
Co jsou základní dovednosti?

Jak podporovat základní 
dovednosti dospělých? 

V současné době neexistuje systematická podpora 
základních dovedností u dospělých. Velký potenciál 
představují organizace poskytující vzdělávací aktivity, 
kurzy či poradenství. Ty mohou lidi, kteří se potýkají se 
základními dovednostmi, rozpoznat a poskytnout jim 
pomoc:

•  zařazením aktivit, které posilují  
základní dovednosti, do svých služeb.

•  poskytnutím podpory při řešení  
každodenních situací. 

Čtenářská 
gramotnost

 Schopnost číst,  
psát a mluvit  

v rodném jazyce

 Schopnost používat  
čísla a matematiku  

v každodenním životě

matematICká 
gramotnost

 Schopnost používat základní 
technologie, jako jsou telefony, 

notebooky, tablety nebo  
počítače, k provádění 
každodenních činností 

DIgItáLnÍ 
gramotnost

Základní dovednosti jsou důležitým předpokladem  
pro uplatnění v životě i na trhu práce: 

• efektivní rozvoj profesních či odborných dovedností • nižší riziko nezaměstnanosti
• vyšší šance nadprůměrného příjmu • lepší zdraví • vyšší společenská důvěra 

Přibližně 12 % Čechů má úroveň čtenářské gramotnosti 
1 a méně (z pěti úrovní). U matematické gramotnosti je 
to 12 %. V prostředí informačních technologií dosahuje 
podprůměru víc než 40 % Čechů. 

Úroveň základních dovedností výrazně klesá u lidí 
věkové skupiny 35–54 let. 
 
Zdroj: Mezinárodní výzkum dospělých PIAAC (OECD, 2013)



ČtenÍ PsanÍ mLuvenÍ

V kterých oblastech můžete například pomoci dospělým  
s nízkou čtenářskou gramotností?

•  čtení informací od zákazníků  
a dodavatelů

• posouzení a kontrola nájemní smlouvy
•  čtení informací týkajících se nároku  

na důchod

• diskuze na sociálních sítích
• žádost o pracovní volno
• vyplnění formuláře s žádostí o půjčku

• reklamování zboží v obchodě
•  vysvětlování cesty s pomocí  

mapy na telefonu
•  hájení svých práv  

při styku s úřední mocí 

Schopnost porozumět textu, přemýšlet o něm, posuzovat ho,  
zabývat se jím a používat ho k dosažení vlastních cílů, k rozvoji  
vlastních vědomostí a potenciálu a k aktivní účasti ve společnosti.

Čtenářská gramotnost patří mezi základní dovednosti, které jsou pro každého člověka 
nezbytným předpokladem pro uplatnění v životě i na trhu práce.  
Úroveň základních dovedností výrazně klesá u lidí věkové skupiny 35–54 let.
 
Zdroj: Mezinárodní výzkum dospělých PIAAC (OECD, 2013)

Co je Čtenářská gramotnost?

Jak podporovat čtenářskou gramotnost dospělých? 

V současné době neexistuje systematická podpora základních dovedností u dospělých. Velký potenciál představují 
organizace poskytující vzdělávací aktivity, kurzy či poradenství. Ty mohou lidi, kteří se potýkají se základními dovednostmi, 
rozpoznat a poskytnout jim pomoc:

•  zařazením aktivit, které posilují základní dovednosti, do svých služeb.
•  poskytnutím podpory při řešení každodenních situací. 

Přibližně 12 % Čechů má 
čtenářskou gramotnost  

na nejnižší úrovni  
1 a méně (z 5 úrovní).

12 %



ČÍsLa měřenÍ statIstIka

V kterých oblastech můžete například pomoci dospělým
s nízkou matematickou gramotností?

•  vyhledání informací v ceníku
•  porovnávání různých cen cestování
•  výpočet procentuální slevy komodity

•  odměřování správného množství
•  interpretace plánku
•  výpočet spotřeby a nákladů 

na materiál při renovaci

•  počítání a kontrola zásoby zboží
•  kritická interpretace údajů v reklamách
•  prezentování účetních údajů pomocí 

tabulky

Schopnost získávat, používat, interpretovat a sdělovat matematické 
informace a představy s cílem zapojovat se do rozmanitých 
matematických situací života dospělých a zvládat jejich nároky.

Matematická gramotnost patří mezi základní dovednosti, které jsou pro každého člověka 
nezbytným předpokladem pro uplatnění v životě i na trhu práce. 
Úroveň základních dovedností výrazně klesá u lidí věkové skupiny 35–54 let.
 
Zdroj: Mezinárodní výzkum dospělých PIAAC (OECD, 2013)

Co je matematICká gramotnost?

Jak podporovat matematickou gramotnost dospělých? 

V současné době neexistuje systematická podpora základních dovedností u dospělých. Velký potenciál představují 
organizace poskytující vzdělávací aktivity, kurzy či poradenství. Ty mohou lidi, kteří se potýkají se základními dovednostmi, 
rozpoznat a poskytnout jim pomoc: 

•  zařazením aktivit, které posilují základní dovednosti, do svých služeb.
•  poskytnutím podpory při řešení každodenních situací.  

Přibližně 12 % Čechů má 
matematickou gramotnost  

na nejnižší úrovni  
1 a méně (z 5 úrovní).

12 %



využÍvánÍ
systémů ICt 

vyhLeDávánÍ 
a sDÍLenÍ

ZPraCovánÍ
InFormaCÍ

V kterých oblastech můžete například pomoci dospělým 
s nízkou digitální gramotností?

•  bezpečné používání PIN kódů a hesel
•  online převod finančních prostředků 

mezi bankovními účty
•  synchronizace mobilního telefonu 

s počítačem

•  vyhledávání informací online pomocí 
internetových vyhledávačů

•  ochrana před nevyžádanou reklamou 
a prodejem přes telefon

•  rozpoznání bezpečných web. stránek

•  vyplňování digitálních formulářů
•  sestavení tabulky s přehledem 

osobních financí
•  vytvoření životopisu

Schopnost efektivně a odpovědně využívat digitální nástroje, média 
a zdroje, řešit praktické úkoly, vyhledávat a zpracovávat informace, 
navrhovat digitální produkty a komunikovat obsah.

Digitální gramotnost patří mezi základní dovednosti, které jsou pro každého člověka
nezbytným předpokladem pro uplatnění v životě i na trhu práce.   
Úroveň základních dovedností výrazně klesá u lidí věkové skupiny 35–54 let.
 
Zdroj: Mezinárodní výzkum dospělých PIAAC (OECD, 2013)

Co je DIgItáLnÍ gramotnost?

Jak podporovat digitální gramotnost dospělých? 

V současné době neexistuje systematická podpora základních dovedností u dospělých. Velký potenciál představují 
organizace poskytující vzdělávací aktivity, kurzy či poradenství. Ty mohou lidi, kteří se potýkají se základními dovednostmi, 
rozpoznat a poskytnout jim pomoc: 

•  zařazením aktivit, které posilují základní dovednosti, do svých služeb.
•  poskytnutím podpory při řešení každodenních situací.   

Více než 40 % Čechů 
dosahuje při práci 

s digitálními technologiemi 
podprůměrných výsledků. 

40 %


