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Příprava dotazníkových šetření

 2018



Zkoumané oblasti

Rozvoj kariérového poradenství vč. prevence předčasných odchodů ze vzdělávání

Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě 

Podpora polytechnického vzdělávání

Rozvoj škol jako center celoživotního učení

Odborné vzdělávání a spolupráce škol se zaměstnavateli

Podpora inkluze

Rozvoj výuky cizích jazyků

Čtenářská gramotnost

Digitální kompetence

Matematická gramotnost 



Návratnost dotazníkových šetření

Databáze kontaktů: 
1351 škol

Počet kompletně 
vyplněných 
dotazníků: 1290 
škol

Návratnost: 96 %

2018

Databáze kontaktů: 
1308 škol

Počet kompletně 
vyplněných 
dotazníků: 1254 
škol

Návratnost: 96 %

2021

Databáze kontaktů: 
1365 škol

Počet kompletně 
vyplněných 
dotazníků: 1328 
škol

Návratnost: 97 %

2016

Zastoupení typů škol 2021



Priority škol mezi 2016-2021

Výrazný nárůst významu 
rozvoje kariérového 
poradenství

Nárůst významu podpory 
polytechnického 
vzdělávání

Výrazný pokles významu 
rozvoje škol jako center 
celoživotního učení



Priority škol v roce 2021



Význam kariérového poradenství v krajích 
2016-2021

Nejvýraznější nárůst 
významu rozvoje 
kariérového poradenství 
ve Středočeském a 
Karlovarském kraji

Nejmenší nárůst 
významu oblasti v Hl. m. 
Praha a Jihomoravském 
a Pardubickém kraji

Mezi 2018-2021 zastaven 
nárůst významu v 
Plzeňském, 
Karlovarském a 
Libereckém kraji



Význam kariérového poradenství 
v typech škol 2021



Aktivity, na kterých se školy podílí 
v rámci kariérového poradenství 



Aktivity, na kterých se školy podílí 
v rámci kariérového poradenství 



Překážky, na které školy naráží v rámci 
rozvoje kariérového poradenství 



Opatření, která by školám pomohla 
v rámci rozvoje kariérového poradenství 



Jakou roli hraje dotazníkové šetření 
a data z něj

Příprava dotazníku

Příprava na vyplnění dotazníku

Priority

Vyhodnocená data

Porovnání

Plán založený na datech

Kontrola původní vize

Kontrola priorit

Vyhodnocení vlastního posunu

Porovnání

Revize vize a priorit opřená o data
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