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Zpráva o přípravě a realizaci hlavního sběru dat šetření TALIS 2018
Základní informace o šetření TALIS
Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) v oblasti vzdělávání uskutečňuje
několik hlavních projektů srovnávajících situaci v různých státech. Vedle pravidelného
mapování schopností a dovedností patnáctiletých žáků (projekt PISA) a zjišťování úrovně
funkční gramotnosti dospělých (projekt PIAAC) je od roku 2009 realizováno Mezinárodní
šetření o vyučování a učení TALIS (Teaching and Learning International Survey). V minulosti
se Česká republika zapojila do cyklu TALIS 2013.
Tato zpráva popisuje přípravu a průběh hlavního sběru dat šetření TALIS 2018 v České
republice. Do cyklu TALIS 2018 je celkem zapojeno 46 států a ekonomik. Projekt TALIS
mapuje v mezinárodním kontextu názory a postoje ředitelů škol a učitelů. Základní modul
šetření TALIS je zaměřen na úroveň ISCED 2 (mezinárodní standardní klasifikace vzdělávání
podle UNESCO), která v České republice odpovídá druhému stupni základní školy a nižšímu
stupni víceletého gymnázia.
V rámci každého cyklu předchází hlavnímu sběru dat tzv. pilotní sběr dat a v některých
případech hlavnímu sběru předchází nejen pilotní, ale také předpilotní fáze. Do předpilotní fáze
se Česká republika zapojila v roce 2016. Pilotní sběr dat se uskutečnil v roce 2017.1 Zpětná
vazba z předpilotního i pilotního šetření byla v dalším kroku mezinárodním centrem použita
v rámci úprav a přípravy dotazníků pro hlavní sběr dat realizovaný v roce 2018. Zkušenosti
z obou přípravných fází byly využity také na národní úrovni.
Příprava a realizace hlavního sběru dat šetření TALIS 2018 zahrnovala následující
činnosti:
Srpen 2017


Komunikace s mezinárodním konsorciem k výběru vzorku škol zapojených
do hlavního sběru dat, předání podkladů.
Září 2017





Komunikace s mezinárodním konsorciem k výběru vzorku škol zapojených
do hlavního sběru dat.
Konzultace národních adaptací učitelského a ředitelského dotazníku s mezinárodním
konsorciem.
Příprava české verze dotazníků pro hlavní sběr dat.

Podrobnější informace o realizaci předpilotní a pilotní fáze jsou k dispozici ve Zprávě o přípravě a realizaci
pilotního šetření TALIS 2018 dostupné na webových stránkách ČŠI (https://www.csicr.cz/Pravemenu/Mezinarodni-setreni/TALIS/Zpravy-o-priprave-a-realizaci-setreni).
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Říjen 2017



Komunikace s mezinárodním konsorciem k výběru vzorku škol zapojených
do hlavního sběru dat.
Příprava české verze dotazníků pro hlavní sběr dat, předání mezinárodnímu konsorciu
k posouzení přesnosti a správnosti překladů.
Listopad 2017




Příprava oslovení škol.
Zapracování připomínek mezinárodního konsorcia do české verze dotazníků
pro hlavní sběr dat.
Prosinec 2017




Oslovení škol, komunikace se školami vybranými k zapojení do hlavního sběru dat.
Zapracování připomínek mezinárodního konsorcia do české verze dotazníků
pro hlavní sběr dat.
Leden 2018






Příprava podkladů a manuálu pro zapojené školy.
Komunikace se školními koordinátory (kontaktní a koordinační spolupracovníci
na každé zapojené škole).
Příprava české verze dotazníků do webové aplikace mezinárodního centra, ve které
probíhá vyplňování elektronických dotazníků.
Činnosti datového managementu – včetně práce se softwary od mezinárodního centra
(příprava formulářů pro seznamy učitelů).
Únor 2018







Průběžná komunikace se školními koordinátory.
Příprava české verze dotazníků do webové aplikace mezinárodního centra, ve které
probíhá vyplňování elektronických dotazníků.
Činnosti datového managementu – včetně práce se softwary od mezinárodního centra
(příprava formulářů pro seznamy učitelů, kontroly a zpracování vyplněných
formulářů ze škol, výběr učitelů zapojených do dotazování).
Příprava druhé části manuálu pro školního koordinátora.
Březen 2018









Činnosti datového managementu – včetně práce se softwary od mezinárodního centra
(kontroly a zpracování vyplněných formulářů ze škol, výběr učitelů zapojených
do dotazování, příprava přístupových kódů do dotazníkové aplikace).
Průběžná komunikace se školními koordinátory – řešení zejména seznamů učitelů,
logistické přípravy, přístupu do dotazníkové aplikace.
Logistická příprava a doručení přístupových údajů učitelům a ředitelům (pro každého
respondenta připravena obálka s přístupovými údaji v souladu se zajištěním
anonymity a důvěrnosti odpovědí).
Zahájení sběru dat 26. března 2018.
Průběžná komunikace s respondenty, řešení e-mailových a telefonických dotazů
od dotazovaných učitelů a ředitelů.
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Duben 2018










Celý měsíc běžel sběr dat.
Průběžná komunikace se školními koordinátory.
Průběžná komunikace s respondenty, řešení e-mailových a telefonických dotazů
od dotazovaných učitelů a ředitelů.
Činnosti datového managementu – včetně práce se softwary od mezinárodního centra
(kontroly a zpracování učitelských formulářů ze škol, sledování míry účasti).
Průběžné reportování mezinárodnímu centru (vývoj míry účasti).
Členové realizačního týmu mezinárodních šetření provedli v souladu s pokyny
od mezinárodního centra monitoring průběhu sběru dat ve vybraných školách –
formou rozhovoru se školním koordinátorem (osobně, telefonicky).
V rámci spolupráce se školními koordinátory s nimi byly pro měsíc duben uzavřeny
dohody o provedení práce.
Komunikace se školními koordinátory a s vedením zapojených škol pro zajištění
reflektivních zpráv.
Květen 2018









Sběr dat byl ukončen 4. května 2018.
Do hlavního sběru dat bylo zapojeno 400 škol a přes 8 200 učitelů.
Průběžná komunikace se školními koordinátory.
Průběžná komunikace s respondenty, řešení e-mailových a telefonických dotazů
od dotazovaných učitelů a ředitelů.
Činnosti datového managementu – včetně práce se softwary od mezinárodního centra
(kontroly a zpracování učitelských formulářů ze škol, sledování míry účasti).
Reportování mezinárodnímu centru (vývoj míry účasti).
Komunikace se školními koordinátory a s vedením zapojených škol pro zajištění
reflektivních zpráv.
Červen 2018







Komunikace se školními koordinátory a s vedením zapojených škol pro zajištění
reflektivních zpráv.
Činnosti datového managementu – včetně práce se softwary od mezinárodního centra
(kontroly a zpracování učitelských formulářů ze škol, kontroly údajů dle pokynů
mezinárodního centra).
Datové soubory byly předány k dalšímu zpracování mezinárodnímu centru.
Práce na přípravě zpětné vazby pro mezinárodní centrum k průběhu hlavního sběru
dat.
Červenec 2018




Práce na přípravě zpětné vazby pro mezinárodní centrum k průběhu hlavního sběru
dat.
Komunikace s mezinárodním centrem při dohledávání údajů v materiálech v rámci
činností tzv. čištění dat.
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Pro mezinárodní konsorcium připomínkován první návrh struktury mezinárodní
zprávy.
Srpen 2018




Komunikace s mezinárodním centrem při dohledávání údajů v materiálech v rámci
činností tzv. čištění dat.
Pro mezinárodní konsorcium připomínkovány první návrhy tabulek mezinárodní
zprávy.
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