 1
Ano, 2 kursy 2
Ano, 3 kursy 3

Ano, více než 3 kursy 4
Ne 5

F0312=1-4 F0313
Pro první (jediný) kurs:  Kolik hodin v rámci tohoto 
vzdělávání v posledních 12 m ěsících  absolvoval?

0-5000

F0312=1-4 F0314
Pro první (jediný) kurs:  Proč navštěvujete toto vzdělávání (v 
posl. 12 m ěsících )?

Převážně z důvodů spojených se zaměstnáním 1
Převážně z osobních  či společenských důvodů 2

F0312=1-4 F0315
Pro první (jediný) kurs: Jaký je obor tohoto vzdělávání (v 
posl. 12 m ěsících )?

slovní poznámka

F0312=1-4 F0316
Pro první (jediný) kurs: Jaký je obor tohoto vzdělávání (v 
posl. 12 m ěsících )?

dle číselníku oborů ISCED 97

F0312=1-4 F0317
Pro první (jediný) kurs:  Probíhala výuka (zejména v 
poslední době) během placené pracovní doby (v posl. 12 
měsících )?

Pouze během placené pracovní doby 1
Převážně během placené pracovní doby 2
Převážně mimo placenou pracovní dobu 3

Pouze mimo placenou pracovní dobu 4
Neměl v té době práci 5

F0312=2-4 F0318
Pro druhý kurs:  Kolik hodin v rámci tohoto vzdělávání v 
posledních12 m ěsících  absolvoval?

0-5000

F0312=2-4 F0319
Pro druhý kurs:  Proč navštěvujete toto vzdělávání (v posl. 
12 měsících )?

Převážně z důvodů spojených se zaměstnáním 1
Převážně z osobních  či společenských důvodů 2

F0312=2-4 F0320
Pro druhý kurs: Jaký je obor tohoto vzdělávání (v posl. 12 
měsících )?

slovní poznámka

F0312=2-4 F0321
Pro druhý kurs: Jaký je obor tohoto vzdělávání (v posl. 12 
měsících )?

dle číselníku oborů ISCED 97

F0312=2-4 F0322
Pro druhý kurs:  Probíhala výuka (zejména v poslední době) 
během placené pracovní doby (v posl. 12 m ěsících )?

Pouze během placené pracovní doby 1
Převážně během placené pracovní doby 2
Převážně mimo placenou pracovní dobu 3

Pouze mimo placenou pracovní dobu 4
Neměl v té době práci 5

F0312=3-4 F0323
Pro t řetí kurs:  Kolik hodin v rámci tohoto vzdělávání v 
posledních12 m ěsících  absolvoval?

0-5000

F0312=3-4 F0324
Pro t řetí kurs: Proč navštěvujete toto vzdělávání (v posl. 12 
měsících )?

Převážně z důvodů spojených se zaměstnáním 1
Převážně z osobních  či společenských důvodů 2
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Filtr
Číslo 

otázky
Otázka a odpov ědi

Kódy 
odpov ědí

F0312=3-4 F0325
Pro t řetí kurs: Jaký je obor tohoto vzdělávání (v posl. 12 
měsících )?

slovní poznámka

F0312=3-4 F0326
Pro t řetí kurs: Jaký je obor tohoto vzdělávání (v posl. 12 
měsících )?

dle číselníku oborů ISCED 97

F0312=3-4 F0327
Pro t řetí kurs:  Probíhala výuka (zejména v poslední době) 
během placené pracovní doby (v posl. 12 m ěsících )?

Pouze během placené pracovní doby 1
Převážně během placené pracovní doby 2
Převážně mimo placenou pracovní dobu 3

Pouze mimo placenou pracovní dobu 4
Neměl v té době práci 5

F0312=4 F0328
Nad rámec výše uvedených t ří kurs ů: Kolik hodin v rámci 
tohoto vzdělávání v posledních 12 m ěsících  absolvoval v 
dalších kursech  ?

0-5000
15+ bez 
E0301=5

F0329
Sebevzd ělával/a  (samostudoval/a) se v posledních 12 
měsících za účelem zlepšení dovedností a znalostí?

Ano 1
Ne 2

F0329=1 F0330
Použil/a k tomu tištěné materiály jako např. knihy, odborné 
časopisy a podobně (v posl.12 m ěsících ) ?

Ano 1
Ne 2

F0329=1 F0331
Použil/a k tomu počítač připojený na internet či síť (v posl. 12 
měsícíc h)?

Ano 1
Ne 2

F0329=1 F0332
Využil/a k tomu vzdělávací programy rozhlasu a televize nebo 
počítač bez internetu (v posl. 12 m ěsících) ?

Ano 1
Ne 2

F0329=1 F0333
Navštívila zařizení jako jsou knihovny, vzdělávací centra 
apod. (v posl. 12 m ěsících )?

Ano 1
Ne 2

15+ E0917
Jaký je stupeň nejvyššího dosaženého vzdělání 
respondenta?

Bez vzdělání - ISCED 0 1
1. stupeň základní školy (obvykle 4 až 5 tříd) - ISCED 1 2

Ukončená zákl. škola včetně odpovídajících ročníků 
víceletých gymnázií - ISCED 2

3

Střední vzdělání či učení bez maturity kratší než 3 roky - 
ISCED 3c

4

Střední vzdělání či učení bez maturity v délce 3 a více let - 
ISCED 3c

5

Střední vzdělání či učení bez maturity - respondent nezná 
délku - ISCED 3c

6

Vzdělání ukončené maturitou (mimo nástavby), vč. 
ukončených ročníků konz. na úrovni stř.školy- ISCED 3a,b

7

Pomaturitní a nástavbové - ISCED 4 8
VOŠ a konzervatoř - ISCED 5b 9

Bakalářské - ISCED 5a 10
Vysokoškolské (magisterské) - ISCED 5a 11

Doktorandské - ISCED 6 12
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 Filtr

Číslo 
otázky

Otázka a odpov ědi
Kódy 

odpov ědí

15+ bez 
E0917=1,2,3

E0923(
Vzdelan

i)
Jaký je obor nejvyššího dosaženého vzdělání respondenta?

slovní poznámka

15+ bez 
E0917=1,2,3

E0925 Jaký je obor nejvyššího dosaženého vzdělání respondenta?

dle číselníku oborů ISCED 97
15+ bez 
E0917=1

E0927 Ve kterém roce získal/a nejvyšší dosažené vzdělání?

Zadejte rok na 4 místa
E0917=04-

12,blank
E0933 Je vyučen/a v nějakém oboru?

Ano 1
Ne 2


