Vliv vzdělávání a dovedností na životní šance
Více než pětina dospělých v Evropě (ve věku 25–64 let) má problémy se základy čtenářské gramotnosti, numerické
gramotnosti a s používáním digitálních přístrojů v běžném životě. Zhruba stejný počet dospělých Evropanů (61 milionů
neboli 22 %) v roce 2017 neměl vyšší vzdělání než základní. Bez základních dovedností a s nízkou úrovní kvalifikace
jsou dospělí více ohroženi nezaměstnaností, chudobou a sociálním vyloučením. Nízká úroveň dovedností má také
negativní dopad na produktivitu hospodářství a dlouhodobý růst.
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Profil dospělých s nízkou kvalifikací v EU
Věk
Mezi staršími lidmi je více osob s nízkou kvalifikací než mezi mladšími.

Věk

17 %
25 až 34 let

22 %
35 až 44 let

V průměru mají ženy v EU vyšší úroveň
vzdělání než muži, ale mezi členskými
státy existují výrazné rozdíly.
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Lidé s nízkou kvalifikací jsou
častěji zastoupeni na venkově.

1 ze 3 dospělých s nízkou kvalifikací je neaktivní a 1 ze 2 je zaměstnán

35,4 %

55,6 %
78 %

zaměstnanců s nízkou kvalifikací
pracuje na plný úvazek
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Zaměstnaní lidé
Nezaměstnaní
Lidé neaktivní na trhu práce

Vliv vzdělávání a dovedností na životní šance
Vzdělávání a rozvoj dovedností mají pozitivní dopad na životní šance:
Vyšší příjem
V EU je průměrný čistý příjem za rok
u dospělých s nízkou kvalifikací 14 513 €,
zatímco u vysoce kvalifikovaných2 je
to 25 552 €.

2

Lepší šance na trhu práce
V EU je na trhu práce aktivních pouze
64,4 % osob s nízkou kvalifikací.
Zatímco vysoce kvalifikovaných je
aktivních 89,1 %.

Lepší zdraví a spokojenost
Zatímco pouze 6,7 % vysoce kvalifikovaných
dospělých považuje své zdraví za špatné
či velmi špatné, je mezi osobami s nízkou
kvalifkací takových osob dvakrát více
(12,7 %).

Nižší riziko chudoby
34,2 % dospělých s nízkou kvalifikací je
ohroženo chudobou, zatímco u vysoce
kvalifikovaných dospělých je to 10,9 %.
Více než 60 % dětí osob s nízkou
kvalifikací je ohroženo chudobou, zatímco
u dětí vysoce kvalifikovaných rodičů je to
asi jen 9 %.

Vyšší účast dospělých ve
vzdělávání a přípravě
Vzdělávání se účastní pouze 4,3 %
dospělých s nízkou kvalifikací, zatímco
vysoce kvalifikovaných dospělých se
účastní 18,6 %.

Vyšší účast na kulturních
aktivitách
Kulturních aktivit se účastní 52,3 %
dospělých s nízkou kvalifikací oproti
81,8 % vysoce kvalifikovaných
dospělých.

Vysoce kvalifikovaní dospělí jsou osoby s terciárním vzděláním.

2.
High-qualified adults - adult with a tertiary education.
Zdroje:
Šetření pracovních sil EU (Labour Force Survey) 2017 (25-64letí)
Statistiky EU o příjmech a životních podmínkách 2017
Program OECD pro mezinárodní hodnocení kompetencí dospělých (PIAAC)
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