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Anotace 

Předmětem dizertační práce je kariérový rozhodovací proces studentů, kteří zvažují volbu 

vysoké školy. Vzhledem k současným trendům na trhu terciárního vzdělávání (pokles 

demografické křivky, velký počet vysokých škol) je pro instituce na tomto trhu působící 

nezbytné uplatňovat tržní orientaci a marketingový přístup. V tomto směru je jedním 

z významných úkolů komunikovat směrem k potenciálním uchazečům taková sdělení 

a takovým způsobem, který odpovídá jejich požadavkům. Aby byl takový proces maximálně 

efektivní, je potřeba znát, jaká jsou očekávání této cílové skupiny a vlivy, které na její 

rozhodování působí.  

Cílem dizertační práce je determinovat faktory, které ovlivňují kariérový rozhodovací 

proces uchazečů o vysokoškolské vzdělání. Je zkoumáno, jak ovlivňují chování studentů jejich 

motivace a očekávání, významné referenční skupiny a zda existují omezení, která mohou 

uchazečům jejich rozhodování ztížit. Jedním z dílčích cílů je také popsat způsob tohoto 

specifického rozhodování a vymezit charakteristiky, které jsou pro ně typické. Pro naplnění cílů 

práce byl sestaven model kariérového rozhodování, který vychází z teoretických východisek 

v této oblasti, zejména z teorie plánovaného chování. Navržený model je následně ověřován na 

datech získaných prostřednictvím dotazníkového šetření a komparován pro skupiny 

respondentů, které se odlišují tím, zda kariérovým rozhodováním prošly již v minulosti (více či 

méně vzdálené) nebo je mají teprve před sebou. Ke statistickému testování tohoto modelu je 

využito strukturní modelování (SEM). Pro analýzu způsobu, jakým je zkoumané rozhodování 

realizováno, je využito modelu profilů kariérového rozhodování, díky kterému je možné popsat 

tento proces prostřednictvím různých dimenzí.  

Na základě analýzy bylo zjištěno, že testovaný model je nejvhodnější pro popis 

kariérového rozhodování v okamžiku, který se nejvíce blíží době, kdy bylo učiněno konečné 

rozhodnutí. Záměr zvolit si správnou vysokou školu je nejvíce určován očekáváními, která 

uchazeči v souvislosti s tímto chováním mají, naopak nejméně zde působí vliv vnějších bariér. 

U některých kategorií profilů kariérového rozhodování byly zjištěny odlišnosti podle pohlaví a 

podle typu výběrového souboru. 

Klíčová slova: kariérové rozhodování, teorie plánovaného chování (TPB), model profilů 

kariérového rozhodování (CDMP), strukturní modelování (SEM), vysoká škola 
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Determination of Factors of Students’ Career Decision-Making Process by Structural 

Equation Modeling Method 

 

 

Annotation 

Thesis subject matter is career decision-making process of students who are considering 

the university choice. Due to the contemporary trends within the tertiary education market 

(demographical curve decline, large amount of universities) it is necessary to apply the market 

orientation and marketing approach for institutions which operates within this market. In that 

sense one of the main task is to communicate with prospective students and provide them such 

messages and instruments that will meet their requirements. To ensure effectiveness of this 

process it is necessary to know what the expectations of this target group are and which 

influences can affect its decision-making. 

The aim of the thesis is to determine the factors which can influence the career decision-

making process during university choice. It is examined how motivations and expectations 

influence this process, if there is any influence of significant others and whether there are some 

limitations which may make difficulties in this decision-making process. One of the partial aim 

is to describe the way how this decision-making is made and to define which characteristics are 

typical for it. To achieve these goals the structural model based on the theory of planned 

behavior was designed. This model is verified using data from questionnaire survey and it is 

compared for three sample groups. These groups are distinguished by the fact whether their 

members have realized the decision-making in the past or whether they will do it in the future. 

Structural equation modeling (SEM) was used to test the proposed model. The way how this 

decision-making is realized was analyzed with using of career decision-making profiles model 

and different dimensions of this process are described. 

It was found out that proposed model is most appropriate to describe the decision-making 

process in the moment that is closest to the time when final career decision-making was done. 

Attitudes toward the behavior – university choice – have the greatest impact on behavioral 

intention, perceived limitations have the smallest impact. Some of career-decision making 

profile dimensions are different according to respondents’ sex and according to the sample 

group. 

Key words: career decision-making, theory of planned behavior (TPB), career decision-

making profiles (CDMP), structural equation modeling (SEM), university 
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1 ÚVOD 

České vysoké školství prošlo během posledních 15 let zásadními proměnami a také 

v současné době se potýká s poměrně rychlými změnami makroprostředí. Zatímco před rokem 

2000 působilo v České republice 23 vysokých škol, nyní je to 72, z toho 44 soukromých. 

Rovněž počet fakult veřejných vysokých škol se podstatně zvýšil (ze 110 v roce 2000 na 141 

v roce 2014). Vysokoškolské vzdělání je nyní přístupné širokým vrstvám a prakticky se pro 

mnoho lidí stává samozřejmostí, že po absolvování maturitní zkoušky by měl student 

pokračovat ve vzdělávání na některé vysoké škole. Tento fakt odpovídá tomu, že během 

relativně krátkého období prošlo české terciární vzdělávání z fáze elitní, přes fázi masovou až 

do fáze univerzální (Prudký, Pabian, Šima, 2010). Vysoce konkurenční prostředí spolu 

s negativními demografickými změnami vede univerzity a vysoké školy k tomu, aby kladly 

stále větší důraz na tržní orientaci a marketingový přístup ke svým potenciálním zákazníkům – 

studentům (Hemsley-Brown, Oplatka, 2006). Uvedené trendy nejsou typické pouze pro Českou 

republiku. Sojkin, Bartkowiak a Skuza (2012) docházejí ke stejným závěrům při výzkumu 

vysokoškolského vzdělávání v Polsku.  Hemsley-Brown a Oplatka (2010) dokládají na příkladu 

britského trhu terciárního vzdělávání skutečnost, že mnoho univerzit dnes již běžně uplatňuje 

marketingové teorie a koncepty, které se ukázaly jako úspěšné v podnikové sféře. 

Cílových skupin, k nimž směřují marketingové aktivity vysokých škol, je samozřejmě více. 

Kromě potenciálních uchazečů o vysokoškolské vzdělání a stávajících studentů jsou to také 

firmy a jiné instituce jakožto budoucí zaměstnavatelé absolventů, případně sponzoři školy 

a veřejnost. Vaštíková, Matušínská a Vaněk (2011) uvádějí, že za zákazníky vysoké školy lze 

v širším slova smyslu považovat i její zaměstnance, místní veřejnost a společnost jako takovou.  

Durkin, McKenna a Cummins (2012) poukazují na to, že koncept student-zákazník vyvolá 

v odborných kruzích mnoho debat. Negativní postoje vyplývají z toho, že má-li být student 

vnímán jako klasický zákazník, je třeba přistoupit také na myšlenku, že si de facto kupuje 

vysokoškolský titul, s čímž se mnozí lidé zejména z akademické sféry odmítají smířit. Autoři 

však upozorňují na to, že se řada zastánců výše uvedeného konceptu snaží oponovat tím, že 

vysokoškolští studenti neusilují primárně o titul jako takový, ale o benefity, které jim titul může 

přinést ať už v oblasti kariérní, společenské či jiné.  

Ať na koncept student-zákazník přistoupíme či nikoli, nemění to nic na faktu, že se 

z pohledu vysokých škol jedná o primární cílovou skupinu, neboť je hlavním důvodem jejich 
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existence a je také příjemcem základní služby, kterou tyto instituce poskytují. Moogan (2010) 

uvádí, že mezi základní a dnes již běžně využívané marketingové aktivity směřující k této cílové 

skupině patří například řízení image vysoké školy, komunikace prostřednictvím médií a 

hodnocení její efektivity a rovněž snaha porozumět potřebám uchazečů při volbě vysoké školy. 

Ivy (2008) v rámci zkoumání faktorů, které ovlivňují rozhodovací proces při volbě vysoké 

školy, hovoří o sedmi skupinách, tzv. 7P marketingového mixu, jež uchazeči posuzují. Vychází 

přitom ze základního čtyřprvkového marketingového mixu (resp. sedmiprvkového rozšířeného 

mixu pro oblast služeb). Prvnímu „P“ – produktu – v marketingu vysokých škol odpovídá 

studijní program ve smyslu nabídky oborů/programů studia (programme), následuje cena 

(price), materiální faktory (premiums), lidský faktor (people), marketingová komunikace 

(promotion), tištěné materiály (prospectus) a významnost (prestiž) konkrétní vysoké školy 

(prominence).  

Obdobně lze marketingový přístup aplikovat i na proces volby vysoké školy, který je do 

jisté míry podobný klasickému kupnímu rozhodovacímu procesu zákazníka při výběru 

(nákupu) kterékoli jiné služby, ale má také svá specifika. V prvé řadě jde o rozhodnutí, které 

může do značné míry ovlivnit další život uchazeče, ale i jeho blízkého okolí (zejména rodiny). 

Dále jde ve většině případů o situaci, kterou jedinec řeší jednou (případně jen několikrát) za 

život. Jedná se tedy o tzv. extenzivní nákup (řešení extenzivního problému), který se vyznačuje 

aktivním vyhledáváním informací, komparací alternativ a tedy větší časovou náročností 

(Vysekalová, 2011). 

V odborné literatuře se v souvislosti s rozhodováním při výběru vysoké školy objevuje 

termín kariérové rozhodování (career decision-making). Gati a Asher (2001a) tímto pojmem 

označují proces, kterým jedinci procházejí při hledání uskutečnitelných kariérních alternativ, 

jejich srovnávání a výběru jedné z nich. Galotti et al. (2006) rovněž uvádějí, že jde o jedno 

z prvních rozhodnutí, které studenti dělají nezávisle, a pro některé z nich jde vůbec o první 

rozhodování v rámci dlouhodobého plánování, které provádějí zcela samostatně nebo při němž 

mají alespoň zásadní slovo. 

Vysokoškolští studenti (případně absolventi) jsou předmětem řady (zejména 

sociologických) výzkumů. V České republice realizovalo šetření v této oblasti například 

Centrum pro studium vysokého školství (CSVŠ), a to formou projektu Sociální portrét 

vysokoškolských studentů v ČR I.–V. (Menclová, Baštová, 2006a, 2006b). Další skupinou 

výzkumů jsou longitudinální výzkumy zaměřené na hodnotové orientace vysokoškoláků 
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(Prudký, 2009a, 2009b; Šmídová, Vávra, Čížek, 2010). Z dalších významnějších projektů lze 

uvést rovněž longitudinální výzkum Studium na vysoké škole nebo Národní šetření studentů 

„NAŠEST“. Řada vysokých škol pak realizuje vlastní výzkumná šetření, orientovaná zejména 

na problematiku hodnocení studia, uplatnění absolventů, apod. (Minksová, 2010) 

Problematice kariérového rozhodování se výše uvedené výzkumy nevěnují vůbec, 

případně jen velmi okrajově, kdy v některých šetřeních1 je jednou z tematických oblastí 

motivace ke studiu na VŠ či okolnosti volby studia. Výsledky jednoho z mála výzkumů 

realizovaného v České republice, který poskytuje informace související s předmětem této 

dizertační práce, jsou shrnuty v publikaci Jak žáci základních a středních škol vybírají svou 

další vzdělávací nebo pracovní kariéru (Šťastnová, Drahoňovská, 2012).  

Cílem dizertační práce je determinovat faktory, které ovlivňují kariérový 

rozhodovací proces uchazečů o vysokoškolské vzdělání. Tento hlavní cíl je dále rozdělen na 

cíle dílčí, a to: 

 Specifikovat motivace a očekávání studentů od vysokoškolského studia. 

 Určit vliv významných referenčních skupin při volbě vysoké školy. 

 Identifikovat vnější omezení při volbě vysoké školy. 

 Kategorizovat profily kariérového rozhodování typické pro volbu vysoké školy. 

Vzhledem k tomu, že se dá předpokládat, že v průběhu kariérového rozhodování se mění 

intenzita vlivu výše uvedených faktorů, bude tento proces analyzován a porovnáván pro tři 

skupiny uchazečů. V prvé řadě půjde o studenty již přijaté na vysokou školu, kteří kariérovým 

rozhodováním prošli v průběhu posledních dvou let, dále o studenty střední školy, kteří volbu 

vysoké školy právě realizovali, a do třetice o studenty střední školy, kteří mají toto rozhodnutí 

teprve před sebou, nicméně etapami rozhodovacího procesu již procházejí. Dizertační práce je 

přitom zaměřena zejména na studenty ekonomických oborů, a to konkrétně studenty přijaté na 

ekonomickou fakultu, studenty obchodní akademie, u nichž se dá předpokládat, že převážná 

část těch, kteří se budou hlásit na vysokou školu, zvolí opět ekonomické zaměření, a studenty 

gymnázia, z nichž se někteří také mohou rozhodnout pro vysokoškolské vzdělání 

ekonomického směru. 

                                                           
1 Jedná se zejména o výzkumy Sociální portrét vysokoškolských studentů v ČR a Studium na vysoké škole. 
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Struktura dizertační práce je rozdělena na dvě stěžejní části, a to teoreticko-metodickou 

část a část aplikačně-ověřovací. V rámci první z nich je popsán současný stav zkoumané 

problematiky, a to zejména se zaměřením na spotřebitelské chování a rozhodování jako takové 

a dále na teorii kariérového rozhodování. Zde jsou popsány a porovnávány současné přístupy a 

modely, včetně modelu profilů kariérového rozhodování (career decision-making profiles, dále 

CDMP), který je dále v práci aplikován pro naplnění jednoho z dílčích cílů. Dále je pozornost 

věnována teorii plánovaného chování (theory of planned behavior, dále TPB) jakožto výchozí 

teorii pro sestavení modelu kariérového rozhodovacího procesu při volbě vysoké školy. Na 

teoretická východiska navazuje metodická část dizertační práce, kde je navržena teoretická 

podoba zkoumaného modelu a jsou formulovány výzkumné hypotézy, dále jsou zde 

specifikována použitá vstupní data a statistické metody. Celá teoreticko-metodická část 

dizertační práce vychází z řady publikací zejména zahraničních autorů, které jsou zaměřeny na 

problematiku kariérového rozhodování, teorii plánovaného chování a dalších, využity jsou 

rovněž odborné články, v nichž jsou řešeny konkrétní aspekty procesu volby vysoké školy 

a prezentovány výsledky vědeckých výzkumů, jež se zabývají uvedeným tématem. 

Aplikačně-ověřovací část dizertační práce je rozdělena na dvě dílčí kapitoly. První z nich 

je věnována analýze vlivu vybraných proměnných při procesu volby vysoké školy, kdy je za 

využití strukturního modelování ověřována platnost modelu navrženého v předchozí části 

práce. Platnost tohoto modelu je ověřována a porovnávána pro tři skupiny studentů – uchazečů 

(viz výše).  

Ve druhé kapitole této části dizertační práce jsou analyzovány profily kariérového 

rozhodování (tedy charakteristiky, které kariérový rozhodovací proces nejlépe vystihují). Za 

tímto účelem je na vstupních datech aplikován model profilů kariérového rozhodování (CDMP) 

charakterizovaný v teoretické části práce. Model je opět porovnáván pro výše uvedené tři 

skupiny uchazečů a rovněž jsou zkoumány odlišnosti v rysech rozhodování podle pohlaví. 

Získané poznatky jsou opět shrnuty a použity při formulaci doporučení. 

Účelem dizertační práce je získat takové poznatky, které mohou pomoci zejména dvěma 

cílovým skupinám. V prvé řadě jde o vedení vysokých škol, resp. pracovníky, kteří jsou 

zodpovědní za marketingové aktivity směřující k potenciálním uchazečům. Znalost faktorů, 

které ovlivňují rozhodovací proces uchazečů, může přispět k efektivnějšímu plánování zejména 

marketingových komunikačních aktivit. Za předpokladu, že vysoká škola disponuje 

informacemi o tom, jaké jsou motivace a očekávání jejích potenciálních studentů od 
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vysokoškolského studia, a také o případných bariérách, které uchazečům mohou rozhodování 

ztěžovat, je možné lépe stanovit vhodné sdělení, které bude předmětem komunikačních aktivit. 

Rovněž znalost referenčních skupin a míry, s jakou kariérový rozhodovací proces uchazečů 

ovlivňují, je podstatná z hlediska volby vhodných komunikačních nástrojů. Vysoké školy tak 

mohou optimalizovat marketingové aktivity, což může vést k jejich vyšší efektivitě jak 

z pohledu lepšího dosahu (oslovení cílové skupiny), tak z pohledu účelného vynakládání 

finančních prostředků, které jsou s těmito aktivitami spojeny. Vyšší efektivity v rámci 

rozhodovacího procesu mohou dosáhnout také samotní uchazeči. Budou-li mít k dispozici 

takové informace, které potřebují, lze s vyšší pravděpodobností očekávat, že učiní správné 

rozhodnutí. To pak může být jedním z předpokladů spokojenosti se studiem na zvolené vysoké 

škole a dále zájmu o pokračování v dalších formách studia (navazujícím magisterském nebo 

doktorském) na stejné instituci. 

Druhou cílovou skupinou, která může čerpat poznatky vyplývající z dizertační práce, jsou 

středoškolští pedagogové nebo jiní pracovníci, kteří studentům poskytují rady v oblasti jejich 

dalšího kariérního směřování. Rovněž zde je znalost faktorů, které mohou volbu vysoké školy 

ovlivnit, podstatná, stejně jako informace o tom, jaké charakteristiky jsou pro tento konkrétní 

druh rozhodování typické.  
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2 SOUČASNÝ STAV ZKOUMANÉ PROBLEMATIKY 

2.1 Spotřebitelské chování a proces spotřebitelského rozhodování 

Rozhodování v obecném slova smyslu provází jednotlivce každodenním životem, ačkoli 

rozsah – zejména časový – se v jednotlivých situacích liší. Podle Skořepa (2005) spočívá 

rozhodování v hledání nejlepší možné varianty z těch, které jsou dostupné. 

Spotřebitelským (spotřebním) chováním lze označit chování, které jedinec vykazuje při 

nákupu, užívání a odkládání výrobku, resp. služby. Model spotřebního chování lze znázornit 

prostřednictvím schématu uvedeného na Obr. 2.1. Spotřebitelské rozhodování lze pak 

charakterizovat z pohledu ekonomického, pasivního, kognitivního a emotivního (Schiffman, 

Kanuk, 2004).  

Ekonomický pohled přisuzuje člověku schopnost zcela racionálního rozhodování. 

Předpokládá, že každý spotřebitel má k dispozici veškeré informace, zná všechny v úvahu 

připadající alternativy, které dokáže správně posoudit, a je schopen vybrat z nich nejlepší 

možnost, čímž realizuje dokonalé rozhodování. Naproti tomu pasivní pohled popisuje 

spotřebitele jako objekt manipulace ze strany prodejců, který se chová spíše iracionálně a 

impulzivně. Oba uvedené přístupy jsou považovány za velmi zjednodušující. 

Reálnému rozhodování se více blíží pohled kognitivní, který spotřebitele vidí jako 

„přemýšlivého řešitele problému“ (Schiffman, Kanuk, 2004, s. 538). Člověk aktivně vyhledává 

informace, není (nemůže být) však informován dokonale. Emotivní pohled připouští, že na 

rozhodování spotřebitele mají vliv i emoce, momentální pocity a nálady.  

Samotný kupní rozhodovací proces je konkrétní formou rozhodování realizovanou při 

výběru (nákupu) zboží nebo služeb. Začíná okamžikem rozeznání, resp. uvědomění si potřeby, 

pokračuje vyhledáváním informací a posuzováním alternativ a končí samotným nákupem a jeho 

vyhodnocením. V tomto případě mluvíme o tzv. tradičním modelu spotřebitelského 

rozhodování (Kardes, Cronley, Cline, 2011), který se vyznačuje tím, že jednotlivé etapy jdou 

v uvedeném pořadí za sebou. Ne v každé situaci však musí spotřebitel procházet všemi 

zmíněnými fázemi. Většina autorů (Schiffman, Kanuk, 2004; Hawkins et al., 2007; Solomon, 

2009; Koudelka, 2010) rozlišuje tři typy spotřebitelských rozhodnutí: (1) rutinní (zvykové) 

chování, (2) omezené řešení problému a (3) extenzivní řešení problému.  
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Obr. 2.1 Model spotřebního chování 

Zdroj: Vysekalová (2011, s. 39), upraveno autorem 
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Podle Solomon (2009) se jejich uplatňování liší zejména v závislosti na ceně 

produktu/služby, frekvenci nákupu a míře spotřebitelovy zainteresovanosti. Dále se typy 

rozhodování odlišují podle toho, zda spotřebitel zvažuje nákup takového výrobku nebo značky, 

se kterou je již obeznámen, či jedná-li se o produkt pro něj zcela nový, a v neposlední řadě se 

tři uvedené situace liší množstvím času a úsilí, které nakupující rozhodování věnuje. Logicky 

pak i jednotlivé etapy rozhodovacího procesu mají jiný průběh, případně mohou být některé 

i zcela vynechány. V Tab. 2.1 jsou srovnány rozdíly mezi omezeným a extenzivním řešením 

problému. 

Tab. 2.1 Charakteristiky omezeného a extenzivního řešení problému 

 Omezené řešení problému Extenzivní řešení problému 

Motivace Nízké riziko a zainteresovanost Vysoké riziko a zainteresovanost 

Vyhledávání 

informací 

Omezené vyhledávání 

Informace zpracovány pasivně 

Rozsáhlé vyhledávání 

Informace zpracovány aktivně 

Posuzování 

alternativ 

Slabá přesvědčení 

Užití pouze významných kritérií 

Alternativy jsou vnímány jako 

v zásadě podobné 

Užití nekompenzační strategie 

Silná přesvědčení 

Užití mnoha kritérií 

Mezi alternativami jsou vnímány 

výrazné rozdíly 

Užití kompenzační strategie 

Zdroj: Solomon (2009, s. 327), upraveno autorem 

Kromě výše uvedených tří typů se v literatuře můžeme setkat i s tzv. impulzivním 

chováním (nakupováním). Hoyer a McInnis (2007) je charakterizují jako nákup, pro který se 

spotřebitel rozhodne náhle, aniž by jej předem plánoval. Pro taková rozhodnutí je typická 

vysoká intenzivní potřeba okamžitého nákupu, lhostejnost vůči možným negativním 

důsledkům, pocity euforie a vzrušení, a konflikt mezi kontrolou a oddáním se situaci. 

Charakteristika kariérového rozhodování je blíže uvedena v kapitole 2.2, nicméně i z výše 

uvedeného textu je zřejmé, že v případě volby vysoké školy půjde jednoznačně o extenzivní 

řešení problému, proto bude v následujícím textu věnována pozornost procesu spotřebitelského 

rozhodování právě při extenzivním řešení problému. V takových případech je typické, že 

jedinec prochází všemi fázemi procesu v uvedeném pořadí. 

2.1.1 Rozpoznání potřeby 

Rozpoznání potřeby je situace, kdy si jedinec uvědomí významný rozdíl mezi žádoucím 

a aktuálním stavem, neboli mezi tím, co chce, a tím, co má. Samotná existence takového 

rozporu však ještě nemusí automaticky spouštět další fáze rozhodovacího procesu. Prvním 

předpokladem k tomu, aby vnímaná potřeba byla uspokojena, resp. aby spotřebitel učinil kroky, 
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které k jejímu uspokojení povedou, je dostatečná velikost rozdílu neboli mezery mezi ideálním 

a současným stavem (Kardes, Cronley, Cline, 2011). Také je nutné, aby byl problém řešitelný. 

V této souvislosti hrají roli tři prvky – motivace, schopnost a příležitost, dále označované jako 

MAO – motivation, ability, opportunity (Hoyer, McInnis, 2007; Pelsmacker, Geuens, Van den 

Bergh, 2010). 

Podle Kardes, Cronley, Cline (2011) je motivace hybnou silou, která podněcuje k jednání. 

Hawkins, Mothersbaugh a Best (2007) uvádí, že motivace je důvodem pro chování. 

Motivovaný spotřebitel je připraven a ochoten realizovat aktivity směřující k požadovanému 

cíli (Hoyer, McInnis, 2007). Je-li jedinec vysoce motivovaný, odráží se to také na způsobu 

zpracování informací a rozhodování. Věnuje dané problematice větší pozornost, investuje větší 

úsilí do vyhledávání a pochopení informací. Sama o sobě však vysoká motivace nemusí vést 

k rozhodování. 

Schopnost je představována zdroji potřebnými k dosažení cíle. Za zdroje pro rozhodování 

mohou být považovány znalosti, zkušenosti, vzdělání, ale také ekonomické možnosti (Hoyer, 

McInnis, 2007). Bez potřebných schopností, které mohou být různé pro různé rozhodovací 

situace, není člověk schopný například zpracovat informace, posoudit alternativy, apod. 

Důležité také je, zda má spotřebitel příležitost uskutečnit dané chování nebo rozhodnutí. 

Příležitost může být ovlivněna časovými možnostmi, situačními vlivy, které odvádí pozornost, 

nebo nedostatkem informací. 

Prvky MAO, resp. jejich intenzita může ovlivnit postoje spotřebitele. Postoje vyjadřují 

celkové hodnocení nějakého předmětu nebo osoby. Jedná se o sklon chování, který je naučený 

a stálý (Schiffman, Kanuk, 2004). Postoje jsou tvořeny třemi složkami (Hawkins, 

Mothersbaugh, Best, 2007; Hoyer, McInnis, 2007): 

a. kognitivní, která vychází z představ spotřebitele o daném předmětu a zahrnuje jeho 

znalosti a hodnocení, 

b. afektivní, která je tvořena emocemi a pocity z daného předmětu, a 

c. konativní, jež prezentuje záměr nějak se zachovat vzhledem k objektu. 

Všechny tři části postojů mají tendenci být konzistentní, a tedy změna jedné komponenty 

vyvolá odpovídající změnu u dvou zbývajících. Hawkins, Mothersbaugh a Best (2007) však 
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uvádí sedm faktorů, které mohou zapříčinit nesoulad mezi měřenými představami a pocity (tedy 

kognitivní a afektivní složkou) a pozorovaným chováním (tedy konativní složkou): 

1. nedostatečná potřeba nebo motiv, 

2. nedostatečná schopnost (zdroje), 

3. relativita postojů (vzhledem ke konkurenčním značkám), 

4. síla přesvědčení a pocitů (kognitivní a afektivní složky), 

5. vlivy okolí, 

6. situační vlivy a 

7. chyby měření jednotlivých složek. 

Ačkoli jsou postoje relativně stálé, lze docílit jejich změny, resp. změny některé ze tří 

uvedených komponent. Tyto změny se odvíjí od individuálních a situačních faktorů a jsou také 

cílem marketingových aktivit organizací. Významná je zde míra zainteresovanosti spotřebitele 

a také, jak bylo uvedeno dříve, intenzita prvků MAO, což popisuje model pravděpodobné 

elaborace/zpracování (orig. Elaboration Likelihood Model). Podle tohoto modelu existují dva 

způsoby, kterými může spotřebitel zpracovat marketingové aktivity tak, že ovlivní nebo 

neovlivní jeho postoje (Hawkins, Mothersbaugh, Best, 2007; Pelsmacker, Geuens, Van den 

Bergh, 2010; Kardes, Cronley, Cline, 2011). První z nich je tzv. centrální cesta zpracování, 

která připadá v úvahu, pokud jsou prvky MAO intenzivní a spotřebitel je tedy vysoce 

zainteresován. Dochází pak k pečlivému zpracování a posuzování informací získaných 

například působením marketingové komunikace a v důsledku tohoto zpracování může dojít 

k trvalé změně postoje podle toho, zda převáží pozitivní či negativní argumenty. Jsou-li všechny 

prvky MAO nebo alespoň některý z nich na nízké úrovni a spotřebitel je tedy jen málo 

zainteresovaný, probíhá zpracování tzv. periferní cestou, kdy je pozornost věnována spíše 

okrajovým aspektům, které zjednoduší proces zpracování informací. Může jít o prvky 

vyvolávající emoce, které je ve srovnání s logickými informace a argumenty snazší zpracovat. 

Takto vyvolaná změna postojů je však pouze dočasná. 

2.1.2 Vyhledávání informací 

Jakmile si spotřebitel uvědomí svou potřebu, přichází na řadu vyhledávání informací, které 

jsou nutné pro realizaci rozhodnutí. Z pohledu marketingu je nutné znát, jednak jaké informace 

spotřebitel hledá, jaké množství informací potřebuje a kde je vyhledává. V zásadě můžeme 

informační zdroje rozdělit na interní a externí. Za interní zdroj je považována dlouhodobá 

paměť. Podle Hoyer a McInnis (2007) téměř všechna rozhodování zahrnují zpracování 
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informací, která mají lidé v paměti. Do jaké míry je paměť využita, závisí jednak na znalostech 

a zkušenostech, které jedinec vzhledem k danému problému má, ale také na intenzitě prvků 

MAO. Je-li míra zainteresovanosti vyšší, dá se očekávat i intenzivnější využití interních 

„vlastních“ dat. Na druhou stranu však v případě extenzivního řešení problému, kdy je 

zpracováváno větší množství informací, pouze interní zdroje nestačí, neboť jedinec je schopen 

si vybavit pouze malé množství uložených dat. 

Hawkins, Mothersbaugh a Best (2007) uvádějí tři skupiny informací, které spotřebitel 

během rozhodování vyhledává: 

1. vhodná hodnotící kritéria, 

2. existující alternativy řešení, 

3. hodnocení každého kritéria v rámci jednotlivých alternativ. 

Všechny uvedené informace může spotřebitel hledat jak v interních, tak v externích 

zdrojích. V souvislosti s možnými alternativami řešení, které si spotřebitel sám vybaví, lze 

všechny značky výrobků nebo služeb, jež mohou uspokojit konkrétní potřebu, rozdělit na ty, 

které spotřebitel zná, a ty, které nezná. Známé značky pak lze zařadit do jedné z kategorií – 

evokovaný (uvažovaný) soubor, nevhodný soubor a inertní soubor (Hawkins, Mothersbaugh, 

Best, 2007; Schiffman, Kanuk, 2004). Do evokovaného souboru patří ty značky, které připadají 

z pohledu spotřebitele v úvahu pro řešení daného problému. V rámci této skupiny je ještě 

uváděn pojem „top of mind“, což jsou ty značky, které si jedinec vybaví v souvislosti 

s konkrétní kategorií produktů nebo služeb jako první. Nevhodný soubor je tvořen značkami, 

které jsou pro spotřebitele z nějakého důvodu nepřijatelné, a proto je z rozhodování vyřadí. 

Značky, vůči nimž je jedinec indiferentní, patří do inertního souboru. Informace o nich 

spotřebitel většinou nevyhledává, nicméně mohou být akceptovány, pokud není evokovaný 

soubor dostatečně velký. 

Na to, které značky si jedinec z paměti vybaví, mohou působit vlivy jako zaujatost, a to 

v tom smyslu, že existuje tendence vybavit si spíše ty informace, které upevňují nebo jsou 

v souladu s celkovými přesvědčeními jedince. Jedná se o fenomén tzv. selektivní pozornosti 

(Hoyer, McInnis, 2007), podle kterého člověk vidí to, co chce vidět. Další vliv, který působí na 

interní informace a jejich zpracování, vyplývá z omezené kapacity a schopnosti vybavit si 

všechny důležité informace. Spotřebitel má také tendenci vzpomenout si na ty informace, které 

jsou spojeny s příjemnými pocity a zážitky. 
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Externí zdroje informací lze podle Hawkins, Mothersbaugh, Best (2007) rozdělit na osobní 

zdroje, jako například přátelé nebo rodina, nezávislé zdroje, jako jsou časopisy nebo 

spotřebitelské skupiny, marketingové zdroje reprezentované například reklamou, osobním 

prodejem či webovými stránkami, a zdroje zkušenostní, kam lze řadit zkušební verze produktů 

nebo využívání služeb během zkušební doby. Hoyer a McInnis (2007) kromě toho ještě dělí 

marketingové zdroje na maloobchodní, kdy spotřebitel pro získání požadovaných informací 

nebo vyzkoušení výrobku navštíví nebo kontaktuje přímo prodejce, a dále zdroje mediální, kam 

patří jednotlivé formy neosobní marketingové komunikace. 

V souvislosti s externími zdroji je definován ještě další typ vyhledávání informací, a to tzv. 

průběžné vyhledávání. To je realizováno pravidelně a kontinuálně, i když nedošlo k rozpoznání 

žádného problému (Hoyer, McInnis, 2007). Provádí se za účelem získání informací pro možné 

pozdější užití a také proto, že samotný proces je pro jedince příjemný (Hawkins, Mothersbaugh, 

Best, 2007). Průběžné vyhledávání tedy nezávisí na řešení momentálního nákupního problému 

(Kardes, Cronley, Cline, 2011). 

Množství externích informačních zdrojů, které spotřebitel využije, závisí na přínosech 

a nákladech, které jsou s nimi spojeny. Mezi přínosy může patřit dosažení cenové úspory nebo 

nalezení kvalitnějšího produktu nebo služby, snížení rizika, vyšší důvěra v nákup nebo 

uspokojení ze samotného hledání. Naproti tomu je využívání externích zdrojů spojeno 

s nejrůznějšími finančními, ale také nefinančními náklady v podobě vynaloženého úsilí a času. 

Dalo by se očekávat, že u výrobků a služeb s vysokou mírou zainteresovanosti bude využíváno 

velké množství externích zdrojů, což však není vždy pravda. Hawkins, Mothersbaugh, Best 

(2007) například uvádějí, že významné procento všech produktů dlouhodobé spotřeby je 

nakoupeno na základě návštěvy pouze jednoho obchodu. Rovněž Hoyer a McInnis (2007) 

upozorňují na omezenou aktivitu při vyhledávání informací i v případě výrobků, jejichž nákup 

je považován za významný. Kardes, Cronley, Cline (2011) definují ty, kteří věnují vyhledávání 

informací větší úsilí, jako spíše mladší a vzdělanější spotřebitele se středními příjmy, dále 

jedince, které nakupování a hledání informací (zejména v rámci průběžného hledání) baví, a 

také ty, kteří mají střední úroveň znalostí a zkušeností v dané oblasti. Pro spotřebitele, jež 

nemají zkušenosti v konkrétní kategorii produktů, je rozsáhlé hledání a zpracování informací 

příliš náročné, a pro ty, kteří jsou v dané oblasti odborníci, spoléhají spíše na své zkušenosti. 
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2.1.3 Posuzování alternativ a realizace rozhodnutí 

Řada rozhodnutí, která spotřebitel realizuje, nemá zcela racionální základ a odlišují se 

podle vlivů, které v daný moment působí, a to i když se jedná o rozhodnutí, kdy lze očekávat 

vysokou míru zainteresovanosti. Rovněž může být zcela odlišně postupováno při výběru 

různých produktů nebo služeb, neboť spotřebitel je schopen přizpůsobit se aktuálnímu úkolu 

(Hoyer, McInnis, 2007). Galotti et al. (2006) v této souvislosti zmiňují hypotézu 

o přizpůsobivém rozhodování, která říká, že jedinec přijímá různé strategie pro různá 

rozhodování. Jak bylo také zmíněno dříve, každý jedinec má limitované možnosti pro 

zpracování informací, pracuje tedy na základě omezené racionality, a navíc je pod vlivem emocí 

a dojmů, které v něm různé značky nebo produkty vyvolávají. 

V zásadě lze pravidla, podle kterých spotřebitel při rozhodování postupuje, rozdělit na dvě 

skupiny: kompenzační a nekompenzační. V rámci skupiny kompenzačních pravidel 

rozhodování spotřebitel postupuje tak, že hodnotí jednotlivé vlastnosti každé značky, z nichž je 

pak schopen stanovit celkové skóre (Schiffman, Kanuk, 2004), přičemž zvolí tu značku, která 

má skóre nejpříznivější. V úvahu přitom může být brána i významnost jednotlivých vlastností. 

Tímto způsobem je možné kompenzovat negativní hodnocení určité vlastnosti pozitivním 

hodnocením jiného jejího rysu. Na druhou stranu je tento přístup náročný, je-li porovnáváno 

více značek na základě mnoha kritérií. Hoyer a McInnis (2007) označují tato pravidla také jako 

modely vícenásobných atributů, mezi které lze zařadit i teorii zdůvodněné aktivity nebo teorii 

plánovaného chování popsané v kapitole 2.3. 

Naopak při nekompenzačních pravidlech rozhodování není možné nízké hodnocení jedné 

vlastnosti výrobku nebo značky vyvážit vysokým hodnocením vlastnosti jiné. Spotřebitel se 

v tomto případě řídí hodnocením klíčových atributů značky a ty, které nesplňují požadavky, 

jsou eliminovány. V rámci tohoto přístupu existují tato pravidla rozhodování – konjunktivní, 

disjunktivní, lexikografické a eliminace podle vlastností. 

Při konjunktivním přístupu jsou stanoveny minimální požadavky na každé z hodnocených 

kritérií a jsou vyřazeny ty varianty, jež této úrovně v rámci kteréhokoli kritéria nedosahují. 

Pokud po uplatnění tohoto pravidla připadají v úvahu dvě a více možností, může být použito 

jiné pravidlo pro výběr jedné z nich. Toto pravidlo je vhodné použít zejména v situacích, kdy 

je třeba redukovat příliš velké množství alternativ (Hawkins, Mothersbaugh, Best, 2007). 
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Při použití disjunktivního pravidla jsou také stanoveny minimální úrovně, ale hodnotí se 

pouze významné vlastnosti a akceptovány jsou ty možnosti, které splní nebo převýší danou 

úroveň pro kterýkoli atribut. Minimální úroveň zde bývá nastavena o něco výše než v případě 

konjunktivního přístupu. 

Lexikografické pravidlo rozhodování vychází ze seřazení kritérií podle významnosti, 

přičemž spotřebitel pak vybírá tu variantu, která nejlépe splňuje nejdůležitější kritérium. Pokud 

je takových variant více, porovnává je podle druhého nejvýznamnějšího kritéria, případně 

dalších (Sauermann, 2005). 

Rovněž u eliminace podle vlastností je nutné nejprve seřadit hodnotící kritéria dle 

důležitosti a stanovit nejnižší akceptovatelnou úroveň. Poté jsou všechny alternativy 

posuzovány podle toho, jak splňují nejvýznamnější kritérium, a pokud nedosáhnou na danou 

úroveň, jsou z rozhodování vyřazeny. Pokud po první fázi připadá v úvahu více než jedna 

možnost, proces se opakuje pro druhé nejvýznamnější kritérium. Na rozdíl od lexikografického 

pravidla, kdy je na každé úrovni hledána nejlepší možnost, zde je postupně hledána uspokojující 

úroveň splnění požadavků. 

V případě, že alternativy nemohou být jednoznačně porovnány na základě hodnocení 

dílčích vlastností, může spotřebitel uplatnit rozhodovací strategie, které proces zjednoduší. 

Hoyer a McInnis (2007) zde řadí strategii založenou na alternativách (nebo také zpracování 

shora dolů) a strategii založenou na vlastnostech (nebo také zpracování zespod nahoru). V rámci 

první z nich si spotřebitel vytvoří celkové hodnocení každé alternativy na základě posouzení 

jejích výhod a nevýhod. Ve druhém případě jsou vytvořeny abstraktní vlastnosti alternativ, 

které jsou porovnatelné, a je vyhodnocována každá z nich. 

2.2 Teorie kariérového rozhodování 

Podle Gati a Asher (2001b) je za kariérové rozhodování označován proces, kterým člověk 

prochází, vyhledává-li uskutečnitelné kariérní alternativy, porovnává je a následně jednu 

vybírá. Volba vysokoškolského vzdělání s problematikou kariéry úzce souvisí a podle Germeijs 

et al. (2012) se jedná o „mini-cyklus“, který je součástí celého cyklu rozvoje kariéry. Řada 

studií se zabývá kariérovým rozhodováním globálně na tzv. makro úrovni, méně už specificky 

konkrétním rozhodováním v rámci kariérového rozvoje, například volbou vysoké školy. 
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Teorie kariérového rozhodování vychází z obecných rozhodovacích modelů. Ty jsou podle 

Gati a Tal (2008) aplikovatelné na takové situace, jež jsou charakteristické existencí: 

a. jedince, který musí realizovat rozhodnutí, 

b. cíle nebo cílů, kterých chce jedinec dosáhnout, 

c. alternativ, z nichž bude jedinec vybírat, 

d. faktorů, které bude jedinec zohledňovat při porovnávání alternativ, 

e. nutnosti sběru a zpracování informací (často za podmínek nejistoty). 

Většina rozhodnutí souvisejících s kariérou rovněž obsahuje výše uvedené prvky. Obecně 

se jednotlivé rozhodovací situace mohou lišit z hlediska významnosti rozhodnutí pro jedince, 

z hlediska typu a množství informací, které k rozhodnutí potřebuje, a také podle způsobu 

zpracování těchto informací. Pro kariérové rozhodování je typické, že množství alternativ, ze 

kterých si jedinec vybírá, je velké, stejně jako množství informačních zdrojů, jež lze použít. 

Navíc je vyhodnocována celá řada kritérií a vlastností a rozhodnutí ovlivňují i významné 

referenční skupiny, jako například rodiče nebo přátelé (Gati, Asher, 2001b). Z pohledu 

spotřebitelského rozhodování se tedy jedná o tzv. extenzivní řešení problému, které bylo 

popsáno v předchozí kapitole. 

V literatuře (Gati, Krausz, Osipow, 1996; Gati, Tal, 2008) jsou uváděny tři typy modelů 

rozhodování, a to normativní, deskriptivní a preskriptivní. 

Normativní modely vycházejí z předpokladu, že při hodnocení každé alternativy jsou brány 

v potaz dvě proměnné. První z nich je subjektivně vnímaný užitek neboli hodnota výsledku 

přijetí dané alternativy. Druhou proměnnou je pravděpodobnost, se kterou dané rozhodnutí 

(výběr dané alternativy) povede k tomuto výsledku. Rovněž jsou tyto modely označovány za 

„kompenzační“, neboť je zde předpokládáno, že výhody jedné alternativy mohou kompenzovat 

její nevýhody. Slabou stránkou těchto rozhodovacích modelů je jejich předpoklad, že se každý 

jedinec rozhoduje zcela racionálně, což v případě kariérového rozhodování není pravda 

(Krieshok, Black a McKay, 2009). Znamenalo by to, že každý usiluje o výběr alternativy, která 

přinese nejvyšší užitek, má k dispozici veškeré informace potřebné k rozhodnutí a je schopný 

zhodnotit všechny možné výsledky výběru. Kromě toho je podle normativních modelů každý 

člověk schopný odhadnout hodnotu (užitek) každé zvažované alternativy a agregovat tyto 

jednotlivé hodnoty do jedné složené proměnné (Gati, Tal, 2008). Obvykle však všechny tyto 

předpoklady splněny nejsou, ani být nemohou. Například počet možných alternativ při 
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kariérovém rozhodování může být natolik velký, že sběr a zpracování veškerých dostupných 

informací není v možnostech samotného člověka, na což upozorňují také Krieshok, Black a 

McKay (2009). Rovněž předpoklad kompenzace není často relevantní, neboť zejména v případě 

důležitých rozhodnutí nemůže být jedna výhoda vyvážena jinou. Gati a Tal (2008) toto uvádějí 

na příkladu volby povolání, kdy jedinec, který je přesvědčen o tom, že není umělecky nadaný, 

se pravděpodobně nebude chtít stát umělcem, i kdyby všechny další rysy této profese, jako 

například nezávislost, prestiž či flexibilní pracovní doba, dokonale splňovaly jeho požadavky. 

Normativní modely proto mohou být použity pouze jako rámec pro dokonalé rozhodování, pro 

aplikaci při reálném kariérovém rozhodování jsou však příliš abstraktní. 

Deskriptivní modely zkoumají skutečné rozhodování lidí a také rozdíly mezi ideálním – 

normativním – rozhodováním a rozhodovacími procesy v reálných situacích. Vzhledem k tomu, 

že existuje mnoho typů rozhodnutí a že jednotlivci se ve způsobu rozhodování velmi liší, je 

zřejmé, že není možné definovat jedinou všeobecně použitelnou teorii, která by rozhodovací 

proces spolehlivě popsala. Na rozdíl od normativních modelů ty deskriptivní předpokládají, že 

lidé nehledají nejlepší možnou alternativu ze všech, ale rozhodují se pro tu, která je pro ně „dost 

dobrá“ v tom smyslu, že splňuje nebo překonává práh požadavků v těch oblastech (kritériích), 

které jsou nejvýznamnější (Gati, Tal, 2008). Jednou z takových teorií je teorie Herberta Simona 

(v angličtině označovaná jako satisficing theory), kterou ověřovali autoři Iyengar, Wells a 

Schwartz (2006). Ti realizovali výzkum mezi studenty posledního ročníku vysoké školy 

zaměřený na hledání zaměstnání, přičemž potvrdili předpoklad teorie, že rozhodovací strategie, 

které usilují o maximalizaci užitku (řadící se mezi normativní modely), často vedou k méně 

uspokojivým výsledkům než strategie uspokojení (satisficing strategy). Jedním z vysvětlení 

může být to, že jedinec maximalizující užitek má nereálná očekávání a tedy dochází s větší 

pravděpodobností ke zklamání. Také Galotti (2001) na základě výzkumu na téma významných 

životních rozhodnutí studentů uvádí, že k uspokojení z rozhodnutí vede spíše proces plánování, 

stanovení priorit, alokace zdrojů a orientace na budoucnost. K vyšší úrovni spokojenosti, jistoty 

a identifikování se s volbou přispívá i znalost sebe sama a podmínek, v nichž je rozhodnutí 

realizováno (Germeijs, Verschueren, 2007). 

Dalším způsobem, kterým si lidé podle deskriptivních modelů zjednodušují rozhodování, 

je hledání dominance (rozhodujícího vlivu) jedné alternativy nad ostatními (Gati, Tal, 2008). 

Taková alternativa je srovnatelná s ostatními, ale v nejméně jednom aspektu je lepší. 

Deskriptivní modely tedy předpokládají, že se lidé nerozhodují zcela racionálně, ale spíše 
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kladou důraz na zjednodušení rozhodovacího procesu, což však často vede k výběru jiné než 

optimální alternativy. 

Sauermann (2005) uvádí, že v rámci kariérového rozhodování lze identifikovat 

rozhodovací strategie také podle toho, o jaký cíl je usilováno, přičemž rozlišuje čtyři skupiny 

těchto cílů: maximalizace správnosti rozhodnutí, minimalizace kognitivního úsilí, 

minimalizace negativních emocí v průběhu rozhodování a maximalizace oprávněnosti 

rozhodnutí vzhledem k významným referenčním skupinám.  

Třetí skupinou modelů rozhodování jsou modely preskriptivní, které spojují výhody obou 

předchozích typů a minimalizují jejich nevýhody. Usilují o vytvoření rámce pro dosahování 

lepších rozhodnutí, ale s ohledem na lidská omezení a intuitivní způsob rozhodování. Zatímco 

normativní modely jsou uznávány pro svou teoretickou platnost a deskriptivní modely jsou 

hodnoceny z pohledu jejich empirické platnosti, preskriptivní modely jsou upřednostňovány 

z důvodu jejich pragmatické hodnoty, neboť mohou usnadnit rozhodovací proces a v případě 

kariérového rozhodování vést k lepšímu rozhodnutí (Gati, Tal, 2008). Bývají tak často 

používány v oblasti kariérního poradenství. Jedním z modelů tohoto typu je tzv. PIC model 

autorů Gati a Asher (2001a, 2001b), který je popsán v následující podkapitole. 

2.2.1 PIC model 

Jedním z cílů preskriptivních rozhodovacích modelů je snížit množství informací, které 

musí být získány a zpracovány tak, aby se jedinec mohl zaměřit pouze na ty nejrelevantnější, 

což je v případě kariérového rozhodování obzvlášť důležité. Toho lze dosáhnout tím, že bude 

rozhodovací proces rozdělen na dílčí části. 

Gati a Asher (2001a, 2001b) uvádějí následující tři části rozhodovacího modelu, podle 

nichž je také pojmenován (PIC = Prescreening, In-depth Exploration and Choice): 

a. třídění (orig. prescreening), 

b. hloubkový průzkum (orig. in-depth exploration), 

c. výběr (orig. choice). 

Ve fázi třídění je cílem zredukovat počet možných variant a definovat sadu tzv. 

perspektivních alternativ (orig. promising alternatives), podle autorů tohoto modelu na počet 

sedm a méně (Gati, Asher, 2001a, 2001b). Za tímto účelem je prováděna tzv. postupná 

eliminace (orig. sequential elimination), kdy jsou porovnávány jednotlivé alternativy, a to podle 
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aspektů důležitých pro jedince. V prvé řadě je tedy nutné, aby si jedinec stanovil pořadí kritérií 

(aspektů), podle kterých bude varianty hodnotit, a to od nejdůležitějšího aspektu. Rovněž je 

potřeba definovat přijatelnou úroveň splnění daných kritérií, a to jako rozpětí od optimální 

požadované úrovně po méně preferovanou, avšak stále akceptovatelnou úroveň. V případě 

volby vysoké školy může jít například o kritérium vzdálenost vysoké školy od místa bydliště, 

kdy student jako optimální úroveň definuje stav, kdy se škola nachází v jeho rodném městě, a 

jako ještě přijatelnou úroveň vzdálenost do 100 kilometrů. Takto jsou kritérium a míra jeho 

splnění posouzeny u každé alternativy, přičemž jsou ty varianty, které požadované úrovně 

nedosahují, vyloučeny. Proces se opakuje s každým dalším nadefinovaným kritériem. Tento 

postup však skrývá riziko přehlédnutí, resp. zamítnutí potenciálně vhodné alternativy, a to 

pouze kvůli mírnému nesouladu s preferencemi jedince. Je proto vhodné doplnit celý proces 

kontrolou, zda malé a opodstatněné změny v preferencích jedince nepovedou k rozšíření 

souboru perspektivních alternativ o ty varianty, které byly „téměř“ perspektivní. 

Cílem hloubkového průzkumu perspektivních alternativ je vybrat ty, které jsou pro jedince 

vhodné, a to jednak ve smyslu, že odpovídají jeho preferencím, ale také že jedinec má 

předpoklady pro jejich realizaci (například potřebné vzdělání). Jsou posuzovány hlavní aspekty 

každé alternativy a jsou také sbírány další potřebné informace. Tato fáze by měla vést k získání 

seznamu několika vhodných variant. 

Pokud je výsledkem předchozí fáze více než jedna alternativa, je nutné v další části procesu 

– ve výběru – zvolit tu nejvhodnější. Vzhledem k tomu, že může existovat určitá míra nejistoty, 

která souvisí s možností realizovat vybranou variantu, je doporučováno, aby bylo sestaveno 

pořadí několika nejvhodnějších alternativ. Při výběru vysoké školy může jít o nejistotu ve 

smyslu rizika nepřijetí na nejpreferovanější fakultu, a proto je vhodné mít vybránu druhou, 

případně třetí nejlepší možnost. Pokud se v tomto momentě jeví jako nejvhodnější pouze jedna 

alternativa, a zároveň existuje i předpoklad nejistoty, je doporučováno, aby jedinec revidoval 

výsledky předchozí etapy. Ve fázi výběru je pak prováděno podrobné porovnávání 

zvažovaných alternativ, přičemž se jedinec obvykle zaměřuje na rozdíly mezi nimi a také je 

uplatňována kompenzační strategie, kdy jsou hledány kompromisy mezi výhodami a 

nevýhodami (Gati, Tal, 2008). Celý proces je zakončen výběrem jedné, případně více možností, 

které jsou pro člověka nejvíce vhodné, a jejich realizací. Existuje-li určitá míra nejistoty spojená 

s dosažením vybrané alternativy, může být součástí realizace přijetí opatření, která nejistotu 

sníží. V případě volby vysoké školy se často jedná o podání přihlášky ke studiu na několik 
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různých univerzit nebo fakult zároveň nebo o doplnění znalostí či dovedností potřebných 

k přijetí. 

Podle autorů PIC modelu (Gati, Asher, 2001a) je jeho použití nejvhodnější při kariérových 

rozhodováních, pro něž je typické relativně velké množství alternativ, jako například volba 

vysoké školy. Na jeho základě byl vyvinut elektronický poradenský systém MBCD – Making 

Better Career Decisions™, který může být použit jednak každým, kdo prochází procesem 

kariérového rozhodování, ale také při činnosti kariérních poradců (Gati, Tal, 2008). 

2.2.2 Taxonomie problémů při kariérovém rozhodování 

V souvislosti s kariérovým rozhodováním se v literatuře (Gati, Krausz, Osipow, 1996; Gati, 

Saka, 2001; Germeijs, De Boeck, 2003) objevuje také pojem kariérová nerozhodnost (orig. 

career indecision). Jedná se o jakoukoli formu problémů, se kterými se jedinec může během 

kariérového rozhodování setkat. Autoři tohoto přístupu (Gati, Krausz, Osipow, 1996) nejprve 

definovali „ideálního“ jedince pro kariérové rozhodování jako osobu, která si uvědomuje 

potřebu takového rozhodnutí, je ochotná takové rozhodnutí realizovat a je schopná se správně 

rozhodnout, přičemž za správné rozhodnutí je považováno to, které nejvíce odpovídá cílům 

dané osoby. Vzhledem k tomu, že kariérový rozhodovací proces je značně složitý, většina lidí 

má k výše uvedenému ideálu daleko. Každá odchylka od „ideálního“ rozhodování představuje 

potenciální problém a může ovlivnit celý rozhodovací proces dvojím způsobem – zaprvé může 

bránit člověku se vůbec rozhodnout a zadruhé může vést k přijetí horšího rozhodnutí, než je 

optimální. 

V jednotlivých fázích kariérového rozhodování lze identifikovat různé typy obtíží. Autoři 

navrhované taxonomie (Gati, Krausz, Osipow, 1996; Gati, Saka, 2001) uvádějí několik 

kategorií, které tvoří hierarchii, a dále je dělí na subkategorie, viz Obr. 2.2.  

První skupinou jsou obtíže, jež se vyskytují před samotným procesem rozhodování a které 

spočívají v nedostatečné připravenosti rozhodování realizovat. Tato kategorie může být dále 

rozdělena na tři podskupiny podle toho, z čeho nedostatečná připravenost pramení. Jednak 

může jít o nedostatek motivace věnovat se kariérovému rozhodování, další důvodem může být 

nerozhodnost jedince obecně bez ohledu na typ rozhodování, a třetím případem jsou disfunkční 

představy, které vychází z iracionálních očekávání ohledně kariérového rozhodování. 
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Obr. 2.2 Taxonomie problémů při kariérovém rozhodování 

Zdroj: Gati, Saka (2001, s. 333), upraveno autorem 

Další dvě skupiny identifikují překážky, se kterými se jedinec může setkat v průběhu 

procesu kariérového rozhodování. Jedná se o nedostatek informací a nekonzistentnost 

informací. První z nich je opět dále rozdělena na čtyři podskupiny, a to podle typu informací, 

jejichž nedostatek může zkomplikovat celý proces. Jsou to informace o kariérovém 

rozhodovacím procesu jako takovém (resp. o jeho krocích), dále informace o sobě samém, 

informace o možných alternativách (například studia na vysoké školy, zaměstnání, apod.) 

a konečně informace o tom, z jakých zdrojů lze při rozhodování čerpat. 

Kategorie nekonzistentnost informací je dále rozčleněna na tři podkategorie podle toho, co 

může být příčinou rozporuplností v informacích. Problém může spočívat zaprvé v tom, že 

informace jsou nespolehlivé, zadruhé mohou existovat vnitřní konflikty jedince vyplývající 

například z protichůdných preferencí, a třetí skupinou mohou být vnější konflikty způsobené 

vlivem významných druhých. 

Výše uvedené skupiny možných obtíží byly empiricky zkoumány u tří typů kariérového 

rozhodování izraelských studentů, kteří jsou nuceni je realizovat během tří let (Gati, Saka, 

2001). Šlo o volbu střední školy, volbu povinně volitelných kurzů na střední škole a rozhodnutí 

o typu práce během povinné vojenské služby na konci středoškolských studií, která může 

ovlivnit budoucí civilní uplatnění. Kromě validity navrhované taxonomie byly zjišťovány 
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rozdíly podle pohlaví studentů, přičemž byly zaznamenány větší obtíže v souvislosti s vnějšími 

konflikty u chlapců. Rovněž bylo zjištěno, že s rostoucím věkem klesá vliv významných 

referenčních skupin (zejména rodičů) na kariérové rozhodování studentů. 

Germeijs a De Boeck (2003) na základě rozhodovacích teorií rozlišují podobné tři zdroje 

obtíží. První je opět nedostatek informací, kam řadí neznalost možných alternativ, 

neinformovanost o vlastnostech jednotlivých alternativ a také nedostatečnou informovanost 

o výsledcích, ke kterým přijetí alternativ může vést. Jako druhý zdroj potíží identifikují 

hodnotové problémy, kam patří neujasněné hodnoty, konflikty v hodnotách a rovnost 

v hodnocení, kdy dvě nebo více stejně preferované alternativy mohou být také stejně atraktivní 

z pohledu cílů, a tedy je obtížné vybrat pouze jednu. Třetím zdrojem obtíží při rozhodování je 

nejistota výsledků, která je dána nepředvídatelnými událostmi nebo omezeními, jež mohou 

zabránit realizaci vhodné alternativy. 

Brown et al. (2012) definují tzv. čtyřfaktorový model kariérové nerozhodnosti, kde jako 

příčiny možných obtíží uvádějí váhavost při rozhodování obecně, informační deficit, 

interpersonální konflikty a překážky, a nedostatečnou připravenost. Walker a Tracey (2012) 

pak zkoumají také vliv perspektivy budoucnosti jako významného prvku v kariérovém 

rozhodování, neboť vnímání budoucnosti ovlivňuje chování jedince, stanovení cílů 

a očekávání, a neschopnost uvažovat v kontextu času může přispět ke kariérové nerozhodnosti. 

Čas pak hraje v rozhodování roli také v tom smyslu, že v průběhu rozhodovacího procesu může 

docházet ke změnám ve vnímání významnosti jednotlivých cílů (Sauermann, 2005). 

Z taxonomie problémů při kariérovém rozhodování vychází také tzv. indikátor kariérového 

rozhodování (orig. Career Decision Making Indicator, CDMI), který rozvinuli Al-Kalbani 

a Salleh (2010). Indikátor je tvořen osmi dimenzemi, a to rozhodnost, komfort, strach 

z kariérové volby, potřeba informací v oblasti kariéry, významnost kariéry, připravenost, 

nekonzistentní informace a vnější bariéry. Mezi vnější bariéry jsou dále zahrnuty faktory jako 

finanční náročnost, zřetel na rodinu, náboženská omezení a tendence k dominanci 

akademických (uzavřených) skupin. 

2.2.3 Model profilů kariérového rozhodování (CDMP model) 

Model profilů kariérového rozhodování (orig. Career Decision-Making Profile, dále jen 

CDMP) byl vytvořen jako vícedimenzionální model pro popis kariérového rozhodování (Gati, 

Landsman, Davidovitch, Asulin-Peretz, Gadassi, 2010). Zdůrazňuje vhodnost používání 
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termínu „profily kariérového rozhodování“ (career decision-making profiles) namísto dosud 

užívaného „styly kariérového rozhodování“ (career decision-making styles). Argumentem pro 

takový přístup je, že jedinec obvykle používá více než jeden rozhodovací styl. Ačkoli jeden ze 

stylů je obvykle dominantní, ve většině případů jsou přítomny i prvky dalšího nebo dalších 

rozhodovacích stylů. Charakterizovat rozhodování pouze prostřednictvím toho stylu, který 

převládá, je poněkud zjednodušující. Gati, Landsman, Davidovitch, Asulin-Peretz a Gadassi 

(2010) upřednostňují termín profily kariérového rozhodování také z toho důvodu, že jsou v nich 

zohledňovány i situační vlivy, které mohou působit na proces rozhodování. 

Model CDMP pracuje s následujícími předpoklady (Gati, Landsman, Davidovitch, Asulin-

Peretz, Gadassi, 2010): 

a. jedinci se liší v přístupu ke kariérovému rozhodování a tedy i v profilech kariérového 

rozhodování, 

b. kariérový rozhodovací proces může být lépe popsán vícedimenzionálním profilem než 

jedním dominantním rysem, 

c. každá kategorie popisuje kontinuum mezi dvěma krajními póly, prostřednictvím 

kterého může být jedinec charakterizován, 

d. ačkoli kategorie nejsou nezávislé, každá představuje jedinečný přínos, 

e. kategorie nemohou být kombinovány a nemohou tvořit jediné celkové skóre, 

f. jeden pól kategorie obvykle více odpovídá kariérovému rozhodování než druhý, 

g. zatímco některé kategorie se více vztahují k osobnosti a jsou více konzistentní bez 

ohledu na situaci, jiné jsou více závislé na typu rozhodování, které jedinec dělá, nebo 

na tom, ve které fázi rozhodování se právě nachází. 

 

Autoři modelu CDMP odvodili na základě analýzy předchozích přístupů a výzkumů 12 

kategorií (dimenzí) relevantních pro popis kariérového rozhodování. Jedná se o: 

1. získávání informací (úplné vs. minimální), tedy stupeň pečlivosti a důkladnosti při sběru 

informací, 

2. zpracování informací (analytické vs. holistické), tedy stupeň analýzy informací a jejich 

jednotlivých částí, 

3. centrum kontroly (vnitřní vs. vnější), tzn. míru, do jaké jedinec věří, že má kontrolu nad 

budoucí kariérou, nebo naopak přesvědčení o vnějších vlivech jako je štěstí nebo osud, 
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4. úsilí vynaložené při rozhodování (vysoké vs. nízké), tedy množství času a duševního 

úsilí, které jedinec investuje do procesu, 

5. oddalování (vysoké vs. nízké), neboli míru, do jaké má jedinec tendenci vyhnout se 

nebo oddálit rozhodování, 

6. rychlost konečného rozhodnutí (vysoká vs. nízká), což je doba, kterou jedince potřebuje 

k tomu, aby učinil konečné rozhodnutí poté, co získal a zpracoval informace, 

7. konzultování s ostatními (často vs. zřídka), tedy míru, v níž se jedinec radí s jinými 

lidmi během rozhodování, 

8. závislost na ostatních (vysoká vs. nízká), tj. míru, do jaké jedinec přijímá plnou 

zodpovědnost za rozhodnutí, nebo naopak očekávání, že druzí rozhodnou za něj, 

9. touhu zavděčit se druhým (vysoká vs. nízká), tedy míru, do jaké se jedinec snaží 

uspokojit očekávání významných druhých, jako například rodičů nebo přátel, 

10. touhu po ideálním zaměstnání (vysoká vs. nízká), tedy do jaké míry jedinec usiluje 

o zaměstnání, které by pro něj bylo ideální, 

11. ochota najít kompromis (vysoká vs. nízká), tedy jak moc je jedince přizpůsobivý 

v situaci, kdy se vyskytnou obtíže v souvislosti s preferovanou alternativou, 

12. používání intuice (vysoké vs. nízké) jako stupeň spoléhání se při rozhodování na vnitřní 

pocity. 

 

Pro určení rozhodovacích profilů navrhli autoři modelu CDMP dotazník obsahující 39 

tvrzení, přičemž 36 z nich se vztahuje k jedné z dvanácti kategorií (tři tvrzení pro každou 

kategorii) a tři tvrzení slouží jako úvodní a ověřovací otázky. Respondenti pak mají vyjádřit 

míru souhlasu či nesouhlasu, a to prostřednictvím sedmibodové Likertovy škály (1 – zcela 

nesouhlasím, 7 – zcela souhlasím). Při posuzování validity tohoto modelu (Gati, Gadassi, 

Mashian-Cohen, 2012) byly sledovány odlišnosti v profilech rozhodování podle pohlaví, 

přičemž statisticky významné rozdíly byly zaznamenány u kategorie konzultování s ostatními, 

ke kterému mají sklony spíše ženy, a také u rychlosti konečného rozhodnutí, která je naopak 

vyšší v případě mužů.  

V dalším výzkumu (Gadassi, Gati, Dayan, 2012) bylo zjišťováno, který pól každé kategorie 

více odpovídá kariérovému rozhodování. Z výsledků vyplývá, že v rámci tohoto rozhodování 

je více typické úplné (rozsáhlé) získávání informací, analytické zpracování, vnitřní centrum 

kontroly, vysoká míra vynaloženého úsilí, nízká míra oddalování, větší rychlost konečného 
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rozhodnutí, nízká závislost na ostatních a také touha se jim zavděčit, a vysoká touha po ideálním 

zaměstnání. 

2.3 Teorie plánovaného chování 

Teorie plánovaného chování (orig. theory of planned behavior) byla rozvinuta v 80. letech 

Icekem Ajzenem jako teorie vysvětlující vztahy mezi určitými proměnnými, které následně 

ovlivňují záměr chovat se určitým způsobem a posléze i samotné chování. Vychází přitom z již 

dříve popsané teorie zdůvodněného jednání (orig. theory of reasoned action) autorů Fishbein a 

Ajzen. Východiskem pro obě uvedené koncepce je teorie racionální volby. 

Teorie zdůvodněného jednání předpokládala, že verbálně vyjádřený pozitivní postoj 

jedince k určitému jednání a pozitivní názor okolí na toto jednání zvyšují pravděpodobnost jeho 

realizace. Tento přístup lze však použít pouze v situacích, kdy je chování jedince zcela pod jeho 

volní kontrolou (Armitage, Conner, 2001). Pokud se však objeví vnější omezení, které sám 

aktér nemůže ovlivnit, nedokáže tato teorie dostatečně vysvětlit vliv na záměr, resp. na samotné 

chování (Urban, Braun Kohlová, 2008a).  

Teorie plánovaného chování pracuje s proměnnými postoje k chování (attitudes toward the 

behavior), subjektivní norma (subjective norm), záměr (intention) a chování (behavior) a oproti 

teorii zdůvodněného jednání je rozšířena o proměnnou vnímaná kontrola chování (perceived 

behavioral control). Vztahy mezi těmito proměnnými jsou znázorněny na Obr. 2.3. 

Formalizovaný matematický zápis modelu přestavují (2.1) a (2.2) (upraveno dle Urban, 

Braun Kohlová, 2008b). 

  EDIfB ,                                                        (2.1) 

a 

  PBCSNAfI ,, ,                                                  (2.2) 

kde B  je chování, které je funkcí záměru chování I  a vnější disturbanceED . Záměr chování 

je pak funkcí postojů k chování A , subjektivní normy SN  a vnímané kontroly chování .PBC  

 

 

 

 

 



 

29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2.3 Model teorie plánovaného chování 

Zdroj: Ajzen (2008, s. 538), upraveno autorem 

Další pojem, který se v teorii plánovaného chování objevuje, jsou představy (beliefs), 

prostřednictvím kterých jsou postoje, subjektivní norma a vnímaná kontrola chování utvářeny. 

Jedná se vždy o souhrn názorů (přesvědčení), které jedinec zaujímá k určitému předmětu, osobě 

či chování. Takových představ má samozřejmě každý člověk mnoho. Nicméně Ajzen a Gilbert 

Cote (2008) uvádějí, že v konkrétním okamžiku působí na jedince pouze několik z nich (jedná 

se o tzv. accessible beliefs – dostupné představy). Představy mohou nabývat různé intenzity 

(síly) podle toho, jakou pravděpodobnost (případně významnost) jim člověk přisuzuje. 

2.3.1 Charakteristika proměnných modelu TPB 

Postoje k chování 

Postoje jsou utvářeny na základě získaných zkušeností během života (Hewstone, Stroebe, 

2006) a mají (na rozdíl od představ) afektivní charakter. To znamená, že v postoji je již 

obsažena určitá hodnotící reakce (pozitivní či negativní). Tento fakt vyjadřuje tzv. model 

očekávání-hodnota (expectancy-value model), který říká, že v postoji k chování je obsaženo 

jednak hodnocení výsledků daného chování a jedna subjektivně stanovená pravděpodobnost, se 

kterou bude těchto výsledků dosaženo. Podle Ajzen (2012) se dá tento model matematicky 

vyjádřit pomocí rovnice 
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kde A  představuje postoj k chování, ib  je subjektivně stanovená pravděpodobnost 

(přesvědčení), že chování může vést k výsledku i, ie  je hodnocení výsledku i a n je počet 

možných výsledků. 

Subjektivní norma 

Subjektivní norma je odrazem vlivu referenčních skupin na aktéra určitého chování. 

V publikacích zabývajících se psychologií bývá pro referenční skupiny používáno také 

označení „významní druzí“ (Urban, Braun Kohlová, 2008a; Hewstone, Stroebe, 2006). Může 

jít o členy nejbližšího okolí člověka (rodina, přátelé), ale také o okolí vzdálenější (známí), 

případně o veřejnost nebo tzv. názorové vůdce (například odborníci). Pochopitelně významnost 

jednotlivých referenčních skupin neboli ochota jim naslouchat může být v každé situaci jiná. 

Ajzen (2002a) uvádí, že lze odlišit dva typy subjektivní normy, a to tzv. normu přikazující 

(injunctive norm) a normu deskriptivní (descriptive norm). Přikazující norma je určena 

společenskými tlaky, které říkají, jak významní ostatní chtějí, aby se choval daný jedinec. 

Naproti tomu deskriptivní nebo také pozorovaná norma vychází z toho, jak se v určité 

(zkoumané) oblasti chovají samotní významní ostatní. Manning (2009) pak ve své studii 

dokazuje, že v rámci teorie plánovaného chování lze zkoumat vliv každého typu subjektivní 

normy zvlášť. 

Stejně jako v případě postojů se dá i subjektivní norma vyjádřit matematicky (Ajzen, 2012) 

pomocí rovnice 
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,                                                 (2.4) 

kde SN  je subjektivní norma, in  je normativní představa neboli názor referenční skupiny i na 

dané chování, im  představuje ochotu jedince naslouchat referenční skupině i (tzn. významnost 

této skupiny) a n je počet referenčních skupin. 

Vnímaná kontrola chování 

Jak bylo uvedeno výše, proměnná vnímaná kontrola chování byla do modelu zahrnuta na 

základě toho, že předchozí teorií zdůvodněného jednání nebylo možné zcela vysvětlit takové 

chování, které nemá jedinec zcela pod svou kontrolou. Tento koncept se však v teoriích chování 

nevyskytl zcela poprvé. Již v 70. letech se v pracích Alberta Bandury objevuje pojem „self-
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efficacy“, který lze přeložit jako sebeuplatnění nebo sebeúčinnost (Říčan, 2010). Podle Ajzen 

(2012) je mezi vnímanou kontrolou chování a sebeúčinností rozdíl v tom, že první z těchto 

pojmů zahrnuje i vnější omezení, zatímco „self-efficacy“ odpovídá přesvědčení jedince pouze 

o své vlastní kontrole nad událostmi. 

Obdobně jako v případě předchozích dvou proměnných, lze i vnímanou kontrolu chování 

měřit přímo, kdy jsou respondenti dotazování, zda si myslí, že mají kontrolu nad daným 

chováním. Nepřímé měření je pak realizováno pomocí odpovídajících přesvědčení. Ajzen 

(2002b) uvádí, že nepřímé měření poskytuje výhodu v tom, že umožňuje náhled na kognitivní 

vnímání kontroly. Rovnice (Ajzen, 2012), kterou je vyjádřeno měření kontroly na základě 

přesvědčení, pak má podobu  





n

i

ii pcPBC
1

,                                               (2.5) 

kde PBC  je vnímaná kontrola chování, ic  je subjektivní představa (pravděpodobnost) 

o faktoru kontroly i, ip  představuje sílu faktoru kontroly i usnadnit nebo bránit danému chování 

a n je počet faktorů kontroly.  

Kromě toho, že teorie plánovaného chování předpokládá vliv vnímané kontroly chování na 

záměr (viz Obr. 2.3), může tato proměnná ovlivňovat i samotné chování, a to prostřednictvím 

tzv. skutečné kontroly chování (actual behavioral control). Ajzen (2012) tvrdí, že je-li skutečná 

kontrola chování dostatečná, dá se očekávat, že jedinec uskuteční svůj záměr, pokud se 

naskytne vhodná příležitost. 

Záměr a chování 

Záměr uskutečnit dané chování je podle teorie plánovaného chování přímo ovlivněn třemi 

výše uvedenými proměnnými, přičemž platí, že čím příznivější jsou postoje k chování 

a subjektivní norma a čím větší je vnímaná kontrola chování, tím silnější je záměr chování 

realizovat (Ajzen, 2002a). Také u záměru lze měřit jeho sílu, a to jako pravděpodobnost, s jakou 

bude zkoumané chování realizováno. Záměr pak předchází odpovídajícímu chování. 

Skutečné chování, které je předmětem této teorie, může být někdy obtížně měřitelné. Lze 

proto použít tzv. zástupné chování. Podle Urbana a Braun Kohlové (2008a) jím může být 

například chování verbální, kdy respondent odpovídá, zda se určitým způsobem chová nebo 
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choval v minulosti, v takových případech je však třeba brát v potaz, že takto zjištěné chování 

nemusí odpovídat tomu skutečnému. Dalším způsobem, jak chování „změřit“, je využití 

experimentu. Nicméně i takový postup skrývá úskalí v podobě zkreslení, neboť chování 

jedince, který si je vědom navození umělých podmínek, nemusí odpovídat realitě. 

2.3.2 Metodologická doporučení pro aplikaci teorie plánovaného chování 

Protože je teorie plánovaného chování aplikovatelná na široké spektrum oblastí a situací, 

nelze stanovit jednotný návod či postup použití, nicméně sám její autor uveřejnil řadu 

doporučení k aplikaci i k tvorbě dotazníku (například Ajzen, 2002a). 

V prvé řadě je třeba jasně stanovit, jaké chování bude předmětem výzkumu. Autor teorie 

doporučuje, aby definice chování splňovala požadavky z hlediska určení cíle, jednání, kontextu 

a času (v originále se jedná o tzv. TACT prvky – target, action, context, time). Ještě důležitějším 

požadavkem při navrhování modelu, resp. tvorbě dotazníku, je dodržet princip kompatibility. 

Je nezbytně nutné, aby se i ostatní proměnné (postoje, subjektivní norma, vnímaná kontrola 

chování a záměr) vztahovaly přesně k témuž chování. Co se týká měření skutečného chování, 

optimální je, pokud mohou výzkumníci chování jedinců zhodnotit objektivně, tzn. určit, zda 

k chování došlo či nikoli, případně v jakém rozsahu apod. Bohužel často takový postup zvolit 

nelze, neboť například není možné respondenty stále pozorovat. Proto se častěji používá tzv. 

sebehodnocení (self-reports), kdy jsou respondenti dotazování, zda zkoumané chování 

v minulém období skutečně realizovali, přičemž je doporučováno, aby za tímto účelem byla 

položena více než jedna otázka. 

Pro zvýšení vypovídací schopnosti je podle Ajzen (2008) vhodné požádat respondenty během 

dotazování o opravu (revizi) svých odpovědí. Cílem je odstranit tzv. hypotetickou chybu, která 

spočívá v tom, že během dotazování obvykle respondenti nezohledňují všechny okolnosti a 

nepřemýšlejí zcela stejným způsobem, jako kdyby dané chování skutečné prováděli. Jinými 

slovy nedokážou se plně vžít do zkoumané situace. V důsledku toho se pak záměr chování 

nemusí odrazit do skutečného chování. Proto je možné dotazované na riziko hypotetické chyby 

upozornit a následně je nechat odpovědi opravit. 

K měření vysvětlujících proměnných v teorii plánovaného chování lze přistoupit dvojím 

způsobem. Za prvé je možné provést přímé měření, kdy jsou respondenti přímo dotazováni 

prostřednictvím sady otázek, které se vztahují vždy k příslušné proměnné. Ještě 

zjednodušenějším, nicméně méně přesným způsobem, je měřit zkoumanou proměnnou pomocí 
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pouze jedné otázky. Pokud je použita sada otázek, je nezbytné, aby byla dodržena podmínka 

vnitřní konzistence, tedy aby bylo zajištěno, že zvolené položky vyjadřují stejný konstrukt 

(proměnnou) a vzájemně spolu korelují. Zpravidla je toho dosaženo předvýzkumem, který 

prokáže, zda navrhované položky dotazníku jsou vhodné. 

Pro přímé měření postojů k chování je vhodné užít sémantického diferenciálu. Pro 

stanovení správných položek doporučuje autor začít s relativně velkým počtem bipolárních 

škálových otázek – Ajzen (2002a) uvádí 20 až 30 – z nichž by měl být vybrán konečný soubor 

těch, které budou mít vysokou míru konzistence. K tomuto účelu bývá využita faktorová 

analýza. Při stanovení bipolárních škál je také třeba brát v potaz, že celková hodnocení postojů 

obvykle sestávají ze dvou komponent. První z nich je účelovost, resp. užitek, která bývá měřena 

za pomocí škál typu hodnotný-bezcenný nebo prospěšný-škodlivý. Druhá je komponenta 

zkušenostní, resp. prožitek, a je vystihována takovými charakteristikami, jako je například 

příjemný-nepříjemný. Při měření postojů by měly být v rámci škálových otázek zahrnuty oba 

typy komponent. 

Konstrukce otázek pro přímé měření subjektivní normy vychází ze zkoumání názorů 

významných druhých na dané chování. Vzhledem k tomu, že přímé měření neumožňuje 

analyzovat vliv každé jednotlivé referenční skupiny, používá se při formulaci otázek označení 

„většina lidí, kteří jsou pro mě důležití“ nebo „lidé, jejichž názor je pro mě důležitý“. Z hlediska 

obsahu této proměnné se lze dotazovat, do jaké míry souhlasí či nesouhlasí většina významných 

druhých s určitým chováním, nebo s jakou pravděpodobností se určité chování od respondenta 

očekává. Jak bylo uvedeno v kapitole 2.3.1, jedná se v tomto případě o tzv. přikazující normu. 

V rámci přímého měření je však vhodné zabývat se i normou deskriptivní, tedy zkoumat, zda 

významní druzí sami realizují dané chování. 

Proměnná vnímaná kontrola chování vyjadřuje přesvědčení o tom, že je jedinec schopný 

realizovat dané chování. Škálové otázky by měly být zaměřeny jednak na „vlastní účinnost“ 

(self-efficacy), kdy se lze dotazovat, do jaké míry je zkoumané chování pro respondenta možné 

či nemožné, případně použít formulaci typu „Kdybych chtěl, mohl bych (se chovat určitým 

způsobem)“. Kromě toho je vhodné měřit i míru kontroly nad chováním, tzn. přesvědčení, že 

realizace zkoumaného chování závisí, případně nezávisí pouze na respondentovi. 

Jak bylo uvedeno dříve, nepřímé měření zahrnuje hodnocení tzv. představ (beliefs). I zde 

platí, že před konstrukcí dotazníku je vhodné provést pilotní výzkum, na základě kterého je pak 
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možné stanovit konečnou podobu otázek. Na rozdíl od přímého měření zde však nehraje roli 

vnitřní konzistence. Předpokládá se, že odpovídající proměnná je tvořena souhrnem příslušných 

představ. Postoje k chování, subjektivní norma a vnímaná kontrola chování jsou při tomto 

způsobu měřeny prostřednictvím (2.3), (2.4) a (2.5). 

Z metodologického hlediska může být při nepřímém měření problém správného nastavení 

škál, a to zejména při měření postojů k chování. Jednou z možností je zvolit jednopólovou škálu 

například od 1 do 7, kde vyšší číslo představuje pozitivnější hodnocení výsledku, resp. větší 

pravděpodobnost jeho dosažení. Vhodná však může být i bipolární škála, například od -3 do 

+3, kde záporná čísla vyjadřují negativní hodnocení výsledku, resp. menší pravděpodobnost, 

a naopak. Z teoretického hlediska neexistuje v tomto případě závazné doporučení pro optimální 

postup konstrukce škály. Ajzen (2002a) doporučuje vycházet z empirických zkušeností. Je 

důležité, aby výsledek součinu2 při měření postojů měl logicky správnou vypovídací schopnost. 

2.3.3 Poznatky o aplikaci teorie plánovaného chování 

Teorie plánovaného chování se podle jejího autora (Ajzen, 2012) stala za uplynulých třicet 

let užitečným rámcem pro pochopení, předvídání a modelování lidského chování. Armitage a 

Christian (2004) vidí v široké aplikovatelnosti jednu ze silných stránek této teorie. Dominantní 

místo si našla zejména v oblasti sociologie a psychologie. Ajzen (2011) uvádí, že zatímco v roce 

1985 existovalo 22 citací k tomuto tématu, v roce 2010 to bylo již 4550. 

V českém vědeckém prostředí byla zatím tato teorie uplatněna pouze v rámci několika 

studií. Jedná se například o výzkum Aspekty zdravého životního stylu u budoucích zdravotníků 

Horvátha a Ivanové (2007). Urban (2005, 2008a) se zabývá aplikací teorie plánovaného chování 

v oblasti životního prostředí, resp. chování ve vztahu k životnímu prostředí. Bellová a Zlámal 

(2010) aplikují tuto teorii na problematiku marketingu ve zdravotnictví. 

V zahraničí byla teorie plánovaného chování aplikována v mnohem širším měřítku, 

zejména v nejrůznějších sociologických kontextech. Ajzen (2012) jmenuje například takové 

typy chování, jako je sportování, zdravé stravování, darování krve, používání veřejné dopravy 

či praktikování bezpečného sexu. Arnold et al. (2006) se zabývají otázkou, jak může tato teorie 

vysvětlit záměry při hledání zaměstnání. 

                                                           
2 Jedná se o součin hodnocení výsledku chování a pravděpodobnosti, se kterou bude výsledku dosaženo. 
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Obecně platí, že teorie plánovaného chování je vhodná zejména „k řešení jednoho 

z následujících typů výzkumných problémů: 

a. k pochopení chování v nějaké konkrétní situaci, 

b. k predikci intence na základě postojů k jednání, subjektivních norem a vnímané 

behaviorální kontroly a 

c. k predikci chování na základě měření intence a vnímané behaviorální kontroly.“ (Urban, 

Braun Kohlová, 2008a, s. 180) 

Teorie rovněž umožňuje rozšířit stávající proměnné o další faktory, které mohou mít vliv 

na zkoumané chování, za předpokladu, že vysvětlí signifikantní část intence nebo chování 

(Ajzen, 1991). Jedním z takových faktorů může být proměnná „morální norma“ (moral norms). 

Podle Conner a Armitage (1998) je za morální normu považováno to, jak jedinec vnímá 

správnost nebo nesprávnost daného chování z morálního hlediska. Lze předpokládat, že tato 

proměnná bude nabývat významu především u takového chování, které má vysokou morální či 

etickou dimenzi, a bude ovlivňovat záměr chování paralelně s postoji, subjektivní normou a 

vnímanou kontrolou chování. Ajzen (1991) a Beck zkoumali vliv morální normy na tři druhy 

neetického chování – podvádění u zkoušky, krádeže v obchodě a lhaní za účelem vyhnutí se 

testu nebo včasnému odevzdání úkolu. Ve všech případech tato přidaná proměnná zapříčinila 

vyšší vysvětlení variability. 

2.3.4 Kritika teorie plánovaného chování 

Na adresu teorie plánovaného chování jsou vznášeny i kritické připomínky. Jednou z nich 

je výhrada vůči tomu, že tato teorie vychází z teorie racionální volby. Jinými slovy jsou takto 

prezentovány pochybnosti, zda lze touto teorií vysvětlit takové typy chování, kde hrají 

významnou roli afektivní prvky. Ajzen (2011) tuto kritiku vyvrací tvrzením, že neexistuje 

předpoklad, že by představy v teorii plánovaného chování byly formovány čistě racionálně 

a objektivně nebo že musí nutně odpovídat realitě. Přesvědčení reflektují informace, které 

jedinec má ve vztahu k danému chování, ale tyto informace mohou být neúplné, mohou 

vycházet z nesprávných nebo iracionálních předpokladů nebo mohou být ovlivněny řadou 

emocí jako je strach či hněv. Ajzen (2011) uvádí, že je známo, že lidé v pozitivním rozpoložení 

mají tendenci hodnotit výsledky chování více pozitivně a přisuzují příznivým výsledkům vyšší 

pravděpodobnost výskytu než lidé negativně naladění. Afektivní složka je tedy v teorii 

plánovaného chování obsažena v tzv. faktorech pozadí, které ovlivňují jak představy o chování, 
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tak představy normativní a představy o kontrole chování. Teorie se nicméně nezabývá 

specifikací přesného původu jednotlivých představ. 

V souvislosti s představami, které vystupují v teorii plánovaného chování a které dále určují 

proměnné postoje, subjektivní norma a vnímaná kontrola chování, je zmiňována i další kritika. 

Conner a Armitage (1998) upozorňují na fakt, že jedinec může mít velké množství představ 

(přesvědčení), jež se vztahují ke konkrétnímu chování, nicméně v daný okamžik jsou 

nejvýraznější pouze některé z nich. Předvýzkum, který má sloužit k identifikaci položek 

použitelných v dotazníku, tak nemusí vést k odhalení všech představ, které si jedinec s daným 

chování spojuje. Kromě toho pro respondenty může být obtížné některé představy srozumitelně 

formulovat. Rovněž Urban a Braun Kohlová (2008a, s. 187) zmiňují, že často si jedinec vytváří 

postoje či představy teprve v okamžiku měření, tzn. dotazování, a tedy „řada z přesvědčení, 

která jsou později obsažená jako položky v dotazníku, nejsou přesvědčeními, která by 

respondent sdílel a priori.“ 

Jak bylo uvedeno dříve, problematické při měření jednotlivých proměnných může být 

měření skutečného chování. Kritice jsou podrobeny především ty situace, kdy je chování 

prezentováno pouze verbálně, tedy když respondenti o chování jen vypovídají, namísto toho, 

aby jeho realizace byla skutečně pozorována. Armitage a Conner (2001) uvádějí, že 

sebehodnocení (self-report) jedince nemusí zdaleka odpovídat reálnému chování a je tedy 

nespolehlivé. Rovněž poukazují na to, že proměnné v modelu predikují takto zjišťované 

chování mnohem lépe než chování objektivně změřené. 

Otázkou také je, do jaké míry může být současné chování ovlivněno chováním minulým, 

resp. zda je teorie plánovaného chování schopna zohlednit i zvykové jednání. Ajzen (2011) 

odkazuje na fakt, že mnoho empirických studií v minulosti prokázalo platnost teze, že minulé 

chování je nejlepším prediktorem budoucího chování. Zároveň však dříve upozorňoval na fakt, 

že minulé chování nesplňuje jeden z předpokladů teorie plánovaného chování, a to příčinnou 

vazbu na záměr. Rovněž může být problematika zvykového chování obsažena v proměnné 

vnímaná kontrola chování, neboť opakování chování by mělo vést ke zvýšenému vnímání 

kontroly (Conner, Armitage, 1998). Na základě častých zjištění, že určitá míra minulého 

chování přispívá nezávisle k predikci záměru, však sám autor teorie plánovaného chování 

připouští, že se minulé chování může stát přidanou proměnnou v modelu a že se v tomto směru 

jedná o problematiku, která by měla být předmětem dalšího zkoumání (Ajzen, 2011). Dá se 
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však předpokládat, že tento problém se bude týkat zejména takových typů chování, které 

jedinec realizuje opakovaně. 

Z hlediska možného zobecnění výsledků ověřování platnosti teorie plánovaného chování 

je třeba brát v úvahu podmínku kompatibility všech proměnných z hlediska cíle, jednání, 

kontextu a času (viz podmínka TACT – kap. 2.3.2). Je-li zkoumané chování skutečně 

naformulováno při dodržení uvedeného požadavku, tedy je specifikováno konkrétně, nelze 

„vyvozovat závěry o agregovaném typu chování“ (Urban, Braun Kohlová, 2008a, s. 188). 

2.4 Charakteristika trhu vysokoškolského vzdělávání v České republice 

Vzdělávání poskytované vysokými školami je v České republice upraveno zákonem 

č. 111/1998 Sb. – Zákonem o vysokých školách. Spolu s vyššími odbornými školami, jejichž 

činnost je však upravena školským zákonem (č. 561/2004 Sb.), se řadí do tzv. terciárního 

vzdělávání. V současné době zde působí 26 veřejných a 44 soukromých vysokých škol a dále 

dvě státní (vojenské a policejní) vysoké školy. 

Počet subjektů poskytujících vysokoškolské vzdělání je v poslední době velmi diskutován, 

a to zejména v souvislosti s poklesem demografické křivky. Druhým aspektem této 

problematiky je masifikace terciárního vzdělávání, pro niž je typický rostoucí podíl studentů 

z populačního ročníku, kteří na vysoké školy vstupují. 

Na počátku 70. let minulého století rozvinul Trow (2006) koncept, který popisuje tři fáze 

vývoje terciárního vzdělávání – fázi elitní, masovou a univerzální. Zabývá se v něm jednak tím, 

co určuje hranice těchto fází, a dále také tím, co je pro jednotlivé fáze typické z pohledu deseti 

klíčových oblastí, kterými jsou (Prudký, Pabian, Šima, 2010): 

 vnímání přístupu k terciárnímu vzdělání, 

 funkce vysokého školství, 

 kurikulum a formy výuky, 

 studentská kariéra, 

 institucionální diverzita a charakteristiky institucí, 

 rozhodovací mechanismy, 

 standardy kvality, 

 kritéria pro vstup do terciárního vzdělávání, 

 akademická správa, 
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 vládnutí v rámci institucí. 

Hranicí, kterou jsou od sebe jednotlivé fáze odděleny, je pak procentuální podíl lidí 

z příslušné kohorty, kteří do terciárního vzdělávání vstupují. Hranicí mezi fází elitní a masovou 

je podíl na úrovni 15 % z příslušné kohorty, mezi fází masovou a univerzální je to 50 % 

z příslušné kohorty (Prudký, Pabian, Šima, 2010). V České republice odchází studovat na 

vysoké školy zhruba 60 % studentů z populačního ročníku, dalších asi 7 % pak vstupuje na 

vyšší odborné školy (Koucký, Bartušek, 2011), z čehož je zřejmé, že se trh českého terciárního 

vzdělávání dostal již za hranici fáze univerzální. 

Z pohledu vybraných charakteristik, které úzce souvisejí s postoji a chováním uchazečů, 

resp. studentů terciárního vzdělávání, je pro tuto fázi typická skutečnost, že přístup k tomuto 

stupni vzdělání je velmi široký a být vysokoškolsky vzdělán je zejména střední a vyšší třídou 

vnímáno jako povinnost, zatímco ve fázi elitní se jednalo o privilegium a ve fázi masové šlo 

o právo dostatečně kvalifikovaných jedinců. Společnost ve fázi univerzální také vnímá funkci, 

resp. roli vysokého školství jako prostředek adaptace „celé společnosti“ na rychlé sociální 

a technologické změny. Oblast nazvaná podle konceptu Martina Trowa jako studentská 

„kariéra“ je v univerzální fázi typická tím, že dochází k posunu věku, ve kterém jedinci vstupují 

na vysoké školy, stírají se hranice mezi studiem a praxí a rovněž bývá studium častěji 

přerušováno. Institucionální diverzita je ve třetí uvedené fázi vysoká, akademická obec není 

koncentrovaná pouze v místě studia, jako tomu bylo ve fázi elitní. Kritéria pro vstup do 

terciárního vzdělávání se v univerzální fázi prakticky omezila na jediné – zájem 

o vysokoškolské studium (Brennan, 2004; Prudký, Pabian, Šima, 2010). 

Demografický kontext přechodu z masového do univerzálního terciárního vzdělávání je 

zřejmý z Obr. 2.4, který zachycuje projekci vývoje populačních ročníků odpovídajících 

zapsaným, studentům a absolventům vysokých škol v České republice do roku 2020.  

Nárůst této populace v polovině 90. let souvisí s vlnou tzv. silných ročníků, tedy lidí 

narozených zhruba v polovině 70. let. Toto prudké zvýšení demografické křivky se však 

projevilo pouze krátkodobě a po roce 1995 přichází zásadnější demografický pokles, v jehož 

důsledku se začal zvyšovat podíl lidí zapsaných na vysoké školy. Zatímco na počátku 90. let 

byla hrubá míra vstupu do terciárního vzdělávání asi 16,6 % z populace 18-19letých, v roce 

2002 už to bylo o 20 % více (Prudký, Pabian, Šima, 2010).  
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Obr. 2.4 Populační kohorty odpovídající zapsaným, studentům a absolventům vysokých 

škol v České republice 

Zdroj: Koucký (2009, s. 10) 

Další demografický pokles nastal (a je očekáván) v letech 2013-2016 jako důsledek snížené 

porodnosti v první polovině 90. let. Ukončení této etapy se očekává v letech 2023-2025 

(Koucký, 2009). Tyto trendy dokládá i graf na Obr. 2.5, kde lze od roku 2011/2012 sledovat 

pokles jak počtu osob přihlášených tak zapsaných na vysoké školy. 

Zmíněnému vývoji odpovídají i změny v úspěšnosti uchazečů. Zatímco v roce 2001/2002 

byla celková úspěšnost uchazečů o prezenční formu bakalářského studia na veřejných vysokých 

školách na úrovni 43 %, v roce 2007/2008 to bylo již 73,5 % a v roce 2013/2014 81,3 %. 

Poněkud jiný je tento ukazatel u soukromých vysokých škol, kde se úspěšnost uchazečů 

pohybuje dlouhodobě nad 90 %, v roce 2013/2014 to bylo až 97,8 % (MŠMT, 2014). 
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Obr. 2.5 Vývoj počtu osob přihlášených a zapsaných na VŠ v ČR (v tis.) 

Zdroj: vytvořeno podle údajů z MŠMT (2014)  

 

Míra zájmu a také míra úspěšnosti je samozřejmě různá pro různé obory a zaměření 

vysokých škol. Dlouhodobě mají největší podíl přihlášených vysoké školy humanitního a také 

ekonomické zaměření (hlásí se na ně dohromady zhruba polovina přihlášených). Pokles 

zaznamenaly vysoké školy, které nabízejí vzdělání v oblasti pedagogiky, učitelství a sociální 

péče – zatímco v roce 1999/2000 mělo zájem o tento typ škol 28,7 % všech přihlášených, v roce 

2013/2014 to bylo 21 %. Mírný pokles v řádu desetin procenta je během posledních 15 let 

znatelný také v případě vysokých škol technického zaměření, na které se hlásí zhruba čtvrtina 

přihlášených, a v případě škol vyučujících právní vědy a nauky (9,4 % v roce 1999/2000, 6,7 

% v roce 2013/2014). Naopak zájem o studijní programy z oblasti zdravotnictví, lékařských 

a farmaceutických věd od konce 90. let neustále mírně roste, konkrétně z 6,7 % všech 

přihlášených v roce 1999/2000 na 11,8 % v roce 2013/2014. Obory zemědělsko-lesnické vč. 

veterinárních nauk si v posledních 15 letech udržují zájem okolo 5-6 %, přírodovědecké vysoké 

školy pak okolo 11-12 % (MŠMT, 2014). 
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3 METODICKÁ VÝCHODISKA DIZERTAČNÍ PRÁCE 

3.1 Návrh teoretického modelu a formulace výzkumných hypotéz 

V této kapitole je navržen teoretický model a jsou definovány výzkumné hypotézy H1-H5, 

jež slouží k naplnění prvních tří dílčích cílů, kterými jsou: 

 Specifikovat motivace a očekávání studentů od vysokoškolského studia. 

 Určit vliv významných referenčních skupin při volbě vysoké školy. 

 Identifikovat vnější omezení při volbě vysoké školy. 

Vzhledem k tomu, že volba vysoké školy je záměrným chováním, vychází návrh modelu 

z teorie plánovaného chování (TPB). Proto jsou i výzkumné hypotézy definovány podle 

předpokládaných vazeb mezi proměnnými tak, jak je uvádí teorie plánovaného chování, a jsou 

tedy následující: 

H1: Postoje k volbě vysoké školy mají vliv na záměr chování. 

H2: Subjektivní norma jakožto působení referenčních skupin má vliv na záměr chování. 

H3: Vnímaná vnější kontrola má vliv na záměr chování. 

H4: Vnímaná vnější kontrola má vliv na volbu vysoké školy. 

H5: Záměr volby vysoké školy má vliv na volbu vysoké školy. 

Grafické znázornění testovaného modelu a hypotéz je uvedeno na Obr. 3.1. Označení 

proměnných (ATT, SN, PBC, I, B) vychází z jejich anglických názvů (viz kap. 2.3). 

 Obr. 3.1 Návrh teoretického modelu a hypotéz 
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V případě výběrového souboru studentů 3. ročníku obchodní akademie není možné stanovit 

a ověřit hypotézy H4 a H5, neboť tito studenti chování – volbu vysoké školy – ještě neučinili. 

Proměnná chování (B) nebude tedy v tomto případě ve strukturním modelu figurovat. 

Pro dosažení čtvrtého dílčího cíle, kterým je kategorizovat profily kariérového 

rozhodování, bude využito teoretických východisek modelu profilů kariérového rozhodování 

(CDMP), viz kap. 2.2.3. Výzkumné hypotézy se opírají o zjištění autorů tohoto přístupu, kteří 

identifikovali rozdíly dle pohlaví (Gadassi, Gati, Dayan, 2012; Gati, Landsman, Davidovitch, 

Asulin-Peretz, Gadassi, 2010; Gati, Gadassi, Mashiah-Cohen, 2012). Hypotézy proto zní: 

H6a: Podle profilů kariérového rozhodování má pohlaví vliv na míru konzultování 

s ostatními.  

H6b: Podle profilů kariérového rozhodování má pohlaví vliv na rychlost rozhodnutí. 

3.2 Použitá vstupní data 

Po analýze sekundárních dat souvisejících s problematikou kariérového rozhodování, resp. 

volbou vysoké školy z dostupných zahraničních i tuzemských zdrojů bylo přistoupeno ke sběru 

primárních informací, a to formou kvantitativního výzkumu, přesněji písemného dotazování. 

3.2.1 Způsob sběru dat 

Byla realizována dvě dotazníková šetření. V prvém případě byli základním souborem 

studenti Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava 1. a 2. ročníku prezenční formy bakalářského 

studia. Vzhledem k tomu, že obsahem výzkumu je rozhodovací proces, kterým tito studenti 

prošli v minulosti, nebylo vhodné oslovit zástupce vyšších ročníků, neboť by mohlo dojít ke 

zkreslení v důsledku velkého časového odstupu od období výběru vysoké školy. Výběrový 

soubor byl technikou vhodného úsudku a za stanovení kvót tak, aby zastoupení respondentů za 

jednotlivé studijní programy, resp. obory uvedených ročníků odpovídalo celkového rozložení 

studentů dle programů, resp. oborů na Ekonomické fakultě (přesná struktura výběrového 

souboru dle stanovených kvót je k dispozici v Příloze č. 3). Dotazování realizoval student 

Ekonomické fakulty, který byl nejdříve seznámen s náplní a postupem výzkumu, a to v průběhu 

zimního semestru akademického roku 2012/2013. Sběr dat probíhal ve výukových hodinách, a 

to vždy po předchozí domluvě s příslušným pedagogem. 

Jak bylo zmíněno v kap. 2.3.4, jednou z kritických oblastí aplikace teorie plánovaného 

chování může být měření skutečného chování formou verbální deklarace, která však nemusí 
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odpovídat realitě. Z tohoto důvodu bylo realizováno druhé dotazníkové šetření mezi studenty 

posledních ročníků středních škol, aby bylo možné provést komparaci a zjistit, zda se liší popis 

minulého chování, resp. rozhodování (u studentů již přijatých na vysokou školu) a popis 

chování, které aktuálně probíhá. Za využití techniky vhodného úsudku proto byli osloveni 

studenti dvou ostravských středních škol. Konkrétně šlo o studenty 4. ročníku Gymnázia 

Hladnov, kteří měli proces volby vysoké školy právě za sebou (dotazování probíhalo v měsíci 

březnu 2013), a studenty 3. ročníku Obchodní akademie Ostrava-Mariánské Hory (dotazování 

probíhalo v měsíci červnu 2013). Jak vyplývá z výzkumu Šťastnové a Drahoňovské (2012), 

50,2 % studentů střední školy začíná řešit svou budoucí vzdělávací či profesní dráhu před 

nástupem do posledního ročníku, a proto byli také osloveni právě studenti předposledního 

ročníku studia, u nichž je předpoklad, že kariérovým rozhodovacím procesem právě prochází. 

V obou případech probíhal sběr dat ve výukových hodinách, a to prostřednictvím pedagogů, 

kteří zajistili distribuci dotazníků mezi studenty. 

3.2.2 Nástroje sběru dat 

Nástrojem pro sběr dat byly v rámci obou šetření dva dotazníky (viz Příloha č. 1 a 2). 

Dotazník č. 1 (Příloha č. 1) byl převzat z Gati et al. (2010) na základě modelu profilů 

kariérového rozhodování (CDMP). Originální dotazník byl přeložen do češtiny a některá 

tvrzení byla mírně modifikována. Konkrétně pro účely výzkumu mezi stávajícími 

vysokoškolskými studenty byl obsah tří tvrzení upraven tak, aby odpovídal rozhodování při 

volbě vysoké školy, nikoli při volbě povolání, jak je tomu v originální verzi (konkrétně šlo 

o tvrzení č. 11, 24 a 37). V rámci výzkumu mezi středoškolskými studenty byla tato tři tvrzení 

upravena tak, aby se vztahovala jak k volbě vysoké školy, tak k volbě povolání, a to pro případ, 

že respondent nemá v úmyslu hlásit se na vysokou školu. Dotazník sestává celkově z 39 tvrzení, 

přičemž vždy 3 tvrzení se vztahují ke stejné dimenzi (kategorii), která má charakterizovat 

kariérové rozhodování. Uspořádání těchto tvrzení v dotazníku je uvedeno v Tab. 3.1. Označení 

jednotlivých kategorií (IG, IP, atd.) vychází z jejich anglických názvů. 

Tab. 3.1 Struktura dotazníku č. 1 (CDMP) 

Číslo tvrzení Kategorie CDMP Označení kategorie 

1., 14., 27. úvodní a ověřovací otázky --- 

2., 15., 28. získávání informací IG 

3., 16., 29. zpracování informací IP 

4., 17., 30. míra kontroly LC 

5., 18., 31. vynaložené úsilí EI 

6., 19., 32. oddalování PR 

7., 20., 33. rychlost rozhodnutí SD 
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8., 21., 34. konzultování s ostatními CO 

9., 22., 35. závislost na ostatních DO 

10., 23., 36. touha zavděčit se DP 

11., 24., 37. touha po ideální VŠ AS 

12., 25., 38. ochota ke kompromisu WC 

13., 26., 39. používání intuice UI 

 

Dotazník č. 2 (Příloha č. 2) vychází z teorie plánovaného chování a byl vytvořen pro 

ověření platnosti navrženého strukturního modelu (viz kap. 3.1), přičemž bylo využito 

nepřímého způsobu měření proměnných postoje k chování, subjektivní norma a vnímaná 

kontrola chování (viz kap. 2.3.2). Vazba otázek v dotazníku, resp. jeho částí k proměnným, 

které figurují v teorii plánovaného chování, je popsána v Tab. 3.2. 

Tab. 3.2 Struktura dotazníku č. 2 (TPB) 

Část 

dotazníku 

Obsah otázek Odpovídající 

proměnná dle TPB 

A. významnost důsledků volby VŠ postoje k chování 

(ATT) C. pravděpodobnost důsledků volby VŠ 

B. významnost referenčních skupin subjektivní norma 

(SN) F. názor referenčních skupin 

D. intenzita působení omezujících faktorů vnímaná kontrola 

chování (PBC) G. vliv omezujících faktorů na volbu VŠ 

E. hodnocení volby VŠ chování (B) 

H. hodnocení záměru volby VŠ záměr chování (I) 

I. 

identifikační otázky: 

pohlaví, vystudovaná SŠ, nejvyšší 

dosažené vzdělání rodičů 

--- 

3.2.3 Charakteristika výběrového souboru 

Velikost výběrového souboru činila 445 respondentů v případě studentů vysoké školy, 

resp. 175 respondentů v případě studentů středních škol. Struktura obou výběrových souborů 

je uvedena v Tab. 3.3 a Tab. 3.4. Počet vysokých škol, na které podali přihlášku, mohl být 

sledován v případě druhého šetření mezi středoškolskými studenty pouze u respondentů 

navštěvujících gymnázium, neboť v době dotazování již měli přihlášky podány. V případě 

obchodní akademie byli osloveni pouze studenti třetího ročníku, kteří definitivní rozhodnutí 

budou teprve realizovat. 
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Tab. 3.3 Struktura výběrového souboru – studenti VŠ (N=445) 

Ročník studia n % Pohlaví n % 

1. 277 62,2  muž 148 33,3 

2. 168 37,8 žena 297 66,7 

Vzdělání - otec   Vzdělání - matka   

základní 2 0,4 základní 6 1,3 

vyučen 159 35,7 vyučena 130 29,2 

středoškolské 176 39,6 středoškolské 216 48,5 

vysokoškolské 108 24,3 vysokoškolské 93 21,0 

Počet VŠ (přihlášek)   Typ střední školy   

1 69 15,5 gymnázium 148 33,3 

2 169 38,0 obchodní akademie 183 41,1 

3 136 30,6 střední odborná 87 19,5 

4 49 11,0 jiná 27 6,1 

5 18 4,1    

6 a více 4 0,8    

 

Tab. 3.4 Struktura výběrového souboru – studenti SŠ (N=175) 

Typ střední školy n % Pohlaví n % 

gymnázium 89 50,9  muž 40 22,9 

obchodní akademie 86 49,1 žena 135 77,1 

Vzdělání  - otec   Vzdělání - matka   

základní 7 4,0 základní 9 5,1 

vyučen 53 30,3 vyučena 51 29,1 

středoškolské 76 43,4 středoškolské 83 47,4 

vysokoškolské 39 22,3 vysokoškolské 32 18,3 

Počet VŠ (přihlášek)*      

1 3 3,4 4 24 27,0 

2 15 16,7 5 6 6,7 

3 32 36,0 6 a více 9 10,1 

* pouze studenti gymnázia (N=89) 

3.2.4 Způsob zpracování dat 

Získané dotazníky byly zkontrolovány zejména z hlediska chybějících dat. Získaná data 

byla převedena do datové matice v tabulkovém procesoru MS Excel a následně do statistického 

programu PASW Statistics 18 (SPSS), kde byl proveden výpočet základních deskriptivních 

statistik (absolutní a relativní četnost, průměr, medián, směrodatná odchylka) a dále testování 

závislostí proměnných, stanovených dle profilů kariérového rozhodování (CDMP). 

Za účelem ověření platnosti strukturního modelu bylo využito statistického programu 

Amos 20, v němž na základě dat zanesených do matice v programu PASW Statistics byly 

provedeny výpočty potřebné k vyhodnocení navrženého strukturního modelu. 
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Podrobné výsledky z programu Amos jsou uvedeny v přílohách. V Příloze č. 4 jsou výstupy 

vztahující se k determinaci faktorů volby vysoké školy na vzorku studentů již přijatých na 

vysokou školu (dotazování v rámci Ekonomické fakulty), v Příloze č. 5 jsou výstupy vztahující 

se k determinaci faktorů volby vysoké školy na vzorku studentů posledního ročníku gymnázia 

a v Příloze č. 6 se jedná o výstupy vyplývající ze zpracování dat získaných u vzorku studentů 

třetího ročníku obchodní akademie. Tyto přílohy jsou vždy rozděleny na výsledky, které 

vyplývají z testování modelu měření, a výsledky, které dokládají testování celkového 

strukturního modelu (podrobněji viz kap. 3.3.2). 

3.3 Použité statistické metody 

3.3.1 Vícerozměrné statistické metody 

Pro analýzu získaných dat bude v dizertační práci použito zejména metody strukturního 

modelování (jinak také modelování pomocí strukturních rovnic, dále SEM), které je řazeno 

mezi vícerozměrné statistické metody. Podle Hendl (2012, s. 451) se „vícerozměrná analýza 

zabývá studiem vztahů mezi skupinami proměnných a uvnitř skupin proměnných a také rozdíly 

chování proměnných v různých subpopulacích“. Hair et al. (2010) zde řadí všechny statistické 

metody, pomocí nichž lze najednou analyzovat několik proměnných získaných měřením 

zkoumaných objektů. 

Vícerozměrné statistické metody lze v zásadě rozdělit do tří skupin (Hendl, 2012). V první 

skupině jsou zahrnuty metody tzv. externální analýzy, díky které je možné statisticky testovat 

vztahy mezi dvěma skupinami proměnných. Konkrétně sem patří například vícenásobná 

regresní analýza, diskriminační analýza, kanonická korelační analýza, atd. 

Metody tzv. internální analýzy naopak umožňují posuzovat závislosti mezi proměnnými 

v rámci jedné skupiny (množiny). Mezi velmi často využívané techniky z této oblasti patří 

například faktorová analýza, jejímž cílem je tvorba nových proměnných (faktorů), a to redukcí 

počtu původních proměnných, a dále například shluková analýza, díky které lze hledat skupiny 

proměnných nebo objektů, které jsou si podobné. 

Třetí skupinou vícerozměrných statistických metod jsou metody strukturní analýzy 

reprezentované zejména strukturním modelováním, které je podrobněji popsáno v následující 

kapitole. 
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3.3.2 Strukturní modelování 

V dizertační práci bude strukturní modelování využito k ověření platnosti modelu TPB (viz 

kapitola 2.3). Jak uvádějí Hox a Bechger (1998), jedná se o techniku, která je rozšířena právě 

při zkoumání chování. Steenkamp a Baumgartner (2000) se zabývají použitím tohoto 

modelování v oblasti marketingu, přičemž poukazují na to, že jeho přednost spočívá spíše ve 

schopnosti poskytnout vysvětlení určitého marketingového jevu, než v predikci vývoje 

konkrétních proměnných. SEM patří mezi statistické metody, které vysvětlují strukturu 

vzájemných vztahů mezi různými konstrukty (závislými a nezávislými proměnnými) 

vyjádřenou soustavou rovnic (Nachtigall et al., 2003). Vychází přitom ze dvou statistických 

metod – faktorové analýzy a vícenásobné regresní analýzy (Hair et al., 2010).  

Toto modelování umožňuje zkoumat vztahy mezi dvěma typy proměnných. Prvním z nich 

jsou latentní konstrukty (skryté proměnné), což jsou hypotetické, nepozorovatelné proměnné, 

které jsou reprezentovány druhým typem, a to měřitelnými proměnnými, které se také označují 

jako manifestní proměnné nebo indikátory a které bývají získány na základě různých metod 

sběru dat, například pozorováním či dotazováním. Podle Hendl (2012) bývá latentní proměnná 

zachycena zpravidla pomocí několika proměnných manifestních. Kromě těchto dvou typů se 

také může vyskytovat proměnná reziduální, vyjadřující chyby měření nebo chyby odhadu 

(Urbánek, 2000). Obecný strukturní model má dvě části. Je tvořen jednak modelem měření a 

jednak modelem latentních proměnných, který je někdy také označován jako model struktury 

nebo strukturní model (Nachtigall et al., 2003). 

Součástí modelu měření jsou vztahy manifestních a latentních proměnných. Manifestní 

proměnné mohou konstituovat latentní proměnnou buď tak, že jedné latentní proměnné 

odpovídá jedna proměnná manifestní, tzv. zástupná proměnná, nebo je jedna latentní proměnná 

měřena pomocí několika proměnných manifestních, pak hovoříme o tzv. indikátorech. Podle 

Urbánka (2000) v modelu měření korelují manifestní proměnné pouze s měřenou latentní 

proměnnou, a tedy „všechen rozptyl vysvětlený lineární závislostí manifestní proměnné na 

proměnné latentní představuje všechen „hodnotný“ rozptyl manifestní proměnné“ (Urbánek, 

2000, s. 67). Část rozptylu, kterou nelze vysvětlit, je tzv. reziduální rozptyl, a je považován za 

latentní proměnnou. Algebraicky je model měření formulován prostřednictvím dvou rovnic 

v maticovém tvaru 

   xx ,                                                    (3.1) 
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   yy ,                                                       (3.2) 

kde x  představuje vektor indikátorů pro latentní proměnnou , y  pro latentní proměnnou ,   

je vektor faktorů latentní exogenní proměnné,   je vektor faktorů latentní endogenní proměnné, 

x  a y  jsou matice strukturních koeficientů pro vztahy proměnných x  a   a proměnných y  

a  ,   a   jsou vektory reziduálních proměnných (chyb) pro x  a y . Vztah mezi parametry 

modelu a prvky implikované kovarianční matice je dán rovnicí 

     ´ ,                                             (3.3) 

kde    označuje implikovanou kovarianční matici jako funkci odhadovaných parametrů,   

je kovarianční matice faktorů a   je kovarianční matice reziduálních proměnných. 

Strukturní model nebo také model latentních proměnných zachycuje vztahy mezi 

latentními proměnnými, resp. to, která latentní proměnná je nezávislá (exogenní), a tedy není 

žádnou nezávislou v modelu ovlivňována, a která latentní proměnná je závislá (endogenní), a je 

tedy ovlivňována jinými proměnnými. V rámci strukturního modelování se předpokládá, že 

exogenní proměnné jsou měřeny bez chyb, zatímco endogenní proměnné jsou zatíženy chybou, 

tzv. disturbancí, přičemž jednotlivé disturbance jsou na sobě nezávislé (Urbánek, 2000). 

Rovnice vyjadřující model latentních proměnných má tvar 

   ,                                         (3.4) 

kde kromě již výše uvedených proměnných figurují matice strukturních koeficientů latentních 

endogenních, resp. exogenních proměnných   a  a matice disturbancí (chyb predikce)  .  

Ilustrativní znázornění vztahů mezi modely měření a strukturním modelem pro tři 

hypotetické latentní proměnné A, B a C je uvedeno na Obr. 3.2. 
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Obr. 3.2 Vztahy mezi modely měření a strukturním modelem 

Zdroj: Nachtigall et al. (2003, s. 5) 

Kromě matematického vyjádření je možné v rámci SEM použít i grafické znázornění, a to 

pomocí tzv. úsekového diagramu (orig. path diagram), jenž je součástí úsekové analýzy (orig. 

path analysis). Tato metoda vznikla původně samostatně a pro účely SEM byla přejata „jako 

vhodná forma grafické reprezentace algebraicky často velice složitých modelů“ (Urbánek, 

2000, s. 54). Jedná se vlastně o zvláštní případ SEM, kdy jsou specifikovány přímé a nepřímé 

vztahy (efekty) mezi manifestními proměnnými. Jako latentní proměnné zde vystupují pouze 

proměnné reziduální, tedy chyby predikce (Shah, Meyer Goldstein, 2006). Těsnost vztahů mezi 

proměnnými pak vyjadřují standardizované regresní koeficienty, což platí i pro SEM. U obou 

metod platí také stejná pravidla pro použití symbolů při grafickém znázornění, což je vidět i na 

výše uvedeném Obr. 3.2. Pro latentní proměnnou (vč. reziduální) bývá užíván symbol kruhu 

(resp. elipsy), manifestní proměnná je prezentována prostřednictvím obdélníku. Jednostranné 

šipky ilustrují regresní vztahy a dále mohou být v SEM použity oboustranné šipky v oblouku, 

jež znázorňují kovariance nebo korelace mezi exogenními proměnnými (Kline, 2011). 

Hair et al. (2010) rozdělují postup při použití SEM do šesti kroků: 

1. Definice jednotlivých konstruktů. 

V této fázi je třeba teoreticky definovat položky, které budou použity jako manifestní 

proměnné, a rozhodnout, jakým způsobem budou měřeny (zejména na jaké škále). 

2. Specifikace modelu měření. 

Jak bylo uvedeno dříve, model měření je ta část SEM, v níž jsou definovány vztahy 

manifestních proměnných k odpovídající latentní proměnné, přičemž se nezkoumají žádné 
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strukturní závislosti, ale předpokládá se, že všechny latentní proměnné spolu navzájem korelují. 

Znázornění modelu měření může být jednak provedeno prostřednictvím soustavy rovnic nebo 

pomocí úsekového diagramu (viz výše). 

3. Návrh postupu pro získání empirických dat. 

Ve třetí fázi je nutné rozhodnout, jaký typ výzkumu bude použit pro sběr dat, jaká má být 

velikost výběrového souboru, způsob zpracování chybějících hodnot, a další. 

4. Posouzení validity modelu měření. 

Validita (platnost) modelu měření se posuzuje jednak na základě užití indexů dobré shody 

a také zahrnuje tzv. konstrukční validitu, kdy je zkoumáno, do jaké míry sada manifestních 

proměnných skutečně reprezentuje teoretické latentní konstrukty. Existuje celá řada indexů 

dobré shody, v zásadě je lez rozdělit do dvou skupin.  

První skupinou jsou celkové indexy dobré shody (orig. absolute fit indices), kam patří 

například chí-kvadrát (2), včetně hladiny statistické významnosti (p) a stupně volnosti 

(Degrees of Freedom, df), relativní chí-kvadrát (2/df), indexy RMSEA (Root Mean Square 

Error of Approximation) nebo RMR (Root Mean Square Residual). Tyto indexy vyjadřují, do 

jaké míry odpovídá navrhovaný model použitým datům. 

Druhou skupinou jsou indexy pro srovnání se základním modelem (Urbánek, 2000), orig. 

incremental fit indices. Na rozdíl od předchozích ukazatelů je prostřednictvím těchto indexů 

porovnáván zkoumaný model s tzv. základním (nulovým) modelem, u nějž je předpokládáno, 

že manifestní proměnné spolu nekorelují. Konkrétními příklady jsou indexy CFI (Comparative 

Fit Index), NFI (Normed Fit Index), TLI (Tucker Lewis Index), RFI (Relative Fit Index) a další. 

Výhodou těchto indexů je také to, že zpravidla nabývají hodnot v intervalu 0 až 1, a je z nich 

tedy možné odvodit, do jaké míry je možné model zlepšit.  

Celkově se v rámci posuzování validity modelu nedají stanovit jednoznačná a závazná 

pravidla či doporučení. Požadavky na míru platnosti se odlišují podle složitosti modelu 

(zejména co do počtu proměnných) a rovněž podle velikosti vzorku. Hair et al. (2010) uvádějí, 

že v případě složitějších modelů ověřovaných na velkém vzorku nelze uplatňovat stejně striktní 

normy jako u jednoduchých modelů o velikosti vzorku menším než 250. 

Vzhledem k tomu, že indexů a ukazatelů, pomocí nichž lze validitu modelu ověřovat, je 

celá řada, přičemž každý z nich má své výhody a nevýhody, Hair et al. (2010) upřesňují, že 
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zpravidla stačí použít tři až čtyři z nich, a to nejlépe tak, aby sada obsahovala alespoň jeden 

index celkové shody a jeden index pro srovnání se základním modelem, které doplní vypovídací 

schopnost chí-kvadrátu s odpovídající úrovní stupňů volnosti. Lze tak vykompenzovat 

nevýhodu chí-kvadrátu, který je matematickou funkcí velikosti výběrového souboru a je tím 

větší, čím větší počet dotazování (pozorování) bylo realizováno. Stejně tak je pravděpodobné, 

že jeho hodnota bude růst s rostoucím počtem manifestních proměnných. Při posuzování 

validity pouze na základě chí-kvadrátu by tedy mohlo dojít k zamítnutí složitějších modelů 

nebo modelů testovaných na velkém výzkumném vzorku. Jako nejčastěji používané 

„doplňující“ ukazatele jsou uváděny indexy CFI nebo TLI a index RMSEA. 

Na základě těchto doporučení bude pro posuzování validity modelů v této práci využito 

relativního chí-kvadrátu (2/df) při odpovídající hladině statistické významnosti (p), dále 

indexu CFI a RMSEA. Vzorec pro index CFI vyjadřuje následující rovnice (Hair et al., 2010). 
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kde 
2

k  je hodnota chí-kvadrátu pro specifikovaný model s kdf  stupni volnosti a 
2

N  je 

hodnota chí-kvadrátu pro nulový model se stupni volnosti Ndf . Index CFI může nabývat 

hodnot od 0 do 1, přičemž vyšší hodnota indikuje lepší shodu. 

Další vzorec znázorňuje postup pro výpočet indexu RMSEA (Hair et al., 2010). 

 
 
 1

22






N

df
RMSEA kk

,                                          (3.5) 

kde na rozdíl od přechozího vzorce označuje N  velikost výběrového souboru, ostatní 

proměnné jsou stejné jako v (3.4). Platí, že nižší hodnota tohoto indexu signalizuje vhodnější 

model. 

Zmiňovaná hladina statistické významnosti p vyjadřuje, zda se pozorovaná a odhadovaná 

kovarianční matice liší či nikoli. Zatímco u jiných statistických metod standardně na existenci 

signifikantního vztahu poukazuje nízká (signifikantní) hodnota p (menší než 0,05), v případě 

SEM to znamená, že se uvedené kovarianční matice liší a model není vhodný. Proto zejména 

v případě jednoduchých modelů (s počtem manifestních proměnných menším než 12) by měla 
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hladina statistické významnosti nabývat hodnot větších než 0,05 (u větších modelů lze ale 

očekávat i signifikantní úroveň). 

Optimální hodnoty uvedených ukazatelů při různé velikosti výběrového souboru 

a složitosti modelu shrnuje Tab. 3.5. 

Tab. 3.5 Hodnoty vybraných ukazatelů validity 
 N  250 N  250 

 m  12 12  m  30 m  30 m  12 12  m  30 m  30 

2 lze očekávat 

nesignif. p 

lze očekávat 

signif. p 

lze očekávat 

signif. p 

lze očekávat 

nesignif. p 

lze očekávat 

signif. p 

lze očekávat 

signif. p 

CFI  0,97  0,95  0,92  0,95  0,92  0,90 

RMSEA  0,08  0,08  0,08  0,07  0,07  0,07 

Pozn.: m = počet manifestních proměnných; N = velikost výběrového souboru 

Zdroj: Hair et al. (2010, s. 646), upraveno autorem 

Co se týká konstrukční validity modelu, je snahou prokázat, do jaké míry sada navržených 

manifestních proměnných skutečně reprezentuje odpovídající latentní proměnnou. Za tímto 

účelem se posuzují hodnoty standardizovaných regresních koeficientů (factor loadings), 

přičemž platí, že vyšší hodnota poukazuje na větší vypovídací hodnotu dané manifestní 

proměnné. Podle Hair et al. (2010) by hodnota těchto ukazatelů měla být alespoň 0,5. Dále se 

konstrukční validita posuzuje podle ukazatele Cronbachovo Alfa (koeficient spolehlivosti), 

který hodnotí míru konzistence. Za spodní hranici je všeobecně považována hodnota 0,7. 

Dalším ukazatelem je AVE (average variance extracted), jehož hodnotu lze spočítat jako 
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,                                                          (3.6) 

kde iL  představuje standardizovaný regresní koeficient proměnné i a n je počet položek. 

Dostatečnou konstrukční validitu pak dokazuje AVE na úrovni 0,5 a více. Posledním 

ukazatelem pro posouzení tohoto typu validity je CR (composite reliability), který je dán rovnicí 
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kde vystupují stejné proměnné jako v rovnici pro AVE, navíc se zde počítá s chybou rozptylu 

ie . 

Pokud se na základě užití indexů dobré shody a posouzení konstrukční validity ukáže 

model jako nevhodný, je třeba jej modifikovat, v opačném případě lze přistoupit k dalším 

krokům. 

5. Specifikace strukturního modelu. 

V této části je definována podoba kompletního strukturního modelu, a to na základě určení 

vztahů mezi jednotlivými latentními proměnnými tak, jak je předpokládá teoretický model. 

V této části se již rozlišuje, které latentní proměnné jsou nezávislé (exogenní) a které závislé 

(endogenní). 

6. Posouzení validity strukturálního modelu. 

Obdobně jako ve fázi 4 je nutné na závěr posoudit platnost celého strukturálního modelu. 

Není-li validita dostatečná, je třeba redefinovat model a otestovat jej na nových datech, jinak 

lze přistoupit k formulaci závěrů a doporučení. 

Ke statistickému zpracování SEM je dnes k dispozici řada počítačových programů. 

K nejvíce využívaným patří programy LISREL, EQS či Amos. Pro účely dizertační práce bude 

využit třetí uvedený, tedy Amos, verze 20. Jedná se o software, který umožňuje grafické 

navrhování a znázornění modelů (úsekových diagramů) pro konkrétní data. Patří ke 

statistickému programu SPSS, na nějž je napojený. 
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4 DETERMINACE FAKTORŮ OVLIVŇUJÍCÍCH VOLBU VYSOKÉ ŠKOLY 

Vliv faktorů na volbu vysoké školy bude zkoumán prostřednictvím strukturního 

modelování, přičemž podoba testovaného modelu vychází z teorie plánovaného chování. Bude 

dodržován doporučený postup používaný v rámci SEM (viz kap.3.3.2), což znamená, že budou 

nejprve nadefinovány proměnné vystupující v modelu měření, dále bude posouzena validita 

modelu měření a následně budou hodnoceny parametry celého modelu (modelu struktury), a to 

opět na základě ukazatelů validity a testování hypotéz. 

Jak bylo uvedeno v metodické části práce, za účelem komparace vlivu faktorů na různé 

skupiny respondentů, resp. v různých etapách rozhodovacího procesu, bude navržený model 

testován na třech odlišných výběrových souborech. Nejprve půjde o soubor studentů již 

přijatých k vysokoškolskému studiu a posléze o soubor uchazečů (středoškolských studentů), 

kdy budou porovnávány názory studentů, kteří volbu vysoké školy již realizovali (studenti 4. 

ročníku v období po podání přihlášek na vysokou školu) a těch, kteří budou toto rozhodnutí 

realizovat v blízké budoucnosti (studenti 3. ročníku). Vzhledem k tomu, že počet proměnných 

(z hlediska SEM) a podoba testovaného modelu jsou mírně odlišné pro jednotlivé výběrové 

soubory, bude stručná charakteristika použitých proměnných uvedena vždy na začátku 

příslušné analytické subkapitoly. 

4.1 Determinace faktorů volby vysoké školy u již přijatých studentů 

Podrobné výstupy testování strukturního modelu na vzorku studentů již přijatých 

k vysokoškolskému studiu jsou uvedeny v Příloze č. 4. 

4.1.1 Formulace modelu měření 

Jak bylo uvedeno dříve, jednou z částí strukturálního modelu je model měření, 

prostřednictvím kterého jsou zachycovány vztahy manifestních proměnných k odpovídající 

latentní proměnné. V případě této dizertační práce vychází proměnné z teorie plánovaného 

chování, která bude v dizertační práci ověřována prostřednictvím nepřímého měření, a tedy 

všechny skryté proměnné budou měřeny pomocí odpovídajících představ (názorů). Proměnné 

vystupující v testovaném modelu jsou uvedeny v Tab. 4.1. 

Charakteristika testovaného modelu měření: 

 Celkový počet proměnných: 29 

 Počet manifestních proměnných: 13 
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 Počet latentních proměnných: 16, z toho počet reziduálních proměnných: 13 

 

Tab. 4.1 Proměnné v testovaném modelu měření 

Typ proměnné Označení 

proměnné 

Název proměnné  

v modelu TPB 

manifestní proměnné b1-b6 představy o chování 

 s1-s3 normativní představy 

 c1-c4 představy o kontrole chování 

latentní proměnné ATT postoje k chování 

 SN subjektivní norma 

 PBC přesvědčení o kontrole chování 

reziduální proměnné e1-e13  

 

Latentní proměnná „postoje k chování“ (ATT) je měřena prostřednictvím manifestních 

proměnných b1-b6, které odpovídají názorům respondentů na to, jaký přínos pro ně může mít 

volba správné vysoké školy a s jakou pravděpodobností mohou výběrem správné vysoké školy 

daných přínosů dosáhnout. Konkrétně se jedná o tyto přínosy: 

b1 rozvíjení studijních schopností a dovedností, 

b2 získání hlubších poznatků a informací v konkrétním oboru, 

b3 dobré uplatnění na trhu práce, 

b4 dobré postavení ve společnosti, 

b5 úspěchy v profesní kariéře, 

b6 vysoká životní úroveň.  

 

Latentní proměnná „subjektivní norma“ (SN) je měřena prostřednictvím manifestních 

proměnných s1-s3, které hodnotí vliv tří referenčních skupin na respondenta a názory těchto 

skupin na důležitost správné volby vysoké školy. Proměnná s1 označuje vliv rodičů, s2 

nejbližších přátel a s3 spolužáků. 

Latentní proměnná „přesvědčení o kontrole chování“ (PBC) je měřena prostřednictvím 

manifestních proměnných c1-c4, jež vyjadřují, které faktory by mohly mít omezující vliv na 

volbu správné vysoké školy a intenzitu jejich vlivu na jedince. Přesněji se jedná o faktory: 

c1 nedostatek informací při rozhodování, 

c2 ekonomické možnosti, 

c3 schopnost identifikovat své zájmy, potřeby a přání, 

c4 osobnostní předpoklady, schopnosti a nadání. 
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4.1.2 Validita modelu měření 

Jak bylo uvedeno v kap. 3.3.2 v rámci popisu postupu používaného při strukturním 

modelování, platnost neboli validita modelu měření může být posuzována na základě řady 

indexů dobré shody. Pro účely této práce bude využit relativní chí-kvadrát (2/df), indexy 

RMSEA a CFI. Rovněž bývá sledována hladina statistické významnosti p. V Tab. 4.2 jsou 

uvedeny hraniční hodnoty těchto indexů vzhledem k velikosti výzkumného vzorku (N=445) 

a počtu manifestních proměnných (m=13), podrobněji viz Tab. 3.5 v kap. 3.3.2, a skutečné 

hodnoty pro zkoumaný model měření. Hodnota p je signifikantní (0,026), což se však vzhledem 

k velikosti vzorku a počtu pozorovaných proměnných dá očekávat (Hair et al., 2010). S 

ohledem na to, že uvedené indexy nabývají byť těsně požadovaných hodnot a relativní chí-

kvadrát pouze nepatrně přesahuje přísnější hranici, lze přistoupit k posouzení konstrukční 

validity modelu. 

Tab. 4.2 Indexy dobré shody pro model měření (studenti VŠ) 

Označení indexu Hraniční hodnota Skutečná hodnota 

relativní chí-kvadrát (2/df)  3,00 3,067 

RMSEA  0,07 0,070 

CFI  0,92 0,927 

Za účelem posouzení konstrukční validity jsou zjišťovány standardizované regresní 

koeficienty, jejichž naměřené hodnoty jsou uvedeny na Obr. 4.1 (který také zachycuje 

předpokládané vztahy manifestních proměnných k odpovídající latentní proměnné). Hair et al. 

(2010) udává jako hraniční hodnotu těchto koeficientů 0,5. 

Z Obr. 4.1 je zřejmé, že až na dvě výjimky splňují manifestní proměnné výše uvedenou 

podmínku. Pouze v případě proměnných c1 (nedostatek informací při rozhodování) a c2 

(ekonomické možnosti) jsou hodnoty pod doporučovanou hranicí (0,39, resp. 0,47), v obrázku 

vyznačeno červeně. 

Z analýzy jednotlivých konstruktů dále vyplývá, že proměnná postoje k chování (ATT) je 

nejvíce určována indikátorem b5 – úspěchy v profesní kariéře, naopak nejméně indikátorem b6 

– vysoká životní úroveň. Tyto výsledky se dají interpretovat tak, že studenti vysoké školy 

vnímají jako zásadnější dopady volby správné vysoké školy na oblast kariéry a také uplatnění 

na trhu práce (b3), na životní úroveň už o něco méně. Nicméně všechny navržené manifestní 

proměnné jsou platnými indikátory pro postoje k volbě vysoké školy a studenti je tedy ve větší 

či menší míře berou při rozhodování v potaz. 
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Obr. 4.1 Standardizované regresní koeficienty pro model měření (studenti VŠ) 

Pokud jde o latentní proměnnou subjektivní norma (SN) a tedy vliv referenčních skupin, 

jako klíčová se zde jeví proměnná s2, která odpovídá referenční skupině nejbližší přátelé. 

Rodiče (s1) a spolužáci (s3) v tomto modelu vystupují jako méně významní ovlivňovatelé. 

Klesající vliv rodičů na rozhodování dětí, byť i v tak zásadním rozhodovacím procesu jako je 

volba vysoké školy, je pravděpodobně dán věkem dětí, které už de facto dětmi nejsou, a také 

tím, že jde o jedno z jejich prvních rozhodnutí, které na začátku dospělosti chtějí učinit 

samostatně, jak také tvrdí Galotti et al. (2006). Co se týká vlivu spolužáků, bylo by zajímavé 

zjistit, do jaké míry se tato skupina překrývá se skupinou nejbližších přátel. Dá se předpokládat, 

že někteří studenti mohou brát při svém rozhodování o vysoké škole v potaz také to, kam se 

hlásí jejich spolužáci, ale klíčoví zde budou pravděpodobně právě ti, kteří zároveň spadají do 

„kategorie“ blízkých přátel (Navrátilová, 2010). 

Třetí latentní proměnná v navrženém modelu – vnímaná kontrola chování (PBC) není 

indikována uvedenými faktory zcela jednoznačně. Jak bylo uvedeno výše, jako problematické 

se jeví proměnné c1 a c2. Studenti nevnímají množství informací, které potřebují pro realizaci 
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rozhodnutí, jako zásadní omezující faktor. To může být dáno tím, že v dnešní době 

informačních technologií není dostupnost informací žádným problémem. Samotné vysoké 

školy mají řadu možností, jak informace potenciálním zájemcům o studium předávat (webové 

stránky, dny otevřených dveří, tištěné materiály), a rovněž jsou k dispozici další zejména 

neosobní zdroje (Navrátilová, Petrová, 2011). Díky internetu je navíc generace současných 

studentů schopná informace rychle vyhledat a jejich kvalita je pro ně pravděpodobně 

dostačující. Druhý zmiňovaný faktor, kterým jsou ekonomické možnosti, není také vnímán jako 

zásadní bariéra při volbě vysoké školy. Roli zde může hrát to, že dotazováni byli studenti přijatí 

na veřejnou vysokou školu, kteří nevnímají náklady spojené se studiem jako příliš omezující. 

Ani další dva indikátory této latentní proměnné nenabývají zásadních hodnot. Oba souvisí spíše 

s hodnocením sebe sama a poukazují na to, že studenti nemají výraznější problém s identifikací 

svých zájmů a přání, resp. nevnímají své osobnostní předpoklady a schopnosti jako omezující 

při volbě vysoké školy. Tento fakt může souviset s tím, že se v důsledku přechodu z masové do 

univerzální fáze terciárního vzdělávání snižují nároky na uchazeče, o čemž hovoří například 

Prudký, Pabian a Šima (2010). 

Kromě standardizovaných regresních koeficientů se pro posouzení validity modelu měření 

používá také ukazatel Cronbachovo Alfa, jehož doporučovaná hodnota by měla být větší než 

0,7. Ten však nemusí být zcela spolehlivý vzhledem k tomu, že bývá tím větší, čím větší je 

počet indikátorů v modelu. Proto se dále posuzují hodnoty ukazatelů AVE (Average Variance 

Extracted) a Composite Reliability, jejichž doporučované minimální hodnoty jsou 0,5, resp. 0,7. 

Tab. 4.3 Ukazatele validity modelu měření (studenti VŠ) 

 Cronbachovo 

Alfa 

Composite 

Raliability 
AVE 

ATT 0,902 0,903 0,609 

SN 0,713 0,752 0,517 

PBC 0,581 0,591 0,271 

Pozn.: Pro výpočet ukazatelů AVE a Composite Reliability bylo využito nástroje Stats Tools Package pro 

program Excel, dostupný z http://statwiki.kolobkreations.com. 

Z výsledků uvedených v Tab. 4.3 vyplývá, že diskutované proměnné c1 (nedostatek 

informací při rozhodování) a c2 (ekonomické možnosti) nejsou zcela vhodné pro navržený 

model. Dokládá to jak nízká hodnota jejich standardizovaných regresních koeficientů, tak 

hodnoty všech tří ukazatelů validity. Byla vypočítána hodnota ukazatele Cronbachovo Alfa pro 

situaci, kdy by proměnná c1, resp. c2 byly odstraněny, a v obou případech tento ukazatel 
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dosahoval ještě nižších hodnot, což dokládá Tab. 4.4. Z tohoto důvodu byly tyto proměnné 

v modelu ponechány. 

Tab. 4.4 Hodnoty ukazatele Cronbachovo Alfa při odstranění proměnných c1 a c2 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's Alfa 

if Item Deleted 

c1 55,87 550,675 ,306 ,552 

c2 50,82 417,570 ,362 ,523 

c3 56,76 499,164 ,411 ,478 

c4 53,27 465,898 ,396 ,483 

4.1.3 Formulace modelu struktury 

Model struktury znázorňuje vztahy mezi latentními proměnnými a rovněž jejich vztahy 

k dalším proměnným, které v celém modelu figurují. V tomto případě budou tedy posuzovány 

vzájemné vztahy mezi proměnnými postoje k chování (ATT), subjektivní norma (SN) 

a vnímaná kontrola chování (PBC). Teorie plánovaného chování předpokládá, že tyto proměnné 

dále určují záměr chování (I) a ten pak samotné chování (B). Kromě toho uvedená teorie ještě 

předpokládá přímý vliv vnímané kontroly chování (PBC) na chování (B). 

Proměnné záměr chování a chování jsou manifestní, neboť byly v rámci dotazníkového 

šetření hodnoceny přímo – vždy prostřednictvím jednoho tvrzení. V případě proměnné záměr 

byl zkoumán názor respondentů na to, do jaké míry usilovali o správnou volbu vysoké školy, 

a v případě proměnné chování byl zkoumán názor na to, zda své rozhodnutí považují skutečně 

za správné.  

4.1.4 Validita modelu struktury 

Pro posouzení validity modelu struktury je opět využit relativní chí-kvadrát a indexy 

RMSEA a CFI. Jejich hodnoty znázorňuje Tab. 4.5. Hladina statistické významnosti p je opět 

signifikantní (0,000), což je vzhledem k velikosti vzorku (N=445) a počtu manifestních 

proměnných (m=13) očekávatelné (Hair et al., 2010). 

Tab. 4.5 Indexy dobré shody pro model struktury (studenti VŠ) 

Označení indexu Hraniční hodnota Skutečná hodnota 

relativní chí-kvadrát (2/df)  3,00 2,965 

RMSEA  0,07 0,071 

CFI  0,92 0,914 
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V dalším kroku je posuzován vztah navržených latentních proměnných k proměnné záměr 

(I) a chování (B), tedy platnost celého modelu podle teorie plánovaného chování. Hodnotí se 

statistická významnost (p) těchto vazeb a jejich síla. Tyto údaje shrnuje Tab. 4.6, hodnoty, které 

nedosahují požadované úrovně, jsou zvýrazněny červeně.  

Tab. 4.6 Odhady parametrů modelu (studenti VŠ) 

Hypotéza 
Vztah 

proměnných 
p 

Standard. 

regres. koef. 
Závěr 

H1 ATT  I *** 0,301 Hypotéza H1 je přijata. 

H2 SN  I 0,510 0,033 Hypotéza H2 je zamítnuta. 

H3 PBC  I 0,039 0,121 Hypotéza H3 je přijata. 

H4 PBC  B 0,021 -0,139 Hypotéza H4 je přijata. 

H5 I  B *** 0,280 Hypotéza H5 je přijata. 

Pozn.: H1: Postoje k volbě vysoké školy mají vliv na záměr chování; H2: Subjektivní norma jakožto působení 

referenčních skupin má vliv na záměr chování; H3: Vnímaná vnější kontrola má vliv na záměr chování; H4: 

Vnímaná vnější kontrola má vliv na volbu vysoké školy; H5: Záměr volby vysoké školy má vliv na volbu 

vysoké školy. 

Z výsledků je zřejmé, že statisticky spolehlivý není pouze vztah konstruktu subjektivní 

norma (SN) k záměru chování (I). Přesto, že navržené manifestní proměnné a hodnoty jejich 

regresních koeficientů stejně jako ukazatele Cronbachovo Alfa, Composite Reliability a AVE 

dosahovaly minimální požadované hranice, vazba vlivu referenčních skupin na záměr chování 

(volby vysoké školy) není statisticky podložená. Tato část teorie plánovaného chování se tedy 

nedá zcela aplikovat na proces volby vysoké školy. Naopak nejsilnější vztah k záměru chování 

má latentní proměnná postoje k chování (ATT), nicméně na základě hodnoty 

standardizovaného regresního koeficientu (0,301) lze tuto závislost označit za středně silnou 

a pozitivní. Další vztah, který předpokládá teorie plánovaného chování směrem k záměru 

chování, je vazba s vnímanou kontrolou chování (PBC). Na základě zjištěných údajů však lze 

říci, že v případě procesu volby vysoké školy, je tento vztah sice na hladině 5 % signifikantní, 

nicméně jeho síla je slabá (0,121). Obdobný výsledek je zřejmý i ze vztahu této proměnné přímo 

na chování (-0,139). Záporná hodnota odpovídá nepřímé závislosti, a tedy vnímaná kontrola 

chování ovlivňuje samotné chování negativně – čím větší omezení studenti při volbě vysoké 

školy vnímají, tím spíše nebude jejich rozhodovací proces správný. Poslední vztah v navrženém 

modelu je vazba záměru chování na chování samotné. Tady je opět dosaženo střední závislosti 

(0,280) na hladině významnosti menší než 0,001. 

Významným ukazatelem platnosti modelu a zejména jeho prediktivní síly je koeficient 

determinace R2 (squared multiple correlation), což je míra vysvětlené variability závislých 
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proměnných I a B. V tomto případě je hodnota tohoto koeficientu na úrovni 0,328 pro záměr 

(I) a 0,154 pro chování (B), tedy model vysvětluje 33 % variability záměru a 15 % variability 

chování. Grafická podoba celého modelu je uvedena v Příloze č. 4 na Obr. 1, platnost, resp. 

neplatnost navržených hypotéz pak ilustruje Obr. 4.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4.2 Vyhodnocení hypotéz na základě standardizovaných regresních koeficientů 

a hladiny významnosti (studenti VŠ) 
 

4.2 Determinace faktorů volby vysoké školy u studentů gymnázia 

Podrobné výstupy testování strukturního modelu na vzorku studentů posledního ročníku 

gymnázia jsou uvedeny v Příloze č. 5. 

4.2.1 Formulace modelu měření 

Vzhledem k tomu, že podoba navrhovaného modelu je v případě studentů posledního 

ročníku gymnázia shodná s modelem, který byl použit u vysokoškolských studentů, je 

i charakteristika testovaného modelu měření totožná jako v případě analýzy faktorů u již 

přijatých studentů (viz kap. 4.1.1, Tab. 4.1). Opět je zde vycházeno z teorie plánovaného 

chování a je zkoumáno, do jaké míry použité manifestní proměnné určují latentní proměnné 

postoje k chování (ATT), subjektivní norma (SN) a vnímaná kontrola chování (PBC). 

4.2.2 Validita modelu měření 

Jako i v předchozí kapitole, budou na tomto místě posuzovány ukazatele, které ověřují 

platnost navrhovaného modelu měření. Jedná se o relativní chí-kvadrát, hladinu statistické 

H3 (0,121*) 

H5 (0,280***) 

H4 (-0,139*) 

H2 (0,033) 

H1 (0,301***) 

Postoje k volbě 

VŠ (ATT) 

Subjektivní 

norma (SN) 

Vnímaná vnější 

kontrola (PBC) 

Záměr volby VŠ 

(I) R2 = 33 % 

Volba VŠ (B) 

R2 = 15 % 

*** p  0,001  

* p  0,05 

  

neexistuje statistická závislost 
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významnosti p (v tomto případě p=0,013), indexy RMSEA a CFI. Z Tab. 4.7 je zřejmé, že 

zvolené ukazatele nepřekračují stanovené kritické hodnoty pro danou velikost vzorku (N=89) 

a počet manifestních proměnných (m=13). 

Tab. 4.7 Indexy dobré shody pro model měření (studenti 4. ročníku gymnázia) 

Označení indexu Hraniční hodnota Skutečná hodnota 

relativní chí-kvadrát (2/df)  3,00 1,283 

RMSEA  0,08 0,071 

CFI  0,95 0,952 

V dalším kroku jsou opět posuzovány hodnoty standardizovaných regresních koeficientů, 

jakožto ukazatelů konstrukční validity navrženého modelu. Výsledky jsou znázorněny formou 

úsekového diagramu na Obr. 4.3. Vazby s hodnotou nižší, než je doporučované minimum, jsou 

opět vyznačeny červeně. 

 

Obr. 4.3 Standardizované regresní koeficienty pro model měření (studenti 4. ročníku 

gymnázia) 

V případě latentní proměnné postoje k chování (ATT) se jako problematická jeví 

manifestní proměnná b2, tedy získání hlubších poznatků a informací v konkrétním oboru. Pro 

,49 

,57 

,74 

,88 

,71 

,53 

,43 

,78 

,84 

,90 

,78 

,42 

,72 

,18 

,27 

,22 



 

63 

 

studenty gymnázia tedy toto není kritériem při vytváření představ o důsledku chování (v tomto 

případě volby správné vysoké školy). Obdobně se jako méně spolehlivý ukazatel jeví faktor b1 

– rozvíjení studijních schopností a dovedností, který však svou hodnotou standardizovaného 

regresního koeficientu dosáhl na požadované minimum. Indikátorem, který nejvíce určuje tuto 

latentní proměnnou, je pak stejně jako v případě vysokoškolských studentů faktor úspěchy 

v profesní kariéře.  

Latentní proměnná subjektivní norma (SN) je i zde nejvíce určována referenční skupinou 

nejbližších přátel. Rodiče jsou opět na druhém místě, ale ve srovnání s vysokoškolskými 

studenty je zde větší míra vlivu, stejně tak i v případě spolužáků. 

Obdobně jako při ověřování modelu na vzorku studentů již přijatých na VŠ i v tomto 

případě nedosahují požadované minimální hodnoty proměnné c1 a c2 (nedostatek informací při 

rozhodování a ekonomické možnosti). Celkově se výsledky pro proměnnou vnímaná kontrola 

chování (PBC) při srovnání obou vzorků studentů výrazněji neliší. 

Pro získání přesnější představy o kvalitě latentních proměnných bylo opět využito 

ukazatelů Cronbachovo Alfa, Composite Reliability a AVE, viz Tab. 4.8. 

Tab. 4.8 Ukazatele validity modelu měření (studenti 4. ročníku gymnázia) 

 Cronbachovo 

Alfa 

Composite 

Raliability 
AVE 

ATT 0,871 0,865 0,530 

SN 0,814 0,774 0,610 

PBC 0,610 0,682 0,317 

Pozn.: Pro výpočet ukazatelů AVE a Composite Reliability bylo využito nástroje Stats Tools Package pro 

program Excel, dostupný z http://statwiki.kolobkreations.com. 

 

Z výsledků je zřejmé, že proměnná vnímaná kontrola chování (PBC) není zcela spolehlivě 

konstruována danými indikátory, problém budou s největší pravděpodobností působit již 

zmíněné proměnné c1 a c2. Po přezkoumání hodnot ukazatele Cronbachovo Alfa po odstranění 

jedné, resp. druhé proměnné však bylo zjištěno, že by došlo k jejich dalšímu poklesu (0,603, 

resp. 0,586), proto byly oba faktory v modelu ponechány. 

4.2.3 Formulace modelu struktury 

Model struktury je opět koncipován stejně jako v případě vzorku již přijatých studentů VŠ 

(viz kap. 4.1.3). I zde jsou posuzovány vztahy mezi latentními proměnnými, které byly 

analyzovány v modelu měření, a rovněž jejich vliv na proměnnou záměr (I) a posléze chování 
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(B). I v tomto případě poslední dvě zmíněné proměnné mají charakter manifestní, neboť byly 

měřeny na základě jednoho tvrzení. 

4.2.4 Validita modelu struktury 

Z Tab. 4.9 zachycující hraniční hodnoty ukazatelů pro vzorek o velikosti N=89 a počet 

minifestních proměnných m=13 je zřejmé, že validita modelu struktury je dobrá, index CFI 

(0,947) je pouze mírně pod hraniční hodnotou, což může být zapříčiněno horšími výsledky, 

které vykazuje proměnná vnímaná kontrola chování (PBC). Hladina statistické významnosti p 

je signifikantní (p=0,000), což je vzhledem k výše uvedeným parametrum (N a m) 

akceptovatelné (Hair et al., 2010). 

Tab. 4.9 Indexy dobré shody pro model struktury (studenti 4. ročníku gymnázia) 

Označení indexu Hraniční hodnota Skutečná hodnota 

relativní chí-kvadrát (2/df)  3,00 1,044 

RMSEA  0,08 0,066 

CFI  0,95 0,947 

Dále tedy může být přistoupeno k posouzení platnosti celého modelu, vč. vyhodnocení 

hypotéz. Jak vyplývá z Tab. 4.10, lze na základě hladiny statistické významnosti (p) přijmout 

všechny hypotézy a navržený model může být považován za platný. 

Tab. 4.10 Odhady parametrů modelu (studenti 4. ročníku gymnázia) 

Hypotéza 
Vztah 

proměnných 
p 

Standard. 

regres. koef. 
Závěr 

H1 ATT  I *** 0,272 Hypotéza H1 je přijata. 

H2 SN  I 0,024 0,279 Hypotéza H2 je přijata. 

H3 PBC  I *** 0,137 Hypotéza H3 je přijata. 

H4 PBC  B 0,014 -0,180 Hypotéza H4 je přijata. 

H5 I  B *** 0,323 Hypotéza H5 je přijata. 

Pozn.: H1: Postoje k volbě vysoké školy mají vliv na záměr chování; H2: Subjektivní norma jakožto působení 

referenčních skupin má vliv na záměr chování; H3: Vnímaná vnější kontrola má vliv na záměr chování; H4: 

Vnímaná vnější kontrola má vliv na volbu vysoké školy; H5: Záměr volby vysoké školy má vliv na volbu 

vysoké školy. 

Při porovnání těchto výsledků s modelem ověřovaným na výběrovém souboru 

vysokoškolských studentů lze pozorovat pouze jednu zásadní odlišnost, a to vliv proměnné 

subjektivní norma na záměr chování. Zatímco v případě hodnocení studentů již přijatých na 

vysokou školu bylo zjištěno, že tento konstrukt nemá na záměr chování vliv, v případě studentů 

gymnázia zde existuje středně silná závislost na hladině významnosti 95 %. Ostatní výsledky 

jsou velmi podobné, vč. koeficientu determinace R2, který je v tomto případě na úrovni 36 % 
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pro záměr a 16 % pro chování. Obr. 4.4 opět ilustruje platnost hypotéz, podoba celého modelu 

včetně úsekové analýzy je uvedena v Příloze č. 5 na Obr. 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4.4 Vyhodnocení hypotéz na základě standardizovaných regresních koeficientů 

a hladiny významnosti (studenti 4. ročníku gymnázia) 
 

4.3 Determinace faktorů volby vysoké školy u studentů obchodní akademie 

Pro zjištění, zda se liší hodnocení významnosti faktorů při volbě vysoké školy v různých 

časových obdobích kariérového rozhodovacího procesu, byli osloveni také studenti končící 3. 

(předposlední) ročník střední školy. U této skupiny je předpoklad, že volbu vysoké školy 

(pakliže o ní vůbec uvažují) řeší už v tomto období, i když možná ne tak intenzivně, jako 

v posledním ročníku studia. Z dotázaných 90 studentů pouze 4 uvedli, že o studiu na vysoké 

škole vůbec neuvažují, a nebyli tedy zahrnuti do výzkumného vzorku. To samozřejmě nemusí 

znamenat, že všichni ostatní si přihlášku na vysokou školu skutečně podají, stejně tak se může 

stát, že některý ze zmíněných čtyř studentů svůj názor změní. Tyto skutečnosti však vzhledem 

k době, která studenty dělila od okamžiku rozhodnutí, resp. odeslání přihlášek, nelze v rámci 

výzkumu ošetřit. 

Podrobné výstupy testování strukturního modelu na vzorku studentů předposledního 

ročníku obchodní akademie jsou uvedeny v Příloze č. 6. 

4.3.1 Formulace modelu měření 

Podoba modelu měření se v tomto případě liší od předchozích, neboť zahrnuje jednu 

latentní proměnnou navíc, a to záměr chování (I), který byl v předchozích modelech řešen jako 

proměnná manifestní (v dotazníku se k němu vztahovalo vždy pouze jedno tvrzení). Vzhledem 

H3 (0,137***) 

H5 (0,323***) 

H4 (-0,180*) 

H2 (0,279*) Subjektivní 

norma (SN) 

Vnímaná vnější 

kontrola (PBC) 

Záměr volby VŠ 

(I) R2 = 36 % 

Volba VŠ (B) 

R2 = 16 % 

*** p  0,001  

* p  0,05 

 

H1 (0,272***) 

Postoje k volbě 

VŠ (ATT) 
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k tomu, že studenti 3. ročníku obchodní akademie měli v době dotazování definitivní rozhodnutí 

teprve před sebou, bylo možné k záměru chování vztáhnout více otázek, tedy navrhnout několik 

manifestních proměnných, které by jej mohly určovat. Model měření má tedy odlišné 

parametry, což dokládá Tab. 4.11. 

Charakteristika testovaného modelu měření: 

 Celkový počet proměnných: 36 

 Počet manifestních proměnných: 16 

 Počet latentních proměnných: 20, z toho počet reziduálních proměnných: 16 

 

Tab. 4.11 Proměnné v testovaném modelu měření 

Typ proměnné Označení 

proměnné 

Název proměnné  

v modelu TPB 

manifestní proměnné b1-b6 představy o chování 

 s1-s3 normativní představy 

 c1-c4 představy o kontrole chování 

 i1-i3  

latentní proměnné ATT postoje k chování 

 SN subjektivní norma 

 PBC přesvědčení o kontrole chování 

 I záměr chování 

reziduální proměnné e1-e16  

Latentní proměnné postoje k chování (ATT), subjektivní norma (SN) a vnímaná kontrola 

chování (PBC) jsou měřeny prostřednictvím stejných manifestních proměnných jako 

v předchozích dvou modelech. Proměnná záměr chování (I) je v tomto případě měřena 

prostřednictvím tří manifestních proměnných i1-i3, kde i1 odpovídá obecnému záměru hlásit 

se na vysokou školu, i2 záměru hlásit se na konkrétní vysokou školu a i3 záměru usilovat 

o správné rozhodnutí při volbě vysoké školy. 

4.3.2 Validita modelu měření 

Hraniční hodnoty indexů dobré shody (vzhledem k velikosti vzorku N=86 a počtu 

manifestních proměnných m=16) a jejich skutečně naměřené hodnoty pro testovaný model 

měření jsou opět uvedeny v Tab. 4.12. Hodnota indexu CFI (0,912) je pod doporučovanou 

hranicí a i hodnota indexu RMSEA (0,079) splňuje požadavek velmi těsně. Hladina statistické 

významnosti je v tomto případě signifikantní (p=0,024), což je očekávatelné. 
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Tab. 4.12 Indexy dobré shody pro model měření (studenti 3. ročníku OA) 

Označení indexu Hraniční hodnota Skutečná hodnota 

relativní chí-kvadrát (2/df)  3,00 1,255 

RMSEA  0,08 0,079 

CFI  0,95 0,912 

Úsekový graf na Obr. 4.5 znázorňuje hodnoty standardizovaných regresních koeficientů 

pro jednotlivé manifestní proměnné. Červeně jsou opět zvýrazněny hodnoty, které nedosahují 

na požadované minimum 0,5. V případě konstruktů postoje k chování (ATT) a subjektivní 

norma (SN) jsou všechny navržené manifestní proměnné akceptovatelné, a pro konstrukt 

vnímaná kontrola chování (PBC) není zcela vhodná proměnná c2, která označuje ekonomické 

možnosti. Rovněž jeden z indikátorů latentní proměnné záměr (I) je výrazně pod 

doporučovanou hranicí, a to i2, tedy záměr hlásit se na konkrétní vysokou školu. 

 

Obr. 4.5 Standardizované regresní koeficienty pro model měření (studenti 3. ročníku OA) 
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Také ukazatele Cronbachovo Alfa, Composite Reliability a AVE v Tab. 4.13 dokumentují, 

jaká je konstrukční validita tří latentních proměnných. Problém vyvstává v případě proměnné 

vnímaná kontrola chování (PBC), proto byla opět přepočítána hodnota Cronbachova Alfa, a to 

po odstranění indikátoru c2, u kterého je hodnota standardizovaného regresního koeficientu 

velmi nízká. Bylo zjištěno, že Cronbachovo Alfa by se zvýšilo na 0,675, dále proto byly 

přepočítány i hodnoty ostatních ukazatelů validity. Tyto výsledky jsou uvedeny v posledním 

řádku tabulky. Je zřejmé, že i když nebylo dosaženo minimální úrovně, došlo ke zlepšení 

konstrukční validity. Z toho důvodu a také s přihlédnutím k faktu, že hodnoty Composite 

reliability (0,693) a AVE (0,489) jsou jen těsně pod požadovanou hranicí, bude manifestní 

proměnná c2 (ekonomické možnosti) odstraněna z modelu a dále se bude postupovat bez ní. 

Měření záměru chování (I) prostřednictvím několika manifestních proměnných se nejeví 

jako vhodné. Velmi nízké hodnoty standardizovaného regresního koeficientu nabývá proměnná 

i2 (0,19), která vyjadřuje, jak je silný záměr hlásit se na konkrétní vysokou školu. Výsledek 

vypovídá o tom, že studenti na konci třetího ročníku ještě nemají zcela jasnou představu, na 

kterou vysokou školu si podají přihlášku, i když o vysokoškolském studiu obecně již přemýšlet 

mohou. Ani indikátor i1 (záměr vůbec se hlásit na vysokou školu) nenabývá významných 

hodnot (0,51). S přihlédnutím k tomuto faktu a také k tomu, že ani po odstranění problematické 

proměnné i1 by hodnota Cronbachova Alfa nesplňovala požadované minimum, bude vhodnější, 

bude-li tato latentní proměnná v tomto případě převedena na manifestní. Měřena bude 

prostřednictvím indikátoru i3 (záměr správně se při volbě vysoké školy rozhodnout), což 

odpovídá i způsobu řešení v případě obou předchozích modelů. 

Tab. 4.13 Ukazatele validity modelu měření (studenti 3. ročníku OA) 

 Cronbachovo 

Alfa 

Composite 

Raliability 
AVE 

ATT 0,917 0,917 0,656 

SN 0,709 0,703 0,501 

PBC 0,636 0,667 0,362 

I 0,442 0,470 0,264 

PBC (bez c2) 0,675 0,693 0,489 

Pozn.: Pro výpočet ukazatelů AVE a Composite Reliability bylo využito nástroje Stats Tools Package pro 

program Excel, dostupný z http://statwiki.kolobkreations.com. 

4.3.3 Formulace modelu struktury 

Vzhledem k tomu, že v případě obchodní akademie byla data získávána od respondentů, 

kteří teprve dokončovali třetí (předposlední) ročník a volbu vysoké školy ve smyslu podání 
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přihlášky ještě nerealizovali, není možné do celkové podoby modelu struktury zahrnout 

proměnnou chování (B). Budou tedy zkoumány pouze vztahy tří latentních proměnných dle 

teorie plánovaného chování k záměru chování (I), který bude opět konstruován jako manifestní 

proměnná. 

4.3.4 Validita modelu struktury 

Všechny ukazatele, podle nichž je v této práci posuzována validita modelu struktury, 

dosahují akceptovatelných hodnot stanovených pro vzorek o velikosti N=86 a počet 

manifestních proměnných m=13, což dokládá Tab. 4.14. Hladina statistické významnosti je 

signifikantní (p=0,000). 

Tab. 4.14 Indexy dobré shody pro model struktury (studenti 3. ročníku OA) 

Označení indexu Hraniční hodnota Skutečná hodnota 

relativní chí-kvadrát (2/df)  3,00 1,412 

RMSEA  0,08 0,062 

CFI  0,95 0,972 

 

Výsledky testování navrženého modelu jsou získány prostřednictvím ověřování hypotéz, a 

to na základě zhodnocení standardizovaných regresních koeficientů a hladiny statistické 

významnosti. Hypotézy jsou na rozdíl od předchozích případů pouze tři, neboť jak bylo 

uvedeno dříve, nelze v rámci výběrového souboru studentů třetího ročníku zkoumat chování 

jako takové, protože ještě nebylo realizováno. Z toho důvodu není možné zkoumat přímý vztah 

vnímané kontroly chování na chování samotné, stejně tak ani vliv záměru na chování.  

Jak vyplývá z Tab. 4.15, navržený model lze považovat za platný. Jako nejsilnější se jeví 

vliv postojů k chování na záměr, naopak vztahy subjektivní normy i vnímané kontroly chování 

směrem k záměru jsou slabé. Hodnota koeficientu determinace R2 je 0,215, což znamená, že 

navržené latentní proměnné dohromady vysvětlují 22 % variability záměru. Obr. 4.6 graficky 

znázorňuje platnost hypotéz. Celý model vč. úsekového diagramu je k dispozici v Příloze č. 6 

na Obr. 3. 
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Tab. 4.15 Odhady parametrů modelu (studenti 3. ročníku OA) 

Hypotéza 
Vztah 

proměnných 
p 

Standard. 

regres. koef. 
Závěr 

H1 ATT  I *** 0,505 Hypotéza H1 je přijata. 

H2 SN  I 0,029 0,161 Hypotéza H2 je přijata. 

H3 PBC  I 0,038 -0,101 Hypotéza H3 je přijata. 

Pozn.: H1: Postoje k volbě vysoké školy mají vliv na záměr chování; H2: Subjektivní norma jakožto působení 

referenčních skupin má vliv na záměr chování; H3: Vnímaná vnější kontrola má vliv na záměr chování; H4: 

Vnímaná vnější kontrola má vliv na volbu vysoké školy; H5: Záměr volby vysoké školy má vliv na volbu 

vysoké školy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4.6 Vyhodnocení hypotéz na základě standardizovaných regresních koeficientů 

a hladiny významnosti (studenti 3. ročníku OA) 

 

4.4 Komparace testovaných modelů dle výběrového souboru 

Z komparace výsledků testovaných modelů pro tři skupiny studentů je zřejmé, že 

zásadnější rozdíly v hodnocení faktorů ovlivňujících volbu vysoké školy neexistují. Z Tab. 4.16 

je na první pohled viditelné, že indikátory, které nejsilněji určují příslušnou latentní proměnnou 

(tučně zvýrazněné položky), jsou pro každou skupinu respondentů stejné, s výjimkou proměnné 

vnímaná kontrola chování. Odlišnosti lze zaznamenat v hodnotách standardizovaných 

regresních koeficientů ostatních proměnných. 

 

 

 

 

H3 (-0,101*) 

H2 (0,161*) Subjektivní 

norma (SN) 

Vnímaná 

vnější kontrola 

(PBC) 

Záměr volby VŠ 

(I) R2 = 22 % 

*** p  0,001  

* p  0,05 

 

H1 (0,505***) 
Postoje 

k volbě VŠ 

(ATT) 



 

71 

 

Tab. 4.16 Standardizované regresní koeficienty 

  studenti EkF studenti gymn. 

(4. roč.) 

studenti OA 

(3. roč.) 

ATT 

b1 0,72 0,53 0,73 

b2 0,72 0,43 0,72 

b3 0,85 0,78 0,89 

b4 0,80 0,84 0,85 

b5 0,88 0,90 0,91 

b6 0,70 0,78 0,74 

SN 

s1 0,60 0,74 0,60 

s2 0,94 0,88 0,93 

s3 0,56 0,71 0,52 

PBC 

c1 0,39 0,42 0,53 

c2 0,47 0,49   0,32* 

c3 0,61 0,72 0,59 

c4 0,59 0,57 0,88 
* proměnná vyřazena z testovaného modelu 

Pozn.: ATT – postoje k chování; SN – subjektivní norma; PBC – vnímaná kontrola chování; b1 – rozvíjení 

studijních schopností a dovedností, b2 – získání hlubších poznatků a informací v konkrétním oboru, b3 – 

dobré uplatnění na trhu práce, b4 – dobré postavení ve společnosti, b5 – úspěchy v profesní kariéře, b6 – 

vysoká životní úroveň; s1 – rodiče, s2 – nejbližší přátelé, s3 – spolužáci; c1 – nedostatek informací, c2 – 

ekonomické možnosti, c3 – schopnost identifikovat své zájmy, potřeby a přání, c4 – osobnostní předpoklady, 

schopnosti a nadání 

4.4.1 Postoje k chování 

V případě konstruktu postoje k chování (ATT), kdy jsou hodnoceny očekáváné výsledky 

(důsledky) zkoumaného chování, v tomto případě tedy volby vysoké školy, se jako zásadní 

a rozhodující jeví úspěchy v profesní kariéře (b5) a s tím související dobré uplatnění na trhu 

práce (b3) a dobré postavení ve společnosti (b4). Lze tedy říci, že uchazeči o vysokoškolské 

vzdělání věří, že správná volba vysoké školy má na dosažení těchto přínosů významný vliv. 

Rozdíly je možné sledovat v hodnocení faktorů rozvíjení studijních schopností a dovedností 

(b1) a získání hlubších poznatků a informací v konkrétním oboru (b2). Tyto dva faktory se 

ukázaly jako nejslabší v případě studentů gymnázia, kteří měli volbu vysoké školy právě za 

sebou. Otázkou je, v čem spočívá příčina takového výsledku. Dalo by se předpokládat, že právě 

studenti gymnázia, jejichž středoškolské studium v drtivé většině směřuje k terciárnímu 

vzdělání, budou mít očekávání spojená spíše s oblastí rozvoje a vzdělání jako takového. Na 

druhou stranu je možné, že právě tato skupina studentů si je vědoma toho, že samotná volba 

správné vysoké školy ještě nemusí být zárukou očekávaného rozvoje a nabytí požadovaných 

poznatků a informací, pokud sami v průběhu studia nevyvinou patřičné úsilí k dosažení těchto 

cílů. V zásadě lze však říci, že navržené indikátory určují proměnnou postoje k chování (ATT) 

velmi dobře a představují silnou stránku testovaného modelu. 
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Obr. 4.7 Komparace postojů k volbě vysoké školy (ATT) dle výběrového souboru 
Pozn.: b1 – rozvíjení studijních schopností a dovedností, b2 – získání hlubších poznatků a informací 

v konkrétním oboru, b3 – dobré uplatnění na trhu práce, b4 – dobré postavení ve společnosti, b5 – úspěchy 

v profesní kariéře, b6 – vysoká životní úroveň 

Z Obr. 4.7 je zřejmé, jak se liší významnost jednotlivých proměnných, které určují postoje 

k volbě vysoké školy, podle typu výběrového souboru, resp. před a po realizace rozhodnutí, 

jehož moment je v grafu orientačně znázorněn modrou vertikálou. 

4.4.2 Subjektivní norma 

Při porovnání hodnot standardizovaných regresních koeficientů manifestních proměnných 

s1, s2 a s3, které určují latentní proměnnou subjektivní norma (SN), byl zaznamenán největší 

vliv shodně pro referenční skupinu nejbližších přátel (s2). Menší odlišnosti se projevily opět 

v případě studentů gymnázia, kde byla tato referenční skupina také dominantní, i když s nižší 

hodnotou koeficientu, ale při porovnání se studenty obchodní akademie i s vysokoškolskými 

studenty zde vyšších hodnot dosahoval koeficient vlivu rodičů (s1) a také spolužáků (s3). Tyto 

výsledky opět ilustruje Obr. 4.8. 
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Obr. 4.8 Komparace vlivu referenčních skupin (SN) dle výběrového souboru 
Pozn.: s1 – rodiče, s2 – nejbližší přátelé, s3 – spolužáci 

V této souvislosti byl zkoumán také vztah mezi typem (vy)studované střední školy 

a vzděláním rodičů. Na základě testování závislostí prostřednictvím koeficientu , Cramérova 

V a kontingenčního koeficientu bylo zjištěno, že existuje závislost mezi typem střední školy 

respondenta a dosaženým vzděláním jeho otce, resp. matky, což dokládá Tab. 4.17 a Tab. 4.18. 

Tab. 4.17 Testování závislosti mezi vzděláním otce a typem střední školy studenta 

Symmetric Measures 

 Value Approx. Sig. 

Nominal by Nominal Phi ,251 ,000 

Cramer's V ,145 ,000 

Contingency Coefficient ,243 ,000 

N of Valid Cases 620  

 

Tab. 4.18 Testování závislosti mezi vzděláním matky a typem střední školy studenta 

Symmetric Measures 

 Value Approx. Sig. 

Nominal by Nominal Phi ,288 ,000 

Cramer's V ,166 ,000 

Contingency Coefficient ,277 ,000 

N of Valid Cases 620  
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Z grafů na Obr. 4 a 5 v Příloze č. 7 pak lze vyčíst, že největší podíl vysokoškolsky 

vzdělaných rodičů je právě u studentů gymnázia. Jejich vliv na volbu vysoké školy může být 

tedy logicky větší, proto i hodnota standardizovaného regresního koeficientu v testovaném 

strukturním modelu je v případě výběrového souboru studentů gymnázia vyšší (0,74) než ve 

dvou zbývajících případech. Na druhou stranu v rámci souboru vysokoškolských studentů tvoří 

zhruba třetinový podíl právě absolventi gymnázií, a přesto se tento fakt ve strukturním modelu 

zásadněji neodrazil (hodnota standardizovaného regresního koeficientu pro proměnnou s1 – 

rodiče je pouze 0,60). Kromě vlivu dosaženého vzdělání rodičů bude v případě vzorku studentů 

gymnázia hrát roli i doba, kdy byli dotazováni. Vzhledem k tomu, že šlo o výběrový soubor, u 

nějž se doba dotazování a doba realizace kariérového rozhodnutí nejvíce blížily, je možné 

předpokládat, že vliv referenčních skupin je nejvíce vnímán právě v době rozhodování, než při 

hodnocení ex post (jako v případě studentů již přijatých ke studiu na VŠ) nebo při posuzování 

v době, kdy rozhodovací proces sice již probíhá, ale konečné rozhodnutí je ještě relativně daleko 

(jako v případě studentů 3. ročníku obchodní akademie). 

4.4.3 Vnímaná kontrola chování 

V případě studentů, kteří již volbu vysoké školy realizovali (studenti ekonomické fakulty 

a gymnázia), se jako nejvíce určující indikátor pro proměnnou vnímaná kontrola chování (PBC) 

jeví schopnosti identifikovat své zájmy, potřeby a přání (c3), zatímco v případě studentů 

obchodní akademie, kteří mají rozhodnutí teprve před sebou, jsou to osobnostní předpoklady, 

schopnosti a nadání (c4), viz Obr. 4.9. Rozdíl může být dán tím, že studenti obchodní akademie 

měli v době dotazování ještě relativně dost času na rozhodnutí, na kterou vysokou školu a zda 

vůbec se přihlásit, proto se spíše zabývali tím, jaké jsou jejich možnosti z hlediska vlastních 

předpokladů. Na druhou stranu ti, kteří přihlášku již podali, vnímali spíše jako omezující 

identifikaci a znalost svých přání s tím, že jako výrazněji omezující posuzovali tento faktor 

studenti gymnázia, což může vyplývat opět z toho, že absolventi střední školy tohoto typu mají 

zpravidla širší možnosti a hlásí se na vysoké školy odlišných zaměření (Soukalová, 2011), proto 

je pro ně klíčové ujasnit si, jaké oblasti studia se chtějí dále věnovat. 
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Obr. 4.9 Komparace vlivu vnějších omezení (PBC) dle výběrového souboru 
Pozn.: c1 – nedostatek informací, c2 – ekonomické možnosti, c3 – schopnost identifikovat své zájmy, 

potřeby a přání, c4 – osobnostní předpoklady, schopnosti a nadání 

Jak bylo několikrát zmíněno v souvislosti s testováním validity navržených modelů, 

některé indikátory proměnné vnímaná kontrola chování (PBC) nesplňovaly stanovené 

podmínky. Jednalo se shodně o proměnnou ekonomické možnosti (c2), která musela být 

v případě modelu testovaném na vzorku studentů obchodní akademie vyřazena. Obecně lze 

tedy říci, že tento faktor není vnímán jako omezující, u studentů, kteří ještě nepodali přihlášku 

na vysokou školu tím spíše, že se v době dotazování nenacházeli v takové etapě rozhodovacího 

procesu, kdy by toto kritérium brali výrazněji v potaz. Dalším ne zcela vhodným indikátorem 

je nedostatek informací (c1), který byl v modelu sice ponechán, nicméně také nepředstavuje 

pro studenty bariéru při rozhodování. Vyšší hodnota standardizovaného regresního koeficientu 

pro tento faktor (i když pouze těsně nad požadovanou minimální hranicí) byla zaznamenána u 

studentů obchodní akademie (0,53), což může být dáno tím, že na konci třetího ročníku tito 

studenti ještě nevyhledávají informace potřebné pro rozhodnutí příliš intenzivně a nemají 

reálnou představu o jejich dostupnosti. 

4.4.4 Záměr chování 

Při porovnání vlivu jednotlivých latentních proměnných na záměr chování (I) a dále 

záměru na samotné chování, tedy volbu vysoké školy (B) lze pozorovat opět podobné výsledky 

pro všechny tři výběrové souboru – viz Tab. 4.19.  
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Nejsilněji je záměr dán proměnnou postoje k chování (ATT), kdy výsledky poukazují na 

středně silnou závislost na hladině významnosti menší než 0,001. Odlišných výsledků bylo 

dosaženo při zkoumání proměnné subjektivní norma (SN), kdy v případě studentů již přijatých 

k vysokoškolskému studiu nebyla potvrzena statistická závislost (p=0,510) a zkoumané 

referenční skupiny neměly významnější vliv na záměr vybrat si správnou vysokou školu. 

V případě studentů gymnázia a obchodní akademie byla zjištěna slabší závislost na 5% hladině 

významnosti. Latentní proměnná vnímaná kontrola chování (PBC) má vliv na záměr chování 

pouze slabě, stejně tak i přímý vliv na chování je pouze slabý a má negativní charakter.  

Tab. 4.19 Vyhodnocení hypotéz 

  studenti EkF studenti gymn. 

(4. roč.) 

studenti OA 

(3. roč.) 

H1 ATT  I 0,301*** 0,272*** 0,505*** 

H2 SN  I zamítnuto 0,279* 0,161* 

H3 PBC  I 0,121* 0,137*** -0,101* 

H4 PBC  B -0,139* -0,180* --- 

H5 I  B 0,280*** 0,323*** --- 

 R2 (I) 33 % 36 % 22 % 

 R2 (B) 15 % 16 % --- 
* p  0,05; ** p  0,01; *** p  0,001 

Pozn.: ATT – postoje k chování; SN – subjektivní norma; PBC – vnímaná kontrola chování; I – záměr 

chování; B – chování; R2 = koeficient determinace 

Co se týká vysvětlené variability záměru, nejlepšího výsledku (36 %) bylo dosaženo 

v případě modelu, který byl ověřován na souboru studentů gymnázia, naopak nejméně byla 

variabilita této proměnné vysvětlena v rámci vzorku studentů třetího ročníku obchodní 

akademie, což může být dáno tím, že se jedná o respondenty, kteří byli v době dotazování teprve 

na začátku rozhodovacího procesu. Model proto může mít menší vypovídací hodnotu. 

Statisticky významných výsledků bylo dosaženo při zkoumání vztahu mezi záměrem 

a chováním, kdy na hladině významnosti menší než 0,001 byla zjištěna středně silná pozitivní 

závislost (0,280, resp. 0,323). Proměnná záměr však vysvětluje pouze 15-16 % variability 

chování. Zde je třeba připomenout, že silnou stránkou využití strukturního modelování 

v marketingu je spíše schopnost vysvětlit určité jevy, než předvídat výsledky (Steenkamp, 

Baumgartner, 2000). 

Z porovnání výše uvedených tří modelů vyplývá, že čím více se doba výzkumného šetření 

blíží momentu, kdy studenti realizují konečné rozhodnutí (tzn. podávají přihlášku na vysokou 

školu), tím lepší je aplikovatelnost navrženého modelu. Kariérové rozhodování je proces, který 
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v případě mnohých jedinců může být dlouhodobější, a jehož parametry se v průběhu mohou 

měnit. 

4.5 Shrnutí a formulace doporučení 

Jak vyplynulo z hodnocení proměnné postoje k chování (ATT), jako klíčové se při volbě 

vysoké školy jeví ta očekávání, která souvisí s budoucím uplatněním studentů. Pro manažery 

vysokých škol, resp. jejich marketingové pracovníky z těchto výsledků vyplývají možné směry 

využití v oblasti marketingové komunikace, což je ta část marketingu vysokých škol, která je 

podle Durkin, McKenna a Cummins (2012) čím dál tím důležitější. Konkrétně se uvedená 

zjištění dají použít pro stanovení správné strategie sdělení. Pelsmacker, Geuens a Van Den 

Bergh (2013) v rámci strategií sdělení rozlišují funkcionální a nefunkcionální přínos. Obojí je 

vzhledem k výše uvedeným poznatkům, které vyplývají z analýzy postojů k volbě vysoké školy, 

v rámci marketingu vysokých škol reálné. Podstatné je, aby tyto instituce směrem 

k potenciálním studentům komunikovaly takové přínosy studia, které odráží spíše budoucí 

možnosti uplatnění a společenskou prestiž, než pouze znalosti a dovednosti, jež je možné si 

studiem konkrétního oboru osvojit. Pokud by obsahem marketingové komunikace (tedy 

sdělením) měly být informace o pracovních pozicích, na které je možné se po absolvování dané 

vysoké školy hlásit, případně informace o úspěšných absolventech nebo data o podílu 

absolventů, kteří pracují v oboru, šlo by o komunikaci funkcionálního přínosu studia. Durkin, 

McKenna a Cummins (2012) nicméně zpochybňují, zda tradiční marketingová komunikace 

vysokých škol založená na sdělování pouze racionálních informací (jako například kvalita 

výuky, výsledky výzkumných aktivit nebo úroveň materiálního vybavení školy) skutečně 

zasáhne cílovou skupinu mladých uchazečů dost efektivně. Tito autoři dále tvrdí, že kariérové 

rozhodování ve smyslu volby vysoké školy nelze považovat za čistě racionální proces, což 

potvrzují i další autoři, kteří zmiňují, že významnou roli zde „hrají často i emocionální faktory 

a image školy“ (Světlík, 2009, s. 305). Na druhou stranu není možné ze strany vysokých škol 

zcela rezignovat na poskytování konkrétních faktických informací, neboť i ty mohou být při 

rozhodování důležitými kritérii. 

Co se týká významu zkoumaných referenčních skupin, je z hlediska komunikačních aktivit 

vysokých škol výhodou, že nejvlivnější referenční skupinou jsou právě nejbližší přátelé 

potenciálních studentů. Dá se předpokládat, že půjde o jejich vrstevníky, na které je možné cílit 

stejným sdělením i stejnými nástroji komunikace. Vliv rodičů nelze podceňovat. Pappas a 

Kounenou (2011) v rámci kariérového rozhodování poukazují zejména na vliv vysokoškolsky 



 

78 

 

vzdělaných matek. Nástroje marketingové komunikace by tedy měly směřovat i k rodičům, a 

to zejména v období, kdy se blíží podávání přihlášek na vysoké školy. Intenzivnější cílení lze 

doporučit na rodiče studentů gymnázií, a to s ohledem na fakt, že více jak třetina otců a necelá 

třetina matek má vysokoškolské vzdělání, proto by volba sdělení i nástrojů komunikačních 

aktivit měla tuto skutečnost reflektovat. 

Rovněž poznatky týkající se specifikace možných omezení při volbě vysoké školy mohou 

opět determinovat marketingové (zejména komunikační) konsekvence. Pokud studenti, kteří 

rozhodnutí v souvislosti s volbou vysoké školy již realizovali, identifikovali jako bariéru 

schopnost určit a ujasnit si, jaká jsou jejich vlastní přání a potřeby, je žádoucí, aby se vysoké 

školy v rámci své prezentace snažily tuto překážku zmírnit. Je vhodné, aby prostřednictvím 

komunikačních aktivit byla určitým způsobem modelována očekávání studentů – uchazečů, což 

jim může pomoci při identifikaci vlastních požadavků. Navíc bude-li mít student od 

vysokoškolského studia, resp. od konkrétní vysoké školy reálná očekávání, dá se předpokládat, 

že se tento fakt může odrazit i v hodnocení spokojenosti během nebo po dokončení studií. Tyto 

informace by pak měly být komunikovány zejména v době, kdy studenti realizují konečné 

rozhodnutí. Chce-li vysoká škola v tomto směru působit na potenciální uchazeče dříve, je 

vhodnější zaměřit se na eliminaci bariéry, která vyplývá z toho, že se studenti mohou cítit 

limitováni svými osobnostními předpoklady, schopnostmi a nadáním. Vzhledem k tomu, že si 

řada z nich může být nejistá tím, zda se pro studium na konkrétní vysoké škole (nebo pro 

vysokoškolské studium jako takové) hodí, mohla by jim při rozhodování pomoci informace, 

jaké studenty vysoké školy hledají, přičemž důraz může být kladen jak na osobnostní rysy, tak 

i na dovednosti (kreativita, analytické myšlení, atp.), a podle zaměření dané vysoké školy 

mohou mít spíše obecnější charakter nebo mohou být zcela konkrétní. 

Získané výsledky a testované modely mají svá omezení. Ta vyplývají jednak ze vzorku, na 

němž je platnost modelu ověřována, a tedy není možné vztáhnout výsledky na celou populaci 

uchazečů o vysokoškolské vzdělání. Kritéria rozhodování a jednotlivé vlivy mohou být odlišné 

pro studenty jiných středních škol nebo pro uchazeče hlásící se na jiné vysoké školy než 

ekonomické.  

Další omezení již bylo zmíněno v souvislosti se způsobem, jakým je v modelu TPB 

zachyceno skutečné chování. Jde pouze o tzv. verbální chování, což znamená, že bylo nutné se 

spolehnout na deklarované, subjektivně vnímané hodnocení respondentů, neboť není jiná 

možnost, jak jejich chování změřit. V případě výběrového souboru studentů již studujících na 
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vysoké škole může být rovněž problémem retrospektivní hodnocení rozhodovacího procesu, 

v jehož důsledku mohlo dojít k zamítnutí hypotézy o vlivu referenčních skupin na záměr 

chování. 
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5 ANALÝZA PROFILŮ KARIÉROVÉHO ROZHODOVACÍHO PROCESU 

V další části je rozhodování při volbě vysoké školy analyzováno podle profilů kariérového 

rozhodovacího procesu (CDMP). Získané výsledky jsou porovnávány se zjištěními autorů 

tohoto přístupu, kteří jednak zkoumali, které charakteristiky (resp. póly) jednotlivých kategorií 

(dimenzí) jsou typické pro kariérové rozhodování, a také zda v rámci rozhodovacích profilů 

existují rozdíly podle pohlaví a podle fáze rozhodnutí neboli rozhodovacího statusu (Gadassi, 

Gati, Dayan, 2012), podrobněji viz kapitola 2.2.3. Výstupy statistických výpočtů k této části 

práce jsou k dispozici v Příloze č. 8. 

Nejprve je zkoumáno, do jaké míry jsou jednotlivé kategorie profilů kariérového 

rozhodování validní pro použitý výběrový soubor, přičemž respondenti všech tří typů škol 

(studenti vysoké školy, gymnázia i obchodní akademie) byli posuzování dohromady (N=620). 

Jak bylo zmíněno v kap. 2.2.3 a v kap. 3.2.2, dotazník, který se týkal této problematiky, 

obsahuje vždy tři tvrzení vztahující se k jedné z 12 kategorií. Na základě ukazatele 

Cronbachovo Alfa bylo tedy zjišťováno, do jaké míry tato tvrzení skutečně určují příslušnou 

dimenzi rozhodovacích profilů. Již dříve bylo uvedeno, že hodnota tohoto ukazatele by měla 

být alespoň 0,7. Skutečně naměřené výsledky jsou shrnuty v Tab. 5.1. 

Tab. 5.1 Cronbachovo Alfa pro jednotlivé kategorie modelu CDMP 

Kategorie 

Cronbach. 

Alfa Kategorie 

Cronbach. 

Alfa 

Získávání informací 0,725 Konzultace s ostatními 0,704 

Zpracování informací 0,719 Závislost na ostatních 0,743 

Míra kontroly 0,721 Touha zavděčit se 0,747 

Vynaložené úsilí 0,715 Touha po ideální VŠ 0,714 

Oddalování 0,755 Ochota ke kompromisu 0,792 

Rychlost rozhodnutí 0,717 Používání intuice 0,714 

 

Pro všech 12 kategorií splňuje hodnota Cronbachova Alfa daný požadavek a reliabilita 

použitého dotazníku je tedy dostatečná. Hodnoty jsou nicméně nižší, autoři profilů kariérového 

rozhodování uvádějí interval od 0,75 do 0,88 (Gati et al., 2012), případně 0,77 až 0,92 (Gadassi, 

Gati, Dayan, 2012).  

Dále byly vypočítány průměrné hodnoty pro jednotlivé kategorie tak, aby bylo možné 

zhodnotit, které póly více odpovídají kariérovému rozhodování výběrového souboru. Výsledky 

byly opět zjišťovány pro všechny respondenty (N=620), zachyceny jsou na Obr. 5.1. Box plot 
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(krabicový graf) znázorňující minimální a maximální hodnoty, medián a horní a dolní kvartil 

je pak uveden v Příloze č. 8 na Obr. 6. 

 

Obr. 5.1 Průměrné hodnoty kategorií modelu CDMP (měřeno na škále 1-7) 
Pozn.: IG – získávání informací; IP – zpracování informací; LC – míra kontroly; EI – vynaložené úsilí; PR – 

oddalování; SD – rychlost rozhodnutí; CO – konzultace s ostatními; DO – závislost na ostatních; DP – touha 

zavděčit se; AS – touha po ideální VŠ; WC – ochota ke kompromisu; UI – používání intuice 

V souladu se zjištěním autorů modelu CDMP (Gadassi, Gati, Dayan, 2012) je skutečnost, 

že specifickému rozhodovacímu procesu, jakým je kariérové rozhodování, resp. volba vysoké 

školy, odpovídá spíše komplexní vyhledávání informací, analytické myšlení, vnitřní (vlastní) 

kontrola, vysoká míra vynaloženého úsilí, menší tendence k oddalování rozhodnutí, nízká 

závislost na ostatních a také nízká touha zavděčit se jim a konečně vysoká ambice najít ideální 

vysokou školu.  

Naproti tomu co se týká kategorie rychlost rozhodnutí, ukazují zjištěné výsledky spíše na 

pomalé rozhodování, a konzultování s ostatními je spíše časté. Hodnocení těchto dvou dimenzí 

se liší od závěrů výše uvedených autorů. Rozdíly mohou být způsobeny tím, že původní 

výzkum, resp. dotazník se zabývá volbou kariéry obecně a tvrzení mohou být vztažena také 

k volbě povolání. Volba vysoké školy je úžeji vymezený proces v rámci celého kariérového 

rozhodování a může se tedy nepatrně lišit. Vliv může mít také národnost dotazovaných. Model 

CDMP byl testován na skupině izraelských a amerických respondentů, přičemž právě u 

IG: minimální 

IP: holistické 

LC: vnitřní 

EI: nízké 

PR: nízké 

SD: rychlé 

CO: časté 

DO: nízká 

DP: nízká 

AS: nízká 

WC: nízká 

UI: nízká 

komplexní 

analytické 

vnější 

vysoké 

vysoké 

pomalé 

výjimečné 

vysoká 

vysoká 

vysoká 

vysoká 

vysoká 
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zmíněných kategorií rychlost rozhodnutí a konzultování s ostatními byly zjištěny největší 

statisticky významné odlišnosti (Gati, Landsman, Davidovitch, Asulin-Peretz, Gadassi, 2010). 

5.1 Profily kariérového rozhodování podle pohlaví 

V Tab. 5.2 jsou uvedeny zjištěné průměrné hodnoty, medián a směrodatná odchylka pro 

každou z kategorií v rozdělení podle pohlaví. Rovněž jsou zde výsledky testování závislosti 

kategorií profilů rozhodování na pohlaví, a to na základě koeficientu Eta a hladiny statistické 

významnosti podle Kruskal-Wallisova testu. 

Tab. 5.2 Průměry a směrodatné odchylky kategorií modelu CDMP podle pohlaví 

 Muži Ženy 
Koeficient 

Eta Průměr Medián 
Směr. 

odchylka 
Průměr Medián 

Směr. 

odchylka 

IG 4,71 4,83 1,10 5,09 5,33 1,08 0,157*** 

IP 4,69 4,67 0,96 4,76 4,83 1,08 0,029 

LC 3,59 3,67 1,39 3,53 3,33 1,54 0,018 

EI 4,51 4,67 1,14 4,62 4,67 1,10 0,044 

PR 4,24 4,33 1,49 3,87 3,67 1,51 0,113** 

SD 4,34 4,33 1,31 4,54 4,67 1,34 0,071 

CO 3,41 4,67 1,26 3,81 3,33 1,33 0,140*** 

DO 2,83 2,67 1,17 3,05 3,00 1,27 0,083* 

DP 3,16 3,00 1,28 2,95 3,00 1,29 0,073 

AS 4,99 5,00 1,29 5,14 5,17 1,30 0,052 

WC 4,87 5,00 1,23 5,11 5,33 1,30 0,091* 

UI 4,71 5,00 1,10 4,71 4,67 1,07 0,000 
* p  0,05; ** p  0,01; *** p  0,001 

Pozn.: IG – získávání informací; IP – zpracování informací; LC – míra kontroly; EI – vynaložené úsilí; PR – 

oddalování; SD – rychlost rozhodnutí; CO – konzultace s ostatními; DO – závislost na ostatních; DP – touha 

zavděčit se; AS – touha po ideální VŠ; WC – ochota ke kompromisu; UI – používání intuice 

Zatímco autoři modelu CDMP zaznamenali statistickou závislost pouze mezi pohlavím 

a kategoriemi rychlost rozhodnutí a konzultace s ostatními, z výsledků dotazování pro účely 

dizertační práce je zřejmé, že statistická závislost existuje mezi pohlavím a pěti kategoriemi 

profilů kariérového rozhodování: získávání informací, oddalování, konzultování s ostatními, 

závislost na ostatních a ochota ke kompromisu. Obdobně jako ve výzkumném článku (Gadassi, 

Gati, Dayan, 2012) lze tvrdit, že podle pohlaví se kariérové rozhodování liší v tom, že ženy 

mají větší tendenci než muži konzultovat je s ostatními, čímž je potvrzena hypotéza H6a. 

Statisticky významné rozdíly v rychlosti realizace rozhodnutí se zde ale nepotvrdily (Eta = 

0,071, Sig. = 0,073) a hypotéza H6b je zamítnuta. 

Zajímavé je zjištění, že podle pohlaví existují odlišnosti v pečlivosti při získávání informací 

důležitých pro rozhodování. Na hladině významnosti menší než 0,001 lze říci, že ženy věnují 
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získávání informací větší pozornost než muži. Slabá závislost se projevila také u kategorie 

oddalování rozhodnutí, kdy na hladině významnosti menší než 0,01 je možné tvrdit, že muži 

mají oproti ženám větší tendenci odkládat konečné rozhodnutí. Velmi slabé vztahy na hladině 

významnosti menší než 0,05 byly prokázány také u závislosti na ostatních a ochoty ke 

kompromisu, které projevily spíše ženy. 

5.2 Profily kariérového rozhodování podle typu studenta 

Autoři modelu CDMP rovněž zkoumali, zda se liší profily rozhodování podle 

rozhodovacího statusu, resp. zda je model vhodnější spíše pro pokročilejší fáze kariérového 

rozhodování. Respondenty rozdělili proto do skupin na ty, kteří ještě nejsou v oblasti kariéry 

rozhodnuti, ty, kteří jsou částečně rozhodnuti, a na rozhodnuté. V dizertační práci jsou 

analogicky porovnávány výsledky pro vysokoškolské studenty, kteří kariérové rozhodnutí 

učinili před jedním až dvěma roky, pro studenty gymnázia, kteří realizovali rozhodnutí teprve 

nedávno, a pro studenty předposledního ročníku obchodní akademie, jež budou přihlášky na 

vysokou školu teprve podávat. Výsledky zachycuje Tab. 5.3. 

Tab. 5.3 Průměry a směrodatné odchylky kategorií modelu CDMP podle typu studenta 
 Studenti VŠ Studenti gymn. Studenti OA 

Koef. 

Eta Průměr Medián 
Směr. 

odchylka 
Průměr Medián 

Směr. 

odchylka 
Průměr Medián 

Směr. 

odchylka 

IG 4,91 5,00 1,09 5,18 5,33 1,11 5,10 5,33 1,13 0,097* 

IP 4,73 4,67 1,01 4,84 5,00 1,13 4,71 4,67 1,15 0,038 

LC 3,49 3,33 1,33 3,46 3,33 1,39 3,96 3,67 2,21 0,110 

EI 4,56 4,67 1,10 4,63 4,67 0,90 4,67 4,67 1,33 0,039 

PR 3,94 4,00 1,54 4,31 4,33 1,46 3,85 4,00 1,40 0,093 

SD 4,43 4,67 1,34 4,48 4,33 1,31 4,74 4,67 1,32 0,081 

CO 3,60 3,33 1,36 3,33 3,33 1,18 3,40 3,33 1,28 0,082 

DO 2,85 2,67 1,21 3,18 3,00 1,42 3,48 3,67 1,10 0,184*** 

DP 3,08 3,00 1,30 2,54 2,33 1,19 3,20 3,33 1,24 0,156*** 

AS 5,00 5,00 1,29 5,49 5,67 1,27 5,19 5,00 1,28 0,133* 

WC 5,07 5,00 1,23 5,19 5,33 1,15 4,69 4,67 1,15 0,118* 

UI 4,77 4,67 1,07 4,60 4,67 1,17 4,48 4,33 0,98 0,099* 

* p  0,05; ** p  0,01; *** p  0,001 

Pozn.: IG – získávání informací; IP – zpracování informací; LC – míra kontroly; EI – vynaložené úsilí; PR – 

oddalování; SD – rychlost rozhodnutí; CO – konzultace s ostatními; DO – závislost na ostatních; DP – touha 

zavděčit se; AS – touha po ideální VŠ; WC – ochota ke kompromisu; UI – používání intuice 

Nejsilnější závislost existuje mezi typem výběrového souboru a kategorií závislost na 

ostatních, kde studenti obchodní akademie, kteří budou kariérové rozhodnutí teprve realizovat, 

deklarují nejvyšší míru souhlasu s tím, že by raději sdíleli odpovědnost za rozhodování 

s ostatními (referenčními skupinami). Naopak nejméně se k tomuto postoji kloní studenti již 

přijatí na vysokou školu. Výsledek není překvapivý a jednoznačně koresponduje se zjištěními, 

která byla získána prostřednictvím testování strukturního modelu, konkrétně při zkoumání vlivu 
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referenčních skupin (neboli subjektivní normy, SN) na záměr chování (viz kap. 4.1.1 a 4.4.4). 

Právě u výběrového souboru respondentů již studujících vysokou školu nebyl v tomto směru 

prokázán statisticky významný vliv. Výsledek je pravděpodobně dán tím, že při zpětném 

hodnocení rozhodovacího procesu nevnímají studenti svoji závislost na ostatních tak intenzivně 

(nebo ji zpětně odmítají přiznat). K podobným závěrům došli i Gadassi, Gati a Dayan (2012), 

kteří uvádějí, že ti, kteří ještě nedospěli v oblasti kariéry k rozhodnutí, vykazují větší míru 

závislosti na ostatních. Obdobně vypovídají i výsledky testování závislosti pro kategorii touha 

zavděčit se nejbližším lidem, kdy tento postoj zaujímají více studenti předposledního ročníku 

obchodní akademie. 

Slabší závislosti pak byly zaznamenány u kategorií získávání informací a touha (aspirace) 

po ideální vysoké škole, což odpovídá i výsledkům podle Gadassi, Gati a Dayan (2012), a dále 

u kategorií ochota ke kompromisu a používání intuice. Zde je zajímavé, že menší ochotu ke 

kompromisu při volbě vysoké školy vykazují ti studenti, které kariérového rozhodování teprve 

čeká. Tento fakt může být dán tím, že nemají o tomto procesu ještě zcela reálnou představu, 

zatímco studenti, kteří se na vysokou školu již hlásili a prošli tedy všemi etapami rozhodovacího 

procesu, byli nuceni učinit nějaký kompromis v důsledku určitých omezujících faktorů 

(nesplňování podmínek pro přijetí na vysněnou školu, ekonomická omezení, apod.). 

5.3 Shrnutí 

Na základě analýzy získaných dat bylo zjištěno, že u většiny kategorií kariérového 

rozhodování odpovídají výsledky závěrům autorů tohoto modelu. Výjimkou je kategorie 

rychlost rozhodnutí, podle které lze rozhodování při volbě vysoké školy charakterizovat dle 

hodnocení respondentů spíše jako pomalé. Rovněž kategorii konzultování s ostatními lépe 

charakterizuje pól „časté“, narozdíl od zjištění autorů modelu, kteří tuto dimenzi označují spíše 

charakteristikou „výjimečné“. 

Pohlaví studentů má vliv na pět dimenzí kariérového rozhodování. Ženy mají tendenci 

spíše ke komplexnímu vyhledávání informací, dále k častějšímu konzultování s ostatními a také 

k větší závislosti na názorech ostatních a rovněž se u nich projevuje větší ochota ke 

kompromisu, pokud pro ně není dosažitelná preferovaná alternativa. Naproti tomu muži mají 

větší tendenci oddalovat realizaci konečného rozhodnutí. Vysoké školy, které cílí spíše na 

studentky, mohou brát výše uvedená zjištění v potaz opět při plánování komunikačních aktivit. 
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Uchazečkám je třeba poskytnout více podrobných informací, které při rozhodování potřebují, 

a rovněž je žádoucí působit na referenční skupiny, jimiž se nechávají ovlivnit. 

U šesti kategorií byly zjištěny i statisticky významné odlišnosti podle typu výběrového 

souboru. U studentů třetího ročníku obchodní akademie, kteří budou konečné rozhodnutí teprve 

realizovat, je charakteristická větší závislost na ostatních a také touha zavděčit se jim. Pro 

studenty posledního ročníku gymnázia je typické komplexní vyhledávání informací, vyšší 

touha po ideální vysoké škole a zároveň větší ochota ke kompromisu. Studenti již přijatí na 

vysokou školu pak deklarovali větší míru použití intuice. Komunikační nástroje, které vysoké 

školy směrem k potenciálním uchazečům chtějí využít, by měly být přizpůsobeny konkrétní 

etapě rozhodovacího procesu, v níž se studenti právě nacházejí. Ti, kteří mají konečné 

rozhodnutí teprve před sebou, jsou snáze ovlivnitelní významnými referenčními skupinami. 

Čím více se blíží okamžik konečného rozhodnutí, tím více je třeba studentům poskytnout 

detailnější informace a motivovat je vhodným sdělením. 
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6 ZÁVĚR 

Předmětem dizertační práce je kariérové rozhodování studentů, kteří zvažují volbu vysoké 

školy. Pro zpracování byla nejprve využita sekundárních data, a to zejména dostupné zahraniční 

zdroje, které se zabývají jednak problematikou teoretických konceptů v této oblasti a také ty, 

které dokumentují výsledky empirických výzkumů na tomto poli. Na základě těchto zdrojů a 

informací byl navržen model kariérového rozhodování při volbě vysoké školy. 

Dále bylo využito dat primárních, jež byla získána prostřednictvím písemného dotazování, 

a to za účelem testování a ověřování platnosti navrženého modelu.  

Hlavní cíl práce, kterým bylo determinovat faktory ovlivňující kariérový rozhodovací 

proces uchazečů o vysokoškolské vzdělání, byl dále rozdělen na cíle dílčí. Prvním z nich bylo 

specifikovat, jaké jsou motivace a očekávání studentů od vysokoškolského studia, tedy jaké 

k dané problematice zaujímají postoje. Za tímto účelem byli respondenti dotazováni, jaké 

důsledky svého chování – volby vysoké školy – očekávají a s jakou pravděpodobností a jak 

hodnotí přínos těchto důsledků. 

Druhým dílčím cílem bylo určit, jak ovlivňují studenty při kariérovém rozhodování různé 

referenční skupiny. Zde bylo zjišťováno, jednak jaké názory v oblasti volby vysoké školy 

respondenti přisuzují jednotlivým skupinám, a také jaká je vnímaná důležitost každé 

z referenčních skupin. 

Třetí dílčí cíl spočíval v identifikaci možných omezení v rámci kariérového rozhodování. 

Respondenti měli možnost určit, které faktory mají potenciál vytvářet určitou bariéru a působit 

obtíže při tomto typu rozhodování. Rovněž hodnotili, s jakou pravděpodobností by tato omezení 

mohla limitovat i jejich vlastní rozhodování při volbě vysoké školy. 

Pro naplnění těchto tří dílčích cílů byl vytvořen a testován model, při jehož navrhování 

bylo využito teorie plánovaného chování, a za využití strukturního modelování bylo měřeno, 

jak výše uvedené faktory (postoje k chování, vliv referenčních skupin a vnímaná omezení) 

ovlivňují záměr chování a následně chování samotné. Model byl ověřován na třech výběrových 

souborech, které se od sebe lišily tím, zda jejich příslušníci proces volby vysoké školy již 

realizovali v minulosti nebo teprve nedávno, případně zda procesem procházejí, ale konečné 

rozhodnutí mají teprve před sebou. Konkrétně šlo o studenty již přijaté na vysokou školu (1. a 

2. ročník), studenty posledního ročníku gymnázia, kteří již podali přihlášky k vysokoškolskému 
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studiu, a studenty obchodní akademie dokončující předposlední ročník studia, kteří budou 

podávat přihlášky (a tedy realizovat konečné rozhodnutí) v časovém horizontu asi osmi měsíců. 

Čtvrtým dílčím cílem bylo popsat způsob rozhodování, který uchazeči o vysokoškolské 

vzdělání používají. Zde bylo využito modelu profilů kariérového rozhodování, který byl rovněž 

testován na datech získaných z dotazníkového šetření. Bylo zjišťováno, které charakteristiky 

spíše odpovídají tomuto typu rozhodování a zda existují rozdíly podle pohlaví a podle fáze 

rozhodovacího procesu. 

Z analýzy kariérového rozhodovacího procesu vyplynulo, že navržený model je zcela 

platný pro oba výběrové soubory středoškolských studentů, nicméně větší vypovídací 

schopnost i prediktivní sílu má v případě studentů posledního ročníku gymnázia, u nichž se 

doba dotazování nejvíce blížila době kariérového rozhodnutí. U studentů již přijatých na 

vysokou školu, kteří hodnotili uvedený proces zpětně, nebyl prokázán vliv subjektivní normy 

neboli významných referenčních skupin na záměr chování. 

V rámci hodnocení vlivu jednotlivých konstruktů, se kterými pracuje teorie plánovaného 

chování, bylo zjištěno, že postoje k volbě vysoké školy jsou nejvíce určovány faktory úspěchy 

v profesní kariéře, uplatnění na trhu práce a dobré postavení ve společnosti, a to bez ohledu na 

typ výběrového souboru. Všechny tři skupiny studentů tedy shodně deklarovaly, že podle jejich 

názoru má volba správné vysoké školy vliv na dosažení těchto přínosů. Odlišnosti byly 

zaznamenány v hodnocení faktorů rozvíjení studijních schopností a dovedností a získání 

hlubších poznatků a informací v konkrétním oboru, kde zejména studenti posledního ročníku 

gymnázia nevnímají tyto atributy jako pravděpodobné a významné přínosy volby správné 

vysoké školy. Celkově lze však říci, že všechny navržené indikátory (představy) vyjadřující 

postoje k volbě vysoké školy byly shledány jako platné v rámci testovaného modelu. 

Při analýze míry vlivu tří referenčních skupin – rodičů, nejbližších přátel a spolužáků – 

bylo zjištěno, že bez ohledu na typ výběrového souboru jsou nejvýznamnější skupinou blízcí 

přátelé, naopak nejméně spolužáci. V případě rodičů byl dále zkoumán vztah mezi typem 

(vy)studované střední školy respondenta a nejvyšším dosaženým vzděláním jeho otce, resp. 

matky, který byl prokázán a který je nejsilnější v případě studentů gymnázia. 

Prostřednictvím zkoumání existence omezení a jejich vlivu při rozhodování o vysoké škole 

byly zjištěny rozdíly podle toho, zda respondenti rozhodnutí již realizovali nebo zda jej mají 

teprve před sebou. V prvním případě se jako významně omezující projevila schopnost 
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identifikovat své zájmy, potřeby a přání, zatímco v případě druhém byly jako zásadnější bariéry 

vnímány osobnostní předpoklady, schopnosti a nadání. Jako proměnné ne zcela vhodné pro 

testovaný model se v této oblasti projevily ekonomické možnosti, které v případě modelu 

testovaném na souboru studentů, jež budou rozhodnutí teprve realizovat, musely být z analýzy 

vyřazeny, a dále šlo o nedostatek informací, který není vnímán jako zásadní omezení žádnou 

ze skupin respondentů. 

Při posuzování vlivu výše uvedených tří proměnných na záměr chování, který předpokládá 

teorie plánovaného chování, bylo zjištěno, že v případě všech tří výběrových souborů je záměr 

nejsilněji dán postoji k chování, přičemž vůbec největší míra vlivu byla identifikována u 

studentů předposledního ročníku střední školy. Dále je záměr ovlivněn působením referenčních 

skupin, s výjimkou již zmíněných vysokoškolských studentů, kde vztah tohoto faktoru a záměru 

chování nebyl prokázán. Nejméně na záměr působí vnímaná omezení. 

Jako poslední bylo v rámci testovaného strukturního modelu ověřováno, zda existuje vliv 

záměru na samotné chování, tedy na volbu vysoké školy, a dále jak velká je vysvětlená 

variabilita těchto dvou proměnných. Vztah záměru chování a chování samotného byl prokázán 

jak v případě vysokoškolských studentů, tak v případě studentů gymnázia. U třetího výběrového 

souboru – studentů předposledního ročníku obchodní akademie – nemohla být tato vazba 

zkoumána, neboť tito studenti budou volbu vysoké školy teprve realizovat a proměnná chování 

tedy nemohla být měřena. Model vysvětluje 22-36 % variability záměru a 15-16 % variability 

chování (v závislosti na typu výzkumného vzorku). 

Při analýze profilů kariérového rozhodování, která byla předmětem čtvrtého dílčího cíle, 

bylo zjištěno, že tomuto typu rozhodovacímu procesu odpovídá spíše komplexní vyhledávání 

informací, analytické myšlení, vnitřní (vlastní) kontrola, vysoká míra vynaloženého úsilí, menší 

tendence k oddalování rozhodnutí, nízká závislost na ostatních a nízká touha zavděčit se jim a 

vysoká ambice najít ideální vysokou školu. Tyto výsledky jsou v souladu se závěry autorů 

uvedené teorie. Naopak odlišně byly hodnoceny kategorie rychlost rozhodnutí, kde respondenti 

mají tendenci hodnotit je spíše jako pomalé, a konzultování s ostatními, které může být na 

základě realizovaného výzkumu charakterizováno spíše jako časté. 

Statisticky významné rozdíly podle pohlaví byly identifikovány u kategorií získávání 

informací, oddalování rozhodnutí, konzultování s ostatními, závislost na ostatních a ochota ke 

kompromisu. Při analýze rozdílu podle typu výběrového souboru byly prokázány odlišnosti 
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u kategorií závislost na ostatních a touha zavděčit se ostatním, o něco méně pak u získávání 

informací, touhy po ideální vysoké škole, ochoty ke kompromisu a používání intuice. 

V rámci analytické části dizertační práce jsou také formulována doporučení zejména pro 

manažery, resp. marketingové pracovníky vysokých škol, a to zejména v oblasti marketingové 

komunikační strategie. Pro strategii komunikačního sdělení by měly být formulovány spíše 

takové přínosy vysokoškolského studia, které odrážejí budoucí možnosti profesního uplatnění, 

případně společenskou prestiž. Zároveň je žádoucí modelovat očekávání potenciálních 

uchazečů, a to zejména v období, kdy studenti v souvislosti s volbou vysoké školy realizují 

konečné rozhodnutí, tj. v době, resp. krátce před dobou podávání přihlášek. Pro komunikaci 

v dřívějším období je vhodnější použít informace o tom, co očekává vysoká škola od 

potenciálních studentů, resp. jaké studenty hledá, a to proto, aby byla eliminována bariéra 

v podobě osobnostních předpokladů, schopností a nadání, kterou studenti mohou více či méně 

vnímat. Rovněž je vhodné cílit marketingové komunikační aktivity i na významné referenční 

skupiny. V případě nejbližších přátel (tedy vrstevníků) mohou být obsah, formy i načasování 

komunikace totožné s těmi aktivitami, jejichž cílem je oslovit samotné potenciální uchazeče. 

V případě rodičů studentů je klíčové již zmíněné období před realizací konečného rozhodnutí 

a intenzivnější úsilí v této oblasti lze doporučit zejména směrem k rodičům studentů gymnázií, 

jejichž vliv je větší. Zde je třeba si uvědomit, že zhruba třetina těchto rodičů má sama 

vysokoškolské vzdělání, a tedy že apely i nosiče komunikace by měly s touto skutečností 

korespondovat. 

Uvedené výsledky mají svá omezení. Ta vyplývají jednak z výzkumného vzorku, kdy byli 

osloveni studenti vždy jedné školy daného typu (ekonomická fakulta, gymnázium a obchodní 

akademie), přičemž všechny instituce se nacházejí v jednom městě. Rovněž zpětný popis a 

hodnocení chování mohou představovat riziko zkreslení. Nevýhoda, která plyne z použité teorie 

plánovaného chování, je v tomto případě fakt, že chování, tedy volba vysoké školy, bylo měřeno 

pouze verbálně a projevit se zde mohla jistá míra subjektivity ze strany oslovených respondentů. 

Možnosti pro rozpracování tématu této dizertační práce se v případě strukturního modelu, 

který se zabývá vlivem dílčích proměnných na záměr volby vysoké školy, resp. na chování jako 

takové, nabízí zejména v oblasti identifikace vhodných indikátorů pro proměnnou vnímaná 

kontrola chování. Vzhledem k tomu, že se při testování navrženého modelu ukázaly dva 

indikátory jako ne zcela vhodné, je zde možnost zkoumat, jaká další omezení existují při 

kariérovém rozhodovacím procesu a jaká je jejich intenzita. Dále by bylo možné zjistit, zda se 
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liší vliv otce, resp. matky, případně zda lze prokázat působení jiných referenčních skupin (např. 

sourozenci, další členové rodiny, pedagogové na střední škole, výchovní poradci, atd.). 

Model profilů kariérového rozhodování je možné rozvinout ve smyslu komparace způsobů 

rozhodování podle typů střední školy, podle typu (zaměření) vysoké školy, na kterou se uchazeč 

hlásí, nebo podle jejich počtu. Rovněž by bylo zajímavé porovnat, zda existuje souvislost mezi 

obecným stylem rozhodování, který studenti používají v jiných situacích, a profilem 

kariérového rozhodování, případně zda je tento typ rozhodovacího procesu ovlivněn 

osobnostními rysy. 

  



 

91 

 

Conclusion 

The topic of this thesis is focused on career decision-making of students who are 

considering college choice. Secondary data mainly available from foreign sources were used. 

They discuss theoretical frameworks in this field or they present empirical research results. 

Model of career decision-making process in university choice was developed on the basis of 

these sources and information. 

Also primary data were used to realize testing and validation of proposed model. These 

data were collected through written questionnaire research. 

The main aim of the thesis, e. g. to analyze career decision-making process in university 

choice, was divided into partial aims. The first one was to specify what are students’ 

motivations and expectations from university studies that is what attitudes toward this choice 

they have. For this purpose respondents were asked what consequences of their behavior – 

university choice – do they expect and with what probability, and also how do they evaluate 

benefits of these consequences. 

The second aim was to define what is the impact of significant others during career 

decision-making process. It was investigated what are the opinions of significant others in field 

of university choice and also how important is each group of significant others for students. 

The third aim was to identify possible restrictions in career decision-making process. 

Respondents was allowed to define, which factors are potential barriers and can cause 

difficulties during this decision-making. They also assessed what is the probability of specific 

barriers limitation during their own university choice. 

To achieve these three aims the model according to the theory of planned behavior was 

designed and tested and it was measured how the mentioned factors (attitudes toward behavior, 

significant others impact and perceived restrictions) influence behavioral intention and 

behavior as well using structural equation modelling. This model was verified using three types 

of sample. First of them were university students (first and second year) who have already 

realized the university choice in the past, second group were last year high school students who 

have already submitted the application form for university studies, and last group consists of 

business academy students finishing last but one year of study and who will submit the 

application form (e. g. realize the final decision) in time perspective of eight months. 
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The fourth partial aim of the thesis was to describe the manner of career decision-making 

process. In this case the model of career decision-making profiles was used and also tested with 

data from survey. It was examined which characteristics better describe this type of decision-

making and whether there are some differences according to sex or stage of decision-making 

process. 

It was found out that proposed model is valid for both samples of high school students, 

however there was better explanatory predictive power for sample of last year high school 

students where the period of research was closer to the period of final decision-making. In case 

of university students who assessed the process retrospectively there was no relationship 

between significant others impact and behavioral intention identify. 

If we assess the impact of each construct from the theory of planned behavior it was found 

out that attitudes toward the behavior are determined mainly by factors named successes in 

professional career, promising career prospects and satisfying society status no matter what was 

the sample group. All three groups proclaimed that according to their opinion the choice of the 

right university has an impact on achieving of these benefits. There were some differences in 

assessment of factors named developing study skills and abilities and gaining deeper knowledge 

and information in a particular field when mainly last year high students don’t perceive these 

attributes as important benefits of right university choice. In general we can say that all 

purposed indicators (beliefs) determining the attitudes toward the university choice are valid. 

Through analysis of significant others (e. g. parents, closest friends and schoolmates) 

impact it was found out that the closest friends are the most important group no matter what 

was the sample group, on the other side schoolmates are the least important one. Speaking about 

parents the relationship between the students’ high school and parents’ highest level of 

education was examined and validated mainly in case of high school students. 

The analysis of restrictions and their impact on university choice shows the differences 

between students who have already realized their final decision and those who will realize it in 

the future. For the first group the most important limitation was the ability to identify own 

interests, needs and wishes, whereas for the second group it was the factor named personal 

skills, abilities and talents. Variables which weren’t appropriate for the tested model are 

economic resources and also lack of information. 
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When the impact of these three variables on the behavioral intention according to the theory 

of the planned behavior was assessed it was found out that the intention is determined mainly 

by attitudes toward the behavior when the strongest impact was identified in group of last but 

one year high business academy students. Other strong impact was identified in significant 

others except already mentioned university students where the relationship of this factor to the 

intention wasn’t proved. Perceived restrictions determine the intention at least. 

It was also examined the impact of behavioral intention to the behavior – university choice, 

and also what is the rate of explained variability of these two variables. This relationship was 

proved in case of university students and also for high school students. In case of the third 

sample – students of last but one year of business academy – it wasn’t able to examine this 

relationship because these students will realize the final decision in the future and so the variable 

behavior couldn’t be measured. The model explains 22-36 % of intention variability and 15-16 

% of behavior variability (it depends on the sample group). 

Analysis of career decision-making profiles which was the fourth partial aim brought the 

findings that comprehensive information gathering, analytic information processing, internal 

locus of control, much effort invested, low procrastination, low dependence on others, low 

desire to please others and high aspiration for an ideal university better describe this kind of 

decision-making. These results are consistent with the research findings of the theory authors. 

Different result were gained for the dimension speed of making the final decision where 

respondents tend to assess it as slow, and also dimension consulting with others which can be 

characterized as rather frequent. 

According to sex the significant differences identified in dimensions like information 

gathering, procrastination, consulting with others, dependence on others and willingness to 

compromise. According to the sample group the significant differences were proved for 

dimensions like dependence on others and desire to please others, also for information 

gathering, aspiration for ideal university, willingness to compromise and using of intuition. 

Analytic part of the thesis also consists of recommendations mainly for management or 

marketing specialists of universities. These recommendations are focused mainly on marketing 

communications strategies. For the message strategy there should be communicated such kinds 

of tertiary education benefits like professional career or society prestige. Also it is desirable to 

model prospective students’ expectations mainly in the time when students realize their final 
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university choice decisions, e. g. before submitting the application forms. For communications 

in an earlier period it’s much more appropriate to use the information about university 

expectations from students or what kind of student is it looking for. The reason is to eliminate 

barrier like personal skills, abilities and talents which can be perceived by prospective students. 

It is also desirable to target communication activities at important significant others. When we 

talk about the closest friends, communication content, forms and timing can be the same like in 

case of targeting at prospective students. Speaking about parents, the period before submitting 

the application forms is very important. Higher effort in communication activities can be 

recommended mainly in case of parents of high school students because their influence is 

higher. It’s necessary to realize that about one third of these parents has the university education 

and so the communication appeals and tools should take this fact into account. 

Stated results have its limitations. They come from the research sample because only 

students of one school of given kind (economical faculty, high school and business academy) 

were approached and all these institutions are located in the same town. Also the retrospective 

behavior description and assessment can cause the bias. Disadvantage which comes from the 

theory of planned behavior is that the behavior – university choice – was measured only in the 

verbal way and so the certain degree of respondents’ subjectivity could influence the results. 

There are some possibilities to work up the topic of this thesis. There can be examined the 

impact of other appropriate indicators of perceived behavioral control in the structural model. 

Considering the fact that two indicators weren’t appropriate it is possible to examine which 

other limitations and barriers can influence the career decision-making process and what is their 

intensity. Also it would be possible to find out whether the father’s influence is different from 

the mother’s one or if there is an influence of other significant others (e. g. brothers or sisters, 

other family members, high school teachers, counsellors, etc.). 

Model of career decision-making profiles can be extended in the sense of comparison of 

decision-making profiles according to present school, university or university which students 

prefer to study. It would be also interesting to learn whether there is some connection between 

general decision-making style and career decision-making profile and whether this kind of 

decision-making is influenced by personality traits. 
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Dotazník pro model CDMP (výběrový soubor: VŠ studenti, studenti gymnázia)                                                               Příloha č. 1 

1 

 

Vážení studenti,                   Dotazník I. 

před samotným vyplňováním dotazníku, prosím, uveďte vlevo dole v tomto rámečku značku (libovolné písmeno, číslo, znak nebo 

jejich kombinace), kterou použijete i u druhého dotazníku. Odpovědi jsou anonymní, značka slouží pouze ke spárování obou 

dotazníků od jednoho respondenta. 

U následujících tvrzení označte prosím na škále 1-7, do jaké míry s nimi souhlasíte. Některá tvrzení se týkají obecně Vašeho způsobu 

rozhodování, pak uvažujte, jak se obvykle při rozhodování chováte. Další se týkají Vašeho rozhodování při volbě vysoké školy, pak 

se pokuste vzpomenout, jak jste se rozhodoval/a pouze v dané situaci.  

Děkuji za Vaši účast na dotazníkovém šetření.                                          Tereza Navrátilová, katedra marketingu a obchodu,      

Ekonomická fakulta, VŠB-TU Ostrava 

Značka:  
 

1. V posledním roce jsem se rozhodoval/a o tom, na kterou vysokou školu se přihlásit. 

rozhodně nesouhlasím 1 2 3 4 5 6 7 rozhodně souhlasím 
 

2. Obvykle jsem pečlivý/á při shromažďování informací, nechci spoléhat pouze na ty, které jsou snadno dostupné.  

rozhodně nesouhlasím 1 2 3 4 5 6 7 rozhodně souhlasím 
 

3. Po shromáždění všech potřebných informací o jednotlivých alternativách každou z nich analyzuji. 

rozhodně nesouhlasím 1 2 3 4 5 6 7 rozhodně souhlasím 
 

4. Nenesu plnou zodpovědnost za důsledky svých rozhodnutí, moji budoucí kariéru ovlivní i osud a štěstí. 

rozhodně nesouhlasím 1 2 3 4 5 6 7 rozhodně souhlasím 
 

5. Při rozhodování vynakládám velké úsilí. 

rozhodně nesouhlasím 1 2 3 4 5 6 7 rozhodně souhlasím 
 

6. Mám tendenci odkládat rozhodnutí ohledně své kariéry. 

rozhodně nesouhlasím 1 2 3 4 5 6 7 rozhodně souhlasím 
 

7. I poté, co mám k dispozici všechny nutné informace, potřebuji k rozhodnutí delší čas. 

rozhodně nesouhlasím 1 2 3 4 5 6 7 rozhodně souhlasím 
 

8. Obvykle zvažuji svůj výběr a dělám rozhodnutí bez konzultace s ostatními. 

rozhodně nesouhlasím 1 2 3 4 5 6 7 rozhodně souhlasím 
 

9. V případě náročných rozhodnutí, jako je volba vysoké školy, by pro mě bylo snazší, kdyby někdo rozhodl za mě. 

rozhodně nesouhlasím 1 2 3 4 5 6 7 rozhodně souhlasím 
 

10. Považuji za důležité rozhodovat se tak, abych uspokojil/a svou rodinu a blízké přátele. 

rozhodně nesouhlasím 1 2 3 4 5 6 7 rozhodně souhlasím 
 

11. Při volbě vysoké školy jsem věřil/a, že lze najít takovou vysokou školu, která naplní mé touhy a očekávání. 

rozhodně nesouhlasím 1 2 3 4 5 6 7 rozhodně souhlasím 
 

12. Pokud bych nebyl/a přijat/a na vysokou školu, kterou jsem měl/a na prvním místě, neměl/a bych problém najít jiný 

kompromis. 

rozhodně nesouhlasím 1 2 3 4 5 6 7 rozhodně souhlasím 
 

13. Když se rozhoduji, spoléhám zejména na svou intuici. 

rozhodně nesouhlasím 1 2 3 4 5 6 7 rozhodně souhlasím 
 

14. Při rozhodování se snažím vybrat variantu, která je pro mě nejlepší. 

rozhodně nesouhlasím 1 2 3 4 5 6 7 rozhodně souhlasím 
 

15. Raději dělám rozhodnutí až poté, co jsem pečlivě posoudil/a všechny možné alternativy. 

rozhodně nesouhlasím 1 2 3 4 5 6 7 rozhodně souhlasím 
 

16. Obvykle se rozhoduji na základě srovnání několika charakteristik pro jednotlivé alternativy. 

rozhodně nesouhlasím 1 2 3 4 5 6 7 rozhodně souhlasím 
 

17. Faktory, které jsou mimo mou kontrolu (jako např. osud), značně ovlivní můj výběr a jeho důsledky. 

rozhodně nesouhlasím 1 2 3 4 5 6 7 rozhodně souhlasím 

18. Do procesu rozhodování se zcela ponořím. 
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rozhodně nesouhlasím 1 2 3 4 5 6 7 rozhodně souhlasím 
 

19. Měl/a jsem tendenci odkládat rozhodnutí ohledně volby vysoké školy. 

rozhodně nesouhlasím 1 2 3 4 5 6 7 rozhodně souhlasím 
 

20. I když už získám relevantní informace, trvá mi dlouho udělat konečné rozhodnutí. 

rozhodně nesouhlasím 1 2 3 4 5 6 7 rozhodně souhlasím 
 

21. Nepotřebuji se radit s ostatními, abych udělal/a správné rozhodnutí. 

rozhodně nesouhlasím 1 2 3 4 5 6 7 rozhodně souhlasím 
 

22. Nechci dělat rozhodnutí sám/sama, chci sdílet zodpovědnost s ostatními. 

rozhodně nesouhlasím 1 2 3 4 5 6 7 rozhodně souhlasím 
 

23. Nakonec zvolím tu variantu, která potěší mé nejbližší. 

rozhodně nesouhlasím 1 2 3 4 5 6 7 rozhodně souhlasím 
 

24. Snažil/a jsem se vybrat takovou vysokou školu, která by splňovala všechny moje požadavky. 

rozhodně nesouhlasím 1 2 3 4 5 6 7 rozhodně souhlasím 
 

25. Pokud nemohu realizovat svou první volbu, jsem ochotný/á udělat kompromis. 

rozhodně nesouhlasím 1 2 3 4 5 6 7 rozhodně souhlasím 
 

26. Když se potřebuji rozhodnout, mám tendenci věřit svým instinktům. 

rozhodně nesouhlasím 1 2 3 4 5 6 7 rozhodně souhlasím 
 

27. Je mi jedno, na jaké vysoké škole budu studovat. 

rozhodně nesouhlasím 1 2 3 4 5 6 7 rozhodně souhlasím 
 

28. Snažil/a jsem se získat všechny dostupné informace o vysoké škole, na kterou jsem zvažoval/a se hlásit. 

rozhodně nesouhlasím 1 2 3 4 5 6 7 rozhodně souhlasím 
 

29. Obvykle porovnávám alternativy tak, že posuzuji jejich výhody a nevýhody. 

rozhodně nesouhlasím 1 2 3 4 5 6 7 rozhodně souhlasím 
 

30. Nezáleží na tom, jak se rozhodnu, tak jako tak moji budoucí kariéru ovlivní osud. 

rozhodně nesouhlasím 1 2 3 4 5 6 7 rozhodně souhlasím 
 

31. Když potřebuji učinit rozhodnutí, věnuji tomu hodně času a úsilí. 

rozhodně nesouhlasím 1 2 3 4 5 6 7 rozhodně souhlasím 
 

32. Mám sklon odkládat rozhodnutí, jak jen mohu. 

rozhodně nesouhlasím 1 2 3 4 5 6 7 rozhodně souhlasím 
 

33. Když se dostanu do konečné fáze rozhodování, začnu hodně váhat. 

rozhodně nesouhlasím 1 2 3 4 5 6 7 rozhodně souhlasím 
 

34. Při rozhodování se obvykle neradím s ostatními. 

rozhodně nesouhlasím 1 2 3 4 5 6 7 rozhodně souhlasím 
 

35. Jsem raději, když další lidé sdílí zodpovědnost za má rozhodnutí. 

rozhodně nesouhlasím 1 2 3 4 5 6 7 rozhodně souhlasím 
 

36. Očekávání mých nejbližších jsou pro mě nejdůležitějším faktorem při rozhodování. 

rozhodně nesouhlasím 1 2 3 4 5 6 7 rozhodně souhlasím 
 

37. Věřím, že existuje vysoká škola, která uspokojí všechny mé požadavky a ambice. 

rozhodně nesouhlasím 1 2 3 4 5 6 7 rozhodně souhlasím 
 

38. Pokud bych nemohl/a studovat zvolenou vysokou školu, udělal/a bych kompromis a hledal/a jinou pro mě vhodnou. 

rozhodně nesouhlasím 1 2 3 4 5 6 7 rozhodně souhlasím 
 

39. V okamžiku rozhodnutí se obvykle nechám vést svými vnitřními pocity. 

rozhodně nesouhlasím 1 2 3 4 5 6 7 rozhodně souhlasím 
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Vážení studenti,                   Dotazník I. 

před samotným vyplňováním dotazníku, prosím, uveďte vlevo dole v tomto rámečku značku (libovolné písmeno, číslo, znak nebo 

jejich kombinace), kterou použijete i u druhého dotazníku. Odpovědi jsou anonymní, značka slouží pouze ke spárování obou 

dotazníků od jednoho respondenta. 

U následujících tvrzení označte prosím na škále 1-7, do jaké míry s nimi souhlasíte. Některá tvrzení se týkají obecně Vašeho způsobu 

rozhodování, pak uvažujte, jak se obvykle při rozhodování chováte, další se týkají Vašeho rozhodování o kariéře (volbě vysoké 

školy či zaměstnání).  

Děkuji za Vaši účast na dotazníkovém šetření.                             Tereza Navrátilová, katedra marketingu a obchodu 

Ekonomická fakulta, VŠB-TU Ostrava  

Značka:  
 

1. Zabývám se nebo se v blízké budoucnosti budu zabývat rozhodováním o vysoké škole nebo o zaměstnání. 

rozhodně nesouhlasím 1 2 3 4 5 6 7 rozhodně souhlasím 
 

2. Obvykle jsem pečlivý/á při shromažďování informací, nechci spoléhat pouze na ty, které jsou snadno dostupné.  

rozhodně nesouhlasím 1 2 3 4 5 6 7 rozhodně souhlasím 
 

3. Po shromáždění všech potřebných informací o jednotlivých alternativách každou z nich analyzuji. 

rozhodně nesouhlasím 1 2 3 4 5 6 7 rozhodně souhlasím 
 

4. Nenesu plnou zodpovědnost za důsledky svých rozhodnutí, moji budoucí kariéru ovlivní i osud a štěstí. 

rozhodně nesouhlasím 1 2 3 4 5 6 7 rozhodně souhlasím 
 

5. Při rozhodování vynakládám velké úsilí. 

rozhodně nesouhlasím 1 2 3 4 5 6 7 rozhodně souhlasím 
 

6. Mám tendenci odkládat rozhodnutí ohledně své kariéry. 

rozhodně nesouhlasím 1 2 3 4 5 6 7 rozhodně souhlasím 
 

7. I poté, co mám k dispozici všechny nutné informace, potřebuji k rozhodnutí delší čas. 

rozhodně nesouhlasím 1 2 3 4 5 6 7 rozhodně souhlasím 
 

8. Obvykle zvažuji svůj výběr a dělám rozhodnutí bez konzultace s ostatními. 

rozhodně nesouhlasím 1 2 3 4 5 6 7 rozhodně souhlasím 
 

9. V případě náročných rozhodnutí, jako je rozhodování o kariéře, by pro mě bylo snazší, kdyby někdo rozhodl za mě. 

rozhodně nesouhlasím 1 2 3 4 5 6 7 rozhodně souhlasím 
 

10. Považuji za důležité rozhodovat se tak, abych uspokojil/a svou rodinu a blízké přátele. 

rozhodně nesouhlasím 1 2 3 4 5 6 7 rozhodně souhlasím 
 

11. Věřím, že lze najít takovou vysokou školu nebo zaměstnání, které naplní mé touhy a očekávání. 

rozhodně nesouhlasím 1 2 3 4 5 6 7 rozhodně souhlasím 
 

12. Pokud bych nebyl/a přijat/a na vysokou školu nebo do zaměstnání, které jsem chtěl/a na prvním místě, neměl/a bych 

problém najít jiný kompromis. 

rozhodně nesouhlasím 1 2 3 4 5 6 7 rozhodně souhlasím 
 

13. Když se rozhoduji, spoléhám zejména na svou intuici. 

rozhodně nesouhlasím 1 2 3 4 5 6 7 rozhodně souhlasím 
 

14. Při rozhodování se snažím vybrat variantu, která je pro mě nejlepší. 

rozhodně nesouhlasím 1 2 3 4 5 6 7 rozhodně souhlasím 
 

15. Raději dělám rozhodnutí až poté, co jsem pečlivě posoudil/a všechny možné alternativy. 

rozhodně nesouhlasím 1 2 3 4 5 6 7 rozhodně souhlasím 
 

16. Obvykle se rozhoduji na základě srovnání několika charakteristik pro jednotlivé alternativy. 

rozhodně nesouhlasím 1 2 3 4 5 6 7 rozhodně souhlasím 
 

17. Faktory, které jsou mimo mou kontrolu (jako např. osud), značně ovlivní můj výběr a jeho důsledky. 

rozhodně nesouhlasím 1 2 3 4 5 6 7 rozhodně souhlasím 
 

18. Do procesu rozhodování se zcela ponořím. 
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rozhodně nesouhlasím 1 2 3 4 5 6 7 rozhodně souhlasím 
 

19. Mám tendence odkládat rozhodnutí ohledně své budoucí kariéry. 

rozhodně nesouhlasím 1 2 3 4 5 6 7 rozhodně souhlasím 
 

20. I když už získám relevantní informace, trvá mi dlouho udělat konečné rozhodnutí. 

rozhodně nesouhlasím 1 2 3 4 5 6 7 rozhodně souhlasím 
 

21. Nepotřebuji se radit s ostatními, abych udělal/a správné rozhodnutí. 

rozhodně nesouhlasím 1 2 3 4 5 6 7 rozhodně souhlasím 
 

22. Nechci dělat rozhodnutí sám/sama, chci sdílet zodpovědnost s ostatními. 

rozhodně nesouhlasím 1 2 3 4 5 6 7 rozhodně souhlasím 
 

23. Nakonec zvolím tu variantu, která potěší mé nejbližší. 

rozhodně nesouhlasím 1 2 3 4 5 6 7 rozhodně souhlasím 
 

24. Budu se snažit vybrat takovou vysokou školu nebo zaměstnání, které by splňovalo všechny moje požadavky. 

rozhodně nesouhlasím 1 2 3 4 5 6 7 rozhodně souhlasím 
 

25. Pokud nemohu realizovat svou první volbu, jsem ochotný/á udělat kompromis. 

rozhodně nesouhlasím 1 2 3 4 5 6 7 rozhodně souhlasím 
 

26. Když se potřebuji rozhodnout, mám tendenci věřit svým instinktům. 

rozhodně nesouhlasím 1 2 3 4 5 6 7 rozhodně souhlasím 
 

27. Nezáleží mi na mé budoucí kariéře. 

rozhodně nesouhlasím 1 2 3 4 5 6 7 rozhodně souhlasím 
 

28. Snažím se získat všechny dostupné informace o vybrané vysoké škole nebo zaměstnání. 

rozhodně nesouhlasím 1 2 3 4 5 6 7 rozhodně souhlasím 
 

29. Obvykle porovnávám alternativy tak, že posuzuji jejich výhody a nevýhody. 

rozhodně nesouhlasím 1 2 3 4 5 6 7 rozhodně souhlasím 
 

30. Nezáleží na tom, jak se rozhodnu, tak jako tak moji budoucí kariéru ovlivní osud. 

rozhodně nesouhlasím 1 2 3 4 5 6 7 rozhodně souhlasím 
 

31. Když potřebuji učinit rozhodnutí, věnuji tomu hodně času a úsilí. 

rozhodně nesouhlasím 1 2 3 4 5 6 7 rozhodně souhlasím 
 

32. Mám sklon odkládat rozhodnutí, jak jen mohu. 

rozhodně nesouhlasím 1 2 3 4 5 6 7 rozhodně souhlasím 
 

33. Když se dostanu do konečné fáze rozhodování, začnu hodně váhat. 

rozhodně nesouhlasím 1 2 3 4 5 6 7 rozhodně souhlasím 
 

34. Při rozhodování se obvykle neradím s ostatními. 

rozhodně nesouhlasím 1 2 3 4 5 6 7 rozhodně souhlasím 
 

35. Jsem raději, když další lidé sdílí zodpovědnost za má rozhodnutí. 

rozhodně nesouhlasím 1 2 3 4 5 6 7 rozhodně souhlasím 
 

36. Očekávání mých nejbližších jsou pro mě nejdůležitějším faktorem při rozhodování. 

rozhodně nesouhlasím 1 2 3 4 5 6 7 rozhodně souhlasím 
 

37. Věřím, že existuje vysoká škola nebo zaměstnání, které uspokojí všechny mé požadavky a ambice. 

rozhodně nesouhlasím 1 2 3 4 5 6 7 rozhodně souhlasím 
 

38. Pokud bych nemohl/a studovat zvolenou vysokou školu, udělal/a bych kompromis a hledal/a jinou pro mě vhodnou. 

rozhodně nesouhlasím 1 2 3 4 5 6 7 rozhodně souhlasím 
 

39. V okamžiku rozhodnutí se obvykle nechám vést svými vnitřními pocity. 

rozhodně nesouhlasím 1 2 3 4 5 6 7 rozhodně souhlasím 
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Dotazník II. 

Vážení studenti, 

před samotným vyplňováním dotazníku, prosím uveďte vlevo dole v tomto rámečku značku (libovolné písmeno, číslo, znak nebo 

jejich kombinace), kterou jste použil/a u prvního dotazníku. Odpovědi jsou anonymní, značka slouží pouze ke spárování obou 

dotazníků od jednoho respondenta. 

U otázek používajících odpovědi na škále 1-7 označte prosím číslo, které nejlépe vyjadřuje Váš názor. Věnujte prosím pozornost 

popisu krajních hodnot (jakou odpověď označují čísla 1 a 7), ne vždy jsou stejné. U otázek týkajících se volby vysoké školy se 

pokuste vzpomenout, jaké byly Vaše postoje a názory v době, kdy jste se o vysoké škole rozhodoval/a. Děkuji za Vaši účast na 

dotazníkovém šetření.                                                                        Tereza Navrátilová, katedra marketingu a obchodu 

Ekonomická fakulta, VŠB-TU Ostrava 

Značka:  

A. 

1. Rozvíjení studijních schopností a dovedností je pro mě 

rozhodně přínosné 1 2 3 4 5 6 7 rozhodně nepřínosné 

 

2. Získání hlubších poznatků a informací v konkrétním oboru je pro mě 

rozhodně přínosné 1 2 3 4 5 6 7 rozhodně nepřínosné 

 

3. Dobré uplatnění na trhu práce je pro mě 

rozhodně přínosné 1 2 3 4 5 6 7 rozhodně nepřínosné 

 

4. Dobré postavení ve společnosti je pro mě 

rozhodně přínosné 1 2 3 4 5 6 7 rozhodně nepřínosné 

 

5. Úspěchy v profesní kariéře jsou pro mě 

rozhodně důležité 1 2 3 4 5 6 7 rozhodně nedůležité 

 

6. Vysoká životní úroveň je pro mě 

rozhodně důležitá 1 2 3 4 5 6 7 rozhodně nedůležitá 

 

B. 

7. Všeobecně vzato, jak moc vám záleží na tom, co si o Vašich rozhodnutích myslí Vaši rodiče? 

vůbec nezáleží 1 2 3 4 5 6 7 velmi záleží 

 

8. Všeobecně vzato, jak moc vám záleží na tom, co si o Vašich rozhodnutích myslí Vaši nejbližší přátelé? 

vůbec nezáleží 1 2 3 4 5 6 7 velmi záleží 

 

9. Všeobecně vzato, jak moc vám záleží na tom, co si o Vašich rozhodnutích myslí Vaši spolužáci? 

vůbec nezáleží 1 2 3 4 5 6 7 velmi záleží 

 

C. 

10. Správná volba vysoké školy mi umožní rozvíjet mé studijní schopnosti a dovednosti. 

krajně nepravděpodobné 1 2 3 4 5 6 7 krajně pravděpodobné 

 

11. Správná volba vysoké školy mi umožní získat hlubší poznatky a informace v konkrétním oboru. 

krajně nepravděpodobné 1 2 3 4 5 6 7 krajně pravděpodobné 

 

12. Správná volba vysoké školy mi umožní získat dobré uplatnění na trhu práce. 

krajně nepravděpodobné 1 2 3 4 5 6 7 krajně pravděpodobné 

 

13. Správná volba vysoké školy mi umožní získat dobré postavení ve společnosti. 

krajně nepravděpodobné 1 2 3 4 5 6 7 krajně pravděpodobné 

 

14. Správná volba vysoké školy mi umožní dosáhnout úspěchů v profesní kariéře. 

krajně nepravděpodobné 1 2 3 4 5 6 7 krajně pravděpodobné 

 

15. Správná volba vysoké školy mi umožní dosáhnout vysoké životní úrovně. 

krajně nepravděpodobné 1 2 3 4 5 6 7 krajně pravděpodobné 
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D. 

16. Při rozhodování mívám nedostatek potřebných informací. 

velmi zřídkakdy 1 2 3 4 5 6 7 velmi často 

 

17. Při rozhodování mě limitují vlastní ekonomické možnosti. 

velmi zřídkakdy 1 2 3 4 5 6 7 velmi často 

 

18. Při rozhodování nejsem schopen/schopna identifikovat své zájmy, potřeby a přání. 

velmi zřídkakdy 1 2 3 4 5 6 7 velmi často 

 

19. Při rozhodování mě limitují osobnostní předpoklady, schopnosti a nadání. 

velmi zřídkakdy 1 2 3 4 5 6 7 velmi často 

 

E. 

20. Bez ohledu na současné hodnocení studované vysoké školy - v době volby vysoké školy jsem považoval/a své 

rozhodnutí za správné. 

rozhodně souhlasím 1 2 3 4 5 6 7 rozhodně nesouhlasím 

 

F. 

21. Rodiče si myslí, že je důležité, abych si vybral/a správnou vysokou školu. 

krajně nepravděpodobné 1 2 3 4 5 6 7 krajně pravděpodobné 

 

22. Mí nejbližší přátelé si myslí, že je důležité, abych si vybral/a správnou vysokou školu. 

krajně nepravděpodobné 1 2 3 4 5 6 7 krajně pravděpodobné 

 

23. Spolužáci si myslí, že je důležité, abych si vybral/a správnou vysokou školu. 

krajně nepravděpodobné 1 2 3 4 5 6 7 krajně pravděpodobné 

 

G. 

24. Kdybych měl/a nedostatek informací, bylo by pro mě těžší vybrat si správnou vysokou školu. 

rozhodně souhlasím 1 2 3 4 5 6 7 rozhodně nesouhlasím 

 

25. Kdyby mě limitovaly vlastní ekonomické možnosti, bylo by těžší vybrat si správnou vysokou školu. 

rozhodně souhlasím 1 2 3 4 5 6 7 rozhodně nesouhlasím 

 

26. Kdybych nebyl/a schopen/schopna identifikovat své zájmy, potřeby a přání, bylo by těžší vybrat si správnou vysokou 

školu. 

rozhodně souhlasím 1 2 3 4 5 6 7 rozhodně nesouhlasím 

 

27. Kdyby mě limitovaly osobnostní předpoklady, schopnosti a nadání, bylo by těžší vybrat si správnou vysokou školu. 

rozhodně souhlasím 1 2 3 4 5 6 7 rozhodně nesouhlasím 

 

H. 

28. Při volbě vysoké školy jsem usiloval/a o to, abych si vybral/a tu správnou. 

rozhodně souhlasím 1 2 3 4 5 6 7 rozhodně nesouhlasím 
 

I. 
 

Pohlaví: muž žena 

Ročník studia (pouze pro VŠ): 1. ročník      Studijní program: ……..     Plánovaný studijní obor: ………………… 

   2. ročník      Studijní obor: ………………………………. 

Typ vystudované střední školy: gymnázium obchodní akademie SOŠ jiná……………………………. 

Počet vysokých škol, na které jste se hlásil/a: …………. 

Nejvyšší dosažené vzdělání rodičů:  základní vyučen/a SŠ s maturitou VOŠ/VŠ 

 otec     

 matka     
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Vážení studenti,                Dotazník II. 

před samotným vyplňováním dotazníku, prosím, uveďte vlevo dole v tomto rámečku značku (libovolné písmeno, číslo, znak nebo 

jejich kombinace), kterou jste použil/a u prvního dotazníku. Odpovědi jsou anonymní, značka slouží pouze ke spárování obou 

dotazníků od jednoho respondenta. 

U otázek používajících odpovědi na škále 1-7 označte prosím číslo, které nejlépe vyjadřuje Váš názor. Věnujte prosím pozornost 

popisu krajních hodnot (jakou odpověď označují čísla 1 a 7), ne vždy jsou stejné.  

Děkuji za Vaši účast na dotazníkovém šetření.                            Tereza Navrátilová, katedra marketingu a obchodu,  

Ekonomická fakulta, VŠB-TU Ostrava 

Značka:  

0.  Uvažujete o tom, že se budete v příštím roce hlásit na vysokou školu? 

  ano   ne (prosím, přeskočte na identifikační otázky v části H.)  

A. 

1. Rozvíjení studijních schopností a dovedností je pro mě 

rozhodně přínosné 1 2 3 4 5 6 7 rozhodně nepřínosné 

 

2. Získání hlubších poznatků a informací v konkrétním oboru je pro mě 

rozhodně přínosné 1 2 3 4 5 6 7 rozhodně nepřínosné 

 

3. Dobré uplatnění na trhu práce je pro mě 

rozhodně přínosné 1 2 3 4 5 6 7 rozhodně nepřínosné 

 

4. Dobré postavení ve společnosti je pro mě 

rozhodně přínosné 1 2 3 4 5 6 7 rozhodně nepřínosné 

 

5. Úspěchy v profesní kariéře jsou pro mě 

rozhodně důležité 1 2 3 4 5 6 7 rozhodně nedůležité 

 

6. Vysoká životní úroveň je pro mě 

rozhodně důležitá 1 2 3 4 5 6 7 rozhodně nedůležitá 

 

B. 

7. Všeobecně vzato, jak moc vám záleží na tom, co si o Vašich rozhodnutích myslí Vaši rodiče? 

vůbec nezáleží 1 2 3 4 5 6 7 velmi záleží 

 

8. Všeobecně vzato, jak moc vám záleží na tom, co si o Vašich rozhodnutích myslí Vaši nejbližší přátelé? 

vůbec nezáleží 1 2 3 4 5 6 7 velmi záleží 

 

9. Všeobecně vzato, jak moc vám záleží na tom, co si o Vašich rozhodnutích myslí Vaši spolužáci? 

vůbec nezáleží 1 2 3 4 5 6 7 velmi záleží 

 

C. 

10. Správná volba vysoké školy mi umožní rozvíjet mé studijní schopnosti a dovednosti. 

krajně nepravděpodobné 1 2 3 4 5 6 7 krajně pravděpodobné 

 

11. Správná volba vysoké školy mi umožní získat hlubší poznatky a informace v konkrétním oboru. 

krajně nepravděpodobné 1 2 3 4 5 6 7 krajně pravděpodobné 

 

12. Správná volba vysoké školy mi umožní získat dobré uplatnění na trhu práce. 

krajně nepravděpodobné 1 2 3 4 5 6 7 krajně pravděpodobné 

 

13. Správná volba vysoké školy mi umožní získat dobré postavení ve společnosti. 

krajně nepravděpodobné 1 2 3 4 5 6 7 krajně pravděpodobné 

 

14. Správná volba vysoké školy mi umožní dosáhnout úspěchů v profesní kariéře. 

krajně nepravděpodobné 1 2 3 4 5 6 7 krajně pravděpodobné 

 

15. Správná volba vysoké školy mi umožní dosáhnout vysoké životní úrovně. 

krajně nepravděpodobné 1 2 3 4 5 6 7 krajně pravděpodobné 
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D. 

16. Při rozhodování mívám nedostatek potřebných informací. 

velmi zřídkakdy 1 2 3 4 5 6 7 velmi často 

 

17. Při rozhodování mě limitují vlastní ekonomické možnosti. 

velmi zřídkakdy 1 2 3 4 5 6 7 velmi často 

 

18. Při rozhodování nejsem schopen/schopna identifikovat své zájmy, potřeby a přání. 

velmi zřídkakdy 1 2 3 4 5 6 7 velmi často 

 

19. Při rozhodování mě limitují osobnostní předpoklady, schopnosti a nadání. 

velmi zřídkakdy 1 2 3 4 5 6 7 velmi často 

 

E. 

20. Rodiče si myslí, že je důležité, abych si vybral/a správnou vysokou školu. 

krajně nepravděpodobné 1 2 3 4 5 6 7 krajně pravděpodobné 

 

21. Mí nejbližší přátelé si myslí, že je důležité, abych si vybral/a správnou vysokou školu. 

krajně nepravděpodobné 1 2 3 4 5 6 7 krajně pravděpodobné 

 

22. Spolužáci si myslí, že je důležité, abych si vybral/a správnou vysokou školu. 

krajně nepravděpodobné 1 2 3 4 5 6 7 krajně pravděpodobné 

 

F. 

23. Kdybych měl/a nedostatek informací, bylo by pro mě těžší vybrat si správnou vysokou školu. 

rozhodně souhlasím 1 2 3 4 5 6 7 rozhodně nesouhlasím 

 

24. Kdyby mě limitovaly vlastní ekonomické možnosti, bylo by těžší vybrat si správnou vysokou školu. 

rozhodně souhlasím 1 2 3 4 5 6 7 rozhodně nesouhlasím 

 

25. Kdybych nebyl/a schopen/schopna identifikovat své zájmy, potřeby a přání, bylo by těžší vybrat si správnou vysokou 

školu. 

rozhodně souhlasím 1 2 3 4 5 6 7 rozhodně nesouhlasím 

 

26. Kdyby mě limitovaly osobnostní předpoklady, schopnosti a nadání, bylo by těžší vybrat si správnou vysokou školu. 

rozhodně souhlasím 1 2 3 4 5 6 7 rozhodně nesouhlasím 

 

G. 

27. Budu se hlásit na vysokou školu. 

rozhodně souhlasím 1 2 3 4 5 6 7 rozhodně nesouhlasím 

 

28. V tuto chvíli vím, na kterou vysokou školu (vysoké školy) se budu hlásit. 

rozhodně souhlasím 1 2 3 4 5 6 7 rozhodně nesouhlasím 

 

29. Při volbě vysoké školy budu usilovat o to, abych se rozhodnul/a správně. 

rozhodně souhlasím 1 2 3 4 5 6 7 rozhodně nesouhlasím 

 

H. 
 

Pohlaví:  muž    žena 

 

Nejvyšší dosažené vzdělání rodičů:  základní vyučen/a SŠ s maturitou VOŠ/VŠ 

 otec     

 matka     
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Příloha č. 3 Struktura výběrového souboru studentů vysoké školy dle kvót  

Tabulka 1: Plánovaná a skutečná struktura výběrového souboru studentů vysoké školy 

Základní soubor   2032 

Výběrový soubor  Plán Skutečnost 

  400 445 

1. ročník 66,6 % 266 277 

Hospodářská politika a správa 17,0 % 68 72 

Ekonomika a právo v žurnalistice 1,4 % 6 9 

Ekonomika a management 41,7 % 167 179 

Sportovní management 3,8 % 15 4 

Systémové inženýrství a informatika 2,7 % 11 13 

2. ročník 33,4 % 134 168 

Finance 4,1 % 17 17 

Národní hospodářství 2,2 % 9 15 

Regionální rozvoj 0,8 % 3 10 

Eurospráva 1,1 % 5 16 

Ekonomická žurnalistika 0,9 % 4 4 

Aplikovaná informatika 0,9 % 4 16 

Sportovní management 2,5 % 10 10 

Účetnictví a daně 7,0 % 28 24 

Ekonomika podniku 4,1 % 16 18 

Management 4,4 % 18 16 

Marketing a obchod 5,4 % 21 22 
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Příloha č. 4 Výsledky determinace faktorů volby vysoké školy u již 

přijatých studentů (EkF) 

Model měření 

Tabulka 2: Počty proměnných 

Number of variables in your model: 29 

Number of observed variables: 13 

Number of unobserved variables: 16 

Number of exogenous variables: 16 

Number of endogenous variables: 13 
 

Tabulka 3: Přehled parametrů 

 Weights Covariances Variances Means Intercepts Total 

Fixed 16 0 0 0 0 16 

Labeled 0 0 0 0 0 0 

Unlabeled 10 3 16 0 0 29 

Total 26 3 16 0 0 45 
 

Tabulka 4: Stupně volnosti 

Number of distinct sample moments: 91 

Number of distinct parameters to be estimated: 29 

Degrees of freedom (91 - 29): 62 
Result (Default model) 

Minimum was achieved 

Chi-square = 190,165 

Degrees of freedom = 62 

Probability level = ,026 

 

Tabulka 5: Regresní koeficienty 

   Estimate S.E. C.R. P 

b3 <--- ATT 1,000    

b2 <--- ATT ,797 ,046 17,358 *** 

b1 <--- ATT ,810 ,047 17,176 *** 

b4 <--- ATT ,928 ,046 20,103 *** 

b5 <--- ATT 1,002 ,043 23,286 *** 

b6 <--- ATT ,778 ,046 16,812 *** 

s3 <--- SN 1,000    

s2 <--- SN 2,015 ,229 8,788 *** 

s1 <--- SN 1,491 ,150 9,909 *** 

c4 <--- PBC 1,000    

c3 <--- PBC ,917 ,146 6,260 *** 

c2 <--- PBC ,941 ,157 5,985 *** 

c1 <--- PBC ,560 ,104 5,393 *** 
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Tabulka 6: Odhady parametrů 

   Estimate 

b3 <--- ATT ,852 

b2 <--- ATT ,721 

b1 <--- ATT ,716 

b4 <--- ATT ,796 

b5 <--- ATT ,876 

b6 <--- ATT ,705 

s3 <--- SN ,559 

s2 <--- SN ,938 

s1 <--- SN ,599 

c4 <--- PBC ,587 

c3 <--- PBC ,609 

c2 <--- PBC ,466 

c1 <--- PBC ,391 
 

Tabulka 7: Kovariance 

   Estimate S.E. C.R. P 

ATT <--> SN 13,066 3,086 4,234 *** 

SN <--> PBC ,257 1,929 ,133 ,894 

ATT <--> PBC 5,075 4,090 1,241 ,215 
 

Tabulka 8:  Korelace 

   Estimate 

ATT <--> SN ,256 

SN <--> PBC ,009 

ATT <--> PBC ,079 
 

Tabulka 9: Rozptyly 

 Estimate S.E. C.R. P 

ATT 108,661 9,965 10,905 *** 

SN 23,996 4,346 5,521 *** 

PBC 37,599 8,044 4,674 *** 

e1 40,968 3,683 11,123 *** 

e2 63,822 4,766 13,391 *** 

e3 67,926 5,055 13,438 *** 

e4 53,990 4,334 12,457 *** 

e5 33,180 3,243 10,230 *** 

e6 66,719 4,932 13,526 *** 

e7 52,763 4,175 12,638 *** 

e8 13,317 8,885 1,499 ,134 

e9 95,134 8,042 11,830 *** 

e10 71,558 7,561 9,464 *** 

e11 53,538 6,049 8,851 *** 

e12 119,789 9,860 12,148 *** 

e13 65,198 4,962 13,140 *** 
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Tabulka 10: Odhady koeficientů determinace 

 Estimate 

c1 ,153 

c2 ,217 

c3 ,371 

c4 ,344 

s1 ,359 

s2 ,880 

s3 ,313 

b6 ,497 

b5 ,767 

b4 ,634 

b1 ,512 

b2 ,520 

b3 ,726 
 

Tabulka 11: Přehled ukazatelů validity modelu 

Model NPAR CMIN DF P CMIN/DF 

Default model 29 190,165 62 ,000 3,067 

Saturated model 91 ,000 0   

Independence 
model 

13 2303,472 78 ,000 29,532 

Model NFI 
Delta1 

RFI 
rho1 

IFI 
Delta2 

TLI 
rho2 

CFI 

Default model ,917 ,896 ,943 ,928 ,927 

Saturated model 1,000  1,000  1,000 

Independence 
model 

,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

Model PRATIO PNFI PCFI 

Default model ,795 ,729 ,735 

Saturated model ,000 ,000 ,000 

Independence 
model 

1,000 ,000 ,000 

Model NCP LO 90 HI 90 

Default model 140,487 82,351 204,618 

Saturated model ,000 ,000 ,000 

Independence 
model 

1871,670 1659,430 2049,803 

Model FMIN F0 LO 90 HI 90 

Default model ,428 ,308 ,188 ,431 

Saturated model ,000 ,000 ,000 ,000 

Independence 
model 

5,188 4,206 3,792 4,974 

Model RMSEA LO 90 HI 90 PCLOSE 

Default model ,070 ,059 ,086 ,000 
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Independence 
model 

,232 ,218 ,251 ,000 

Model AIC BCC BIC CAIC 

Default model 248,165 259,155 376,111 397,111 

Saturated model 182,000 187,926 267,925 376,925 

Independence 
model 

2329,472 2362,119 2664,547 2777,547 

Model ECVI LO 90 HI 90 MECVI 

Default model ,558 ,439 ,681 ,582 

Saturated model ,409 ,409 ,409 ,422 

Independence 
model 

5,235 4,928 5,864 5,308 

Model HOELTER 
.05 

HOELTER 
.01 

Default model 227 245 

Independence 
model 

62 72 

 

Tabulka 12: Composite Reliability, AVE 

 CR AVE ATT SN PBC 

ATT 0,903 0,609 0,781     

SN 0,752 0,517 0,256 0,719   

PBC 0,591 0,271 0,079 0,009 0,521 

VALIDITY CONCERNS    

Reliability: the CR for PBC is less than 0.70.  

Convergent Validity: the AVE for PBC is less than 0.50. 

 

Tabulka 13: Cronbachovo Alfa pro konstrukt ATT 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 445 100,0 

Excludeda 0 ,0 

Total 445 100,0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

,902 6 

Item-Total Statistics 
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Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 445 100,0 

Excludeda 0 ,0 

Total 445 100,0 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

b1 154,38 2450,010 ,698 ,889 

b2 153,28 2464,670 ,705 ,888 

b3 153,81 2311,385 ,802 ,873 

b4 157,53 2388,605 ,731 ,885 

b5 156,32 2320,057 ,819 ,871 

b6 161,04 2532,978 ,637 ,898 

 

Tabulka 14: Cronbachovo Alfa pro konstrukt SN 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

,713 3 

Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

s1 29,11 286,148 ,502 ,686 

s2 35,85 288,843 ,676 ,437 

s3 43,86 403,967 ,457 ,714 

 
Tabulka 15: Cronbachovo Alfa pro konstrukt PBC 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

,581 4 

Item-Total Statistics 
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Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

c1 55,87 550,675 ,306 ,552 

c2 50,82 417,570 ,362 ,523 

c3 56,76 499,164 ,411 ,478 

c4 53,27 465,898 ,396 ,483 
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Model struktury 

Tabulka 16: Počty proměnných 

Number of variables in your model: 33 

Number of observed variables: 15 

Number of unobserved variables: 18 

Number of exogenous variables: 18 

Number of endogenous variables: 15 
 

Tabulka 17: Přehled parametrů 

 Weights Covariances Variances Means Intercepts Total 

Fixed 18 0 0 0 0 18 

Labeled 0 0 0 0 0 0 

Unlabeled 15 3 18 0 0 36 

Total 33 3 18 0 0 54 
 

Tabulka 18: Stupně volnosti 

Number of distinct sample moments: 120 

Number of distinct parameters to be estimated: 36 

Degrees of freedom (120 - 36): 84 
Result (Default model) 

Minimum was achieved 

Chi-square = 249,084 

Degrees of freedom = 84 

Probability level = ,000 
 

Tabulka 19: Regresní koeficienty 

   Estimate S.E. C.R. P 

I <--- SN ,010 ,016 ,659 ,510 

I <--- PBC ,029 ,014 2,062 ,039 

I <--- ATT ,044 ,007 6,035 *** 

b3 <--- ATT 1,000    

b2 <--- ATT ,804 ,046 17,564 *** 

b1 <--- ATT ,816 ,047 17,359 *** 

b4 <--- ATT ,925 ,046 20,000 *** 

b5 <--- ATT 1,000 ,043 23,218 *** 

b6 <--- ATT ,775 ,046 16,701 *** 

s3 <--- SN 1,000    

s2 <--- SN 2,027 ,231 8,760 *** 

s1 <--- SN 1,491 ,151 9,899 *** 

c4 <--- PBC 1,000    

c3 <--- PBC ,857 ,134 6,418 *** 

c2 <--- PBC ,874 ,146 5,981 *** 

c1 <--- PBC ,535 ,098 5,463 *** 

B <--- I ,307 ,051 6,035 *** 

B <--- PBC -,037 ,016 -2,300 ,021 
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Tabulka 20: Standardizované regresní koeficienty 

   Estimate 

I <--- SN ,033 

I <--- PBC ,121 

I <--- ATT ,301 

b3 <--- ATT ,852 

b2 <--- ATT ,727 

b1 <--- ATT ,721 

b4 <--- ATT ,794 

b5 <--- ATT ,874 

b6 <--- ATT ,701 

s3 <--- SN ,558 

s2 <--- SN ,941 

s1 <--- SN ,598 

c4 <--- PBC ,613 

c3 <--- PBC ,595 

c2 <--- PBC ,452 

c1 <--- PBC ,391 

B <--- I ,280 

B <--- PBC -,139 
 

Tabulka 21: Kovariance 

   Estimate S.E. C.R. P 

ATT <--> SN 12,953 3,072 4,216 *** 

SN <--> PBC ,059 1,996 ,030 ,976 

ATT <--> PBC 3,854 4,235 ,910 ,363 
 

Tabulka 22: Korelace 

   Estimate 

ATT <--> SN ,254 

SN <--> PBC ,002 

ATT <--> PBC ,058 
 

Tabulka 23: Rozptyly 

 Estimate S.E. C.R. P 

ATT 108,616 9,961 10,905 *** 

SN 23,867 4,335 5,506 *** 

PBC 40,992 8,378 4,893 *** 

e15 2,082 ,143 14,604 *** 

e1 41,012 3,677 11,155 *** 

e2 62,688 4,697 13,346 *** 

e3 66,871 4,990 13,400 *** 

e4 54,648 4,365 12,519 *** 

e5 33,689 3,255 10,351 *** 

e6 67,365 4,968 13,561 *** 

e7 52,893 4,178 12,660 *** 

e8 12,686 8,955 1,417 ,157 
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e9 95,443 8,046 11,862 *** 

e10 68,165 7,641 8,921 *** 

e11 55,046 5,846 9,415 *** 

e12 121,757 9,787 12,441 *** 

e13 65,245 4,942 13,201 *** 

e14 2,586 ,176 14,701 *** 
 

Tabulka 24: Odhady koeficientů determinace 

 Estimate 

I ,328 

B ,154 

c1 ,153 

c2 ,205 

c3 ,354 

c4 ,376 

s1 ,357 

s2 ,885 

s3 ,311 

b6 ,492 

b5 ,763 

b4 ,630 

b1 ,520 

b2 ,528 

b3 ,726 
 

Tabulka 25: Přehled ukazatelů validity modelu 

 
Model 

NPAR CMIN DF P CMIN/DF 

Default model 36 249,084 84 ,000 2,965 

Saturated model 120 ,000 0   

Independence 
model 

15 2608,056 105 ,000 24,839 

Model NFI 
Delta1 

RFI 
rho1 

IFI 
Delta2 

TLI 
rho2 

CFI 

Default model ,904 ,881 ,935 ,918 ,914 

Saturated model 1,000  1,000  1,000 

Independence 
model 

,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

Model PRATIO PNFI PCFI 

Default model ,800 ,724 ,731 

Saturated model ,000 ,000 ,000 

Independence 
model 

1,000 ,000 ,000 

Model NCP LO 90 HI 90 

Default model 186,455 181,135 263,931 

Saturated model ,000 ,000 ,000 
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Independence 
model 

2164,035 1825,119 2892,030 

Model FMIN F0 LO 90 HI 90 

Default model ,561 ,419 ,303 ,518 

Saturated model ,000 ,000 ,000 ,000 

Independence 
model 

5,874 4,863 3,911 5,763 

Model RMSEA LO 90 HI 90 PCLOSE 

Default model ,071 ,062 ,089 ,000 

Independence 
model 

,215 ,205 ,228 ,000 

Model AIC BCC BIC CAIC 

Default model 307,084 310,476 465,315 496,315 

Saturated model 240,000 248,972 355,769 371,769 

Independence 
model 

2634,056 2657,525 2717,875 2732,875 

Model ECVI LO 90 HI 90 MECVI 

Default model ,690 ,582 ,806 ,682 

Saturated model ,539 ,539 ,539 ,559 

Independence 
model 

5,919 5,615 6,367 5,972 

Model HOELTER 
.05 

HOELTER 
.01 

Default model 248 273 

Independence 
model 

69 74 
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Obr. 1: Grafická podoba modelu struktury 
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Příloha č. 5 Výsledky determinace faktorů volby vysoké školy u studentů 

gymnázia 

Model měření 

Tabulka 26: Počty parametrů 

Number of variables in your model: 29 

Number of observed variables: 13 

Number of unobserved variables: 16 

Number of exogenous variables: 16 

Number of endogenous variables: 13 
 

Tabulka 27: Přehled parametrů 

 Weights Covariances Variances Means Intercepts Total 

Fixed 16 0 0 0 0 16 

Labeled 0 0 0 0 0 0 

Unlabeled 10 3 16 0 0 29 

Total 26 3 16 0 0 45 
 

Tabulka 28: Stupně volnosti 

Number of distinct sample moments: 91 

Number of distinct parameters to be estimated: 29 

Degrees of freedom (91 - 29): 62 
Result (Default model) 

Minimum was achieved 

Chi-square = 79,552 

Degrees of freedom = 62 

Probability level = ,013 

 

Tabulka 29: Regresní koeficienty 

   Estimate S.E. C.R. P 

b3 <--- ATT 1,000    

b2 <--- ATT ,591 ,150 3,942 *** 

b1 <--- ATT ,647 ,131 4,924 *** 

b4 <--- ATT 1,118 ,134 8,367 *** 

b5 <--- ATT 1,077 ,119 9,039 *** 

b6 <--- ATT ,998 ,129 7,759 *** 

s3 <--- SN 1,000    

s2 <--- SN 1,006 ,690 1,458 *** 

s1 <--- SN 1,402 ,833 1,683 *** 

c4 <--- PBC 1,000    

c3 <--- PBC 1,408 ,592 2,379 *** 

c2 <--- PBC 1,157 ,552 2,096 ,015 

c1 <--- PBC ,923 ,408 2,261 ,024 
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Tabulka 30: Standardizované regresní koeficienty 

   Estimate 

b3 <--- ATT ,777 

b2 <--- ATT ,428 

b1 <--- ATT ,526 

b4 <--- ATT ,835 

b5 <--- ATT ,898 

b6 <--- ATT ,784 

s3 <--- SN ,707 

s2 <--- SN ,883 

s1 <--- SN ,741 

c4 <--- PBC ,569 

c3 <--- PBC ,724 

c2 <--- PBC ,492 

c1 <--- PBC ,424 
 

Tabulka 31: Kovariance 

   Estimate S.E. C.R. P 

ATT <--> SN 6,846 5,533 1,237 *** 

SN <--> PBC 7,955 4,613 1,724 ,034 

ATT <--> PBC 6,527 5,782 1,129 ,259 
 

Tabulka 32: Korelace 

   Estimate 

ATT <--> SN ,265 

SN <--> PBC ,218 

ATT <--> PBC ,176 
 

Tabulka 33: Rozptyly 

 Estimate S.E. C.R. P 

ATT 79,903 18,981 4,210 *** 

SN 8,361 6,760 1,237 *** 

PBC 17,249 11,743 1,469 *** 

e1 52,327 9,347 5,598 *** 

e2 124,474 19,189 6,487 *** 

e3 87,259 13,673 6,382 *** 

e4 43,342 8,617 5,030 *** 

e5 22,343 5,866 3,809 *** 

e6 49,838 8,982 5,549 *** 

e7 37,395 7,854 4,761 *** 

e8 98,392 16,459 5,978 *** 

e9 104,335 19,402 5,378 *** 

e10 96,664 16,362 5,908 *** 

e11 31,006 12,403 2,500 ,012 

e12 148,326 24,679 6,010 *** 

e13 67,074 11,732 5,717 *** 
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Tabulka 34: Odhady koeficientů determinace 

 Estimate 

c1 ,180 

c2 ,267 

c3 ,525 

c4 ,332 

s1 ,529 

s2 ,771 

s3 ,504 

b6 ,615 

b5 ,806 

b4 ,697 

b1 ,277 

b2 ,183 

b3 ,604 
 

Tabulka 35: Přehled ukazatelů validity modelu 

Model NPAR CMIN DF P CMIN/DF 

Default model 29 79,552 62 ,013 1,283 

Saturated model 91 ,000 0   

Independence 
model 

13 451,264 78 ,000 5,785 

Model NFI 
Delta1 

RFI 
rho1 

IFI 
Delta2 

TLI 
rho2 

CFI 

Default model ,824 ,778 ,955 ,941 ,952 

Saturated model 1,000  1,000  1,000 

Independence 
model 

,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

Model PRATIO PNFI PCFI 

Default model ,795 ,655 ,757 

Saturated model ,000 ,000 ,000 

Independence 
model 

1,000 ,000 ,000 

Model NCP LO 90 HI 90 

Default model 28,124 15,578 43,980 

Saturated model ,000 ,000 ,000 

Independence 
model 

587,133 512,862 657,887 

Model FMIN F0 LO 90 HI 90 

Default model ,904 ,316 ,195 1,182 

Saturated model ,000 ,000 ,000 ,000 

Independence 
model 

5,128 6,597 5,769 7,424 

Model RMSEA LO 90 HI 90 PCLOSE 

Default model ,071 ,061 ,0,88 ,000 
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Independence 
model 

,291 ,275 ,308 ,000 

Model AIC BCC BIC CAIC 

Default model 137,552 149,371 259,568 268,568 

Saturated model 182,000 188,432 231,466 262,466 

Independence 
model 

477,264 480,035 485,468 488,468 

Model ECVI LO 90 HI 90 MECVI 

Default model 1,546 1,112 2,053 1,678 

Saturated model 2,045 2,045 2,045 2,117 

Independence 
model 

5,363 4,851 5,806 5,394 

Model HOELTER 
.05 

HOELTER 
.01 

Default model 88 96 

Independence 
model 

22 24 

 

Tabulka 36: Composite reliability, AVE 

 CR AVE ATT SN PBC  

ATT 0,865 0,530 0,728      

SN 0,774 0,521 0,265 0,722    

PBC 0,682 0,483 0,176 0,218 0,695  

VALIDITY CONCERNS     

Reliability: the CR for PBC is less than 0.70.   

Convergent Validity: the AVE for PBC is less than 0.50.  
 

Tabulka 37: Cronbachovo Alfa pro konstrukt ATT 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 89 100,0 

Excludeda 0 ,0 

Total 89 100,0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

,871 6 

Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

b1 167,72 2120,204 ,590 ,849 

b2 167,16 2126,907 ,491 ,869 
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b3 169,01 1970,079 ,720 ,826 

b4 172,38 1942,148 ,712 ,827 

b5 170,48 1973,571 ,786 ,816 

b6 174,15 2040,672 ,650 ,839 

 

Tabulka 38: Cronbachovo Alfa pro konstrukt SN 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

,814 3 

Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

s1 25,98 173,545 ,212 ,709 

s2 32,81 180,656 ,246 ,526 

s3 41,78 279,744 ,138 ,681 

 
Tabulka 39: Cronbachovo Alfa pro konstrukt PBC 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

,610 4 

Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

c1 53,62 495,875 ,320 ,603 

c2 48,94 385,258 ,290 ,586 

c3 54,90 495,751 ,405 ,377 

c4 50,75 476,870 ,248 ,495 
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Model struktury 
 

Tabulka 40: Počty proměnných 

Number of variables in your model: 33 

Number of observed variables: 15 

Number of unobserved variables: 18 

Number of exogenous variables: 18 

Number of endogenous variables: 15 
 

Tabulka 41: Přehled parametrů 

 Weights Covariances Variances Means Intercepts Total 

Fixed 18 0 0 0 0 18 

Labeled 0 0 0 0 0 0 

Unlabeled 15 3 18 0 0 36 

Total 33 3 18 0 0 54 
 

Tabulka 42: Stupně volnosti 

Number of distinct sample moments: 120 

Number of distinct parameters to be estimated: 36 

Degrees of freedom (120 - 36): 84 
Result (Default model) 

Minimum was achieved 

Chi-square = 87,736 

Degrees of freedom = 84 

Probability level = ,000 

 
Tabulka 43: Regresní koeficienty 

   Estimate S.E. C.R. P 

I <--- SN ,199 ,271 ,734 ,024 

I <--- PBC ,022 ,144 ,152 *** 

I <--- ATT ,012 ,023 ,513 *** 

b3 <--- ATT 1,000    

b2 <--- ATT ,592 ,150 3,953 *** 

b1 <--- ATT ,647 ,131 4,928 *** 

b4 <--- ATT 1,117 ,134 8,368 *** 

b5 <--- ATT 1,077 ,119 9,050 *** 

b6 <--- ATT ,997 ,129 7,757 *** 

s3 <--- SN 1,000    

s2 <--- SN 1,055 ,636 1,659 *** 

s1 <--- SN 1,320 ,721 1,829 *** 

c4 <--- PBC 1,000    

c3 <--- PBC 1,256 ,489 2,567 ,010 

c2 <--- PBC 1,090 ,513 2,127 ,033 

c1 <--- PBC ,852 ,374 2,278 ,023 

B <--- I ,076 ,089 ,848 *** 

B <--- PBC -,074 ,045 -1,645 ,014 
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Tabulka 44: Standardizované regresní koeficienty 

   Estimate 

I <--- SN ,279 

I <--- PBC ,137 

I <--- ATT ,272 

b3 <--- ATT ,778 

b2 <--- ATT ,429 

b1 <--- ATT ,527 

b4 <--- ATT ,835 

b5 <--- ATT ,898 

b6 <--- ATT ,784 

s3 <--- SN ,714 

s2 <--- SN ,885 

s1 <--- SN ,736 

c4 <--- PBC ,582 

c3 <--- PBC ,723 

c2 <--- PBC ,479 

c1 <--- PBC ,413 

B <--- I ,323 

B <--- PBC -,180 
 

Tabulka 45: Kovariance 

   Estimate S.E. C.R. P 

ATT <--> SN 6,724 5,503 1,222 *** 

SN <--> PBC 9,271 4,888 1,896 ,048 

ATT <--> PBC 8,554 6,344 1,348 ,178 
 

Tabulka 46: Korelace 

   Estimate 

ATT <--> SN ,273 

SN <--> PBC ,235 

ATT <--> PBC ,218 
 

Tabulka 47: Rozptyly 

 Estimate S.E. C.R. P 

ATT 79,959 18,983 4,212 *** 

SN 8,636 6,496 1,329 *** 

PBC 19,254 12,322 1,563 *** 

e15 2,062 ,430 4,800 *** 

e1 52,271 9,336 5,599 *** 

e2 124,343 19,170 6,486 *** 

e3 87,226 13,667 6,382 *** 

e4 43,439 8,620 5,039 *** 

e5 22,287 5,853 3,808 *** 

e6 49,962 8,993 5,556 *** 

e7 37,120 7,566 4,906 *** 

e8 97,239 16,223 5,994 *** 
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e9 105,733 18,637 5,673 *** 

e10 94,658 16,254 5,824 *** 

e11 34,837 10,742 3,243 ,001 

e12 148,536 24,634 6,030 *** 

e13 67,800 11,664 5,813 *** 

e14 1,448 ,228 6,341 *** 
 

Tabulka 48:Odhady koeficientů determinace 

 Estimate 

I ,364 

B ,158 

c1 ,171 

c2 ,133 

c3 ,466 

c4 ,169 

s1 ,125 

s2 ,090 

s3 ,189 

b6 ,614 

b5 ,806 

b4 ,697 

b1 ,277 

b2 ,184 

b3 ,605 
 

Tabulka 49: Přehled ukazatelů validity modelu 

Model NPAR CMIN DF P CMIN/DF 

Default model 36 87,736 84 ,000 1,044 

Saturated model 120 ,000 0   

Independence 
model 

15 598,840 105 ,000 5,703 

Model NFI 
Delta1 

RFI 
rho1 

IFI 
Delta2 

TLI 
rho2 

CFI 

Default model ,853 ,817 ,993 ,991 ,947 

Saturated model 1,000  1,000  1,000 

Independence 
model 

,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

Model PRATIO PNFI PCFI 

Default model ,800 ,683 ,758 

Saturated model ,000 ,000 ,000 

Independence 
model 

1,000 ,000 ,000 

Model NCP LO 90 HI 90 

Default model 32,218 20,880 48,308 

Saturated model ,000 ,000 ,000 

Independence 
model 

613,477 561,896 680,007 
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Model FMIN F0 LO 90 HI 90 

Default model 0,997 ,362 ,227 ,465 

Saturated model ,000 ,000 ,000 ,000 

Independence 
model 

6,805 6,893 5,772 7,773 

Model RMSEA LO 90 HI 90 PCLOSE 

Default model ,066 ,054 ,084 ,001 

Independence 
model 

,256 ,234 ,275 ,000 

Model AIC BCC BIC CAIC 

Default model 145,736 154,183 277,773 293,773 

Saturated model 240,000 243,333 338,636 358,636 

Independence 
model 

624,840 631,844 642,507 647,507 

Model ECVI LO 90 HI 90 MECVI 

Default model 1,637 1,237 2,138 1,732 

Saturated model 2,697 2,697 2,697 2,734 

Independence 
model 

7,021 6,516 7,507 7,099 

Model HOELTER 
.05 

HOELTER 
.01 

Default model 80 92 

Independence 
model 

26 28 
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Obr. 2: Grafická podoba modelu struktury 
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Příloha č. 6 Výsledky determinace faktorů volby vysoké školy u studentů 

3. ročníku obchodní akademie 

Model měření 

Tabulka 50: Počty proměnných 

Number of variables in your model: 36 

Number of observed variables: 16 

Number of unobserved variables: 20 

Number of exogenous variables: 20 

Number of endogenous variables: 16 
 

Tabulka 51: Přehled parametrů 

 Weights Covariances Variances Means Intercepts Total 

Fixed 20 0 0 0 0 20 

Labeled 0 0 0 0 0 0 

Unlabeled 12 6 20 0 0 38 

Total 32 6 20 0 0 58 
 

Tabulka 52: Stupně volnosti 

Number of distinct sample moments: 136 

Number of distinct parameters to be estimated: 38 

Degrees of freedom (91 - 29): 98 
Result (Default model) 

Minimum was achieved 

Chi-square = 122,995 

Degrees of freedom = 98 

Probability level = ,024 
 

Tabulka 53: Regresní koeficienty 

   Estimate S.E. C.R. P 

b3 <--- ATT 1,000    

b2 <--- ATT ,725 ,090 8,044 *** 

b1 <--- ATT ,766 ,094 8,194 *** 

b4 <--- ATT ,837 ,078 10,788 *** 

b5 <--- ATT ,925 ,073 12,625 *** 

b6 <--- ATT ,735 ,087 8,405 *** 

s3 <--- SN 1,000    

s2 <--- SN 2,256 ,731 3,085 ,002 

s1 <--- SN 1,398 ,416 3,363 *** 

c4 <--- PBC 1,000    

c3 <--- PBC ,684 ,184 3,728 *** 

c2 <--- PBC ,414 ,166 2,489 ,013 

c1 <--- PBC ,574 ,174 3,298 *** 

i1 <--- I 1,000    

i3 <--- I 1,579 ,545 2,897 ,004 

i2 <--- I ,489 ,368 1,328 ,008 
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Tabulka 54: Standardizované regresní koeficienty 

   Estimate 

b3 <--- ATT ,889 

b2 <--- ATT ,718 

b1 <--- ATT ,726 

b4 <--- ATT ,848 

b5 <--- ATT ,915 

b6 <--- ATT ,738 

s3 <--- SN ,524 

s2 <--- SN ,933 

s1 <--- SN ,599 

c4 <--- PBC ,882 

c3 <--- PBC ,628 

c2 <--- PBC ,323 

c1 <--- PBC ,532 

i1 <--- I ,506 

i3 <--- I ,709 

i2 <--- I ,185 
 

Tabulka 55: Kovariance 

   Estimate S.E. C.R. P 

ATT <--> SN 23,955 10,756 2,227 ,026 

SN <--> PBC 11,049 6,808 1,623 ,041 

PBC <--> I -,209 1,095 -,191 ,849 

ATT <--> I 5,712 2,141 2,668 ,008 

SN <--> I ,294 ,518 ,567 ,052 

ATT <--> PBC 27,112 16,504 1,643 ,100 
 

Tabulka 56: Korelace 

   Estimate 

ATT <--> SN ,389 

SN <--> PBC ,246 

PBC <--> I -,030 

ATT <--> I ,598 

SN <--> I ,089 

ATT <--> PBC ,209 
 

Tabulka 57: Rozptyly 

 Estimate S.E. C.R. P 

ATT 178,635 34,557 5,169 *** 

SN 21,257 11,329 1,876 *** 

PBC 94,579 27,958 3,383 *** 

I ,510 ,265 1,929 *** 

e1 47,596 9,824 4,845 *** 

e2 88,514 14,603 6,061 *** 

e3 94,167 15,596 6,038 *** 

e4 49,011 9,084 5,395 *** 
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e5 29,897 7,025 4,256 *** 

e6 81,011 13,494 6,004 *** 

e7 86,735 14,421 6,015 *** 

e8 18,787 26,118 ,719 ,042 

e9 98,021 18,209 5,383 *** 

e10 26,887 21,646 1,242 ,014 

e11 83,535 16,469 5,072 *** 

e12 111,610 18,860 5,918 *** 

e13 139,230 22,042 6,317 *** 

e14 1,481 ,283 5,239 *** 

e15 3,438 ,537 6,400 *** 

e16 1,257 ,452 2,782 ,005 
 

Tabulka 58: Odhady koeficientů determinace 

 Estimate 

i2 ,034 

i3 ,503 

i1 ,256 

c1 ,218 

c2 ,104 

c3 ,346 

c4 ,779 

s1 ,298 

s2 ,852 

s3 ,197 

b6 ,544 

b5 ,836 

b4 ,719 

b1 ,527 

b2 ,515 

b3 ,790 
 

Tabulka 59: Přehled ukazatelů validity modelu 

Model NPAR CMIN DF P CMIN/DF 

Default model 38 122,995 98 ,024 1,255 

Saturated model 136 ,000 0   

Independence 
model 

16 718,930 120 ,000 5,991 

Model NFI 
Delta1 

RFI 
rho1 

IFI 
Delta2 

TLI 
rho2 

CFI 

Default model ,829 ,791 ,960 ,949 ,912 

Saturated model 1,000  1,000  1,000 

Independence 
model 

,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

Model PRATIO PNFI PCFI 

Default model ,817 ,677 ,745 
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Saturated model ,000 ,000 ,000 

Independence 
model 

1,000 ,000 ,000 

Model NCP LO 90 HI 90 

Default model 52,632 30,722 67,616 

Saturated model ,000 ,000 ,000 

Independence 
model 

596,496 521,896 670,104 

Model FMIN F0 LO 90 HI 90 

Default model 1,447 ,612 ,485 ,719 

Saturated model ,000 ,000 ,000 ,000 

Independence 
model 

8,458 6,936 6,028 7,837 

Model RMSEA LO 90 HI 90 PCLOSE 

Default model ,079 ,064 ,092 ,001 

Independence 
model 

,240 ,225 ,258 ,000 

Model AIC BCC BIC CAIC 

Default model 180,995 196,745 289,010 298,010 

Saturated model 272,000 278,000 305,791 341,791 

Independence 
model 

744,930 928,247 936,516 942,516 

Model ECVI LO 90 HI 90 MECVI 

Default model 2,105 1,561 2,931 2,288 

Saturated model 3,163 3,163 3,163 3,233 

Independence 
model 

8,662 7,716 10,225 10,794 

Model HOELTER 
.05 

HOELTER 
.01 

Default model 70 86 

Independence 
model 

19 21 

 

Tabulka 60: Composite reliability, AVE 

 CR AVE ATT SN PBC I 

ATT 0,917 0,652 0,807      

SN 0,703 0,501 0,408 0,708    

PBC 0,667 0,362 0,211 0,257 0,600  

I 0,470 0,264 0,598 0,089 -0,030 0,514 

Reliability: the CR for PBC is less than 0.70.  

Convergent Validity: the AVE for PBC is less than 0.50. 

Reliability: the CR for I is less than 0.70.   
 

 

 
  

 

 

 

 



Příloha č. 6 

5 

 

Tabulka 61: Composite reliability, AVE (PBC bez c2) 

 CR AVE ATT SN PBC 

ATT 0,917 0,652 0,807     

SN 0,703 0,501 0,419 0,708   

PBC 0,693 0,489 0,202 0,269 0,699 

Reliability: the CR for PBC is less than 0.70.  

Convergent Validity: the AVE for PBC is less than 0.50. 

 

Tabulka 62: Cronbachovo Alfa pro konstrukt ATT 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 86 100,0 

Excludeda 0 ,0 

Total 86 100,0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

,917 6 

Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

b1 150,43 3497,283 ,714 ,909 

b2 150,42 3556,623 ,713 ,909 

b3 149,58 3213,070 ,848 ,889 

b4 152,93 3495,336 ,780 ,900 

b5 150,60 3359,748 ,858 ,889 

b6 155,16 3619,620 ,680 ,913 

 
Tabulka 631: Cronbachovo Alfa pro konstrukt SN 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

,709 3 

Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

s1 28,43 340,907 ,392 ,605 

s2 35,55 289,898 ,611 ,272 

s3 44,44 402,414 ,340 ,640 
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Tabulka 64: Cronbachovo Alfa pro konstrukt PBC 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

,636 4 

Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

c1 55,80 665,949 ,401 ,578 

c2 55,66 720,767 ,269 ,675 

c3 58,87 667,454 ,447 ,546 

c4 58,01 617,894 ,578 ,454 

 
Tabulka 65: Cronbachovo Alfa pro konstrukt I 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

,442 3 

Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

I1 9,63 7,013 ,341 ,243 

I2 11,84 6,138 ,197 ,509 

I3 9,60 6,618 ,293 ,303 
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Model struktury 

Tabulka 66: Počty proměnných 

Number of variables in your model: 29 

Number of observed variables: 13 

Number of unobserved variables: 16 

Number of exogenous variables: 16 

Number of endogenous variables: 13 
 

Tabulka 67: Přehled parametrů 

 Weights Covariances Variances Means Intercepts Total 

Fixed 16 0 0 0 0 16 

Labeled 0 0 0 0 0 0 

Unlabeled 12 3 16 0 0 31 

Total 28 3 16 0 0 47 
 

Tabulka 68: Stupně volnosti  

Number of distinct sample moments: 91 

Number of distinct parameters to be estimated: 31 

Degrees of freedom (91 - 31): 60 
Result (Default model) 

Minimum was achieved 

Chi-square = 84,745 

Degrees of freedom = 60 

Probability level = ,000 
 

Tabulka 69: Regresní koeficienty  

   Estimate S.E. C.R. P 

b3 <--- ATT 1,000    

b2 <--- ATT ,724 ,091 7,989 *** 

b1 <--- ATT ,766 ,094 8,159 *** 

b4 <--- ATT ,840 ,078 10,790 *** 

b5 <--- ATT ,928 ,074 12,616 *** 

b6 <--- ATT ,738 ,088 8,413 *** 

s3 <--- SN 1,000    

s2 <--- SN 2,231 ,711 3,136 ,002 

s1 <--- SN 1,415 ,422 3,355 *** 

c4 <--- PBC 1,000    

c3 <--- PBC ,718 ,212 3,397 *** 

c1 <--- PBC ,591 ,191 3,095 ,002 

I <--- SN -,055 ,044 -1,272 ,029 

I <--- PBC -,017 ,020 -,859 ,038 

I <--- ATT ,060 ,014 4,328 *** 
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Tabulka 70: Standardizované regresní koeficienty 

   Estimate 

b3 <--- ATT ,887 

b2 <--- ATT ,715 

b1 <--- ATT ,725 

b4 <--- ATT ,849 

b5 <--- ATT ,916 

b6 <--- ATT ,739 

s3 <--- SN ,525 

s2 <--- SN ,934 

s1 <--- SN ,599 

c4 <--- PBC ,863 

c3 <--- PBC ,605 

c1 <--- PBC ,538 

I <--- SN ,161 

I <--- PBC -,101 

I <--- ATT ,505 
 

Tabulka 71: Kovariance 

   Estimate S.E. C.R. P 

ATT <--> SN 24,325 10,761 2,260 ,024 

SN <--> PBC 11,113 6,805 1,633 ,102 

ATT <--> PBC 25,423 16,361 1,554 ,120 
 

Tabulka 72: Korelace 

   Estimate 

ATT <--> SN ,395 

SN <--> PBC ,253 

ATT <--> PBC ,200 
 

Tabulka 73: Rozptyly 

 Estimate S.E. C.R. P 

ATT 178,054 34,538 5,155 *** 

SN 21,275 11,304 1,882 *** 

PBC 90,532 29,704 3,048 ,002 

e1 48,177 9,892 4,871 *** 

e2 89,159 14,693 6,068 *** 

e3 94,523 15,645 6,042 *** 

e4 48,638 9,035 5,383 *** 

e5 29,444 6,983 4,216 *** 

e6 80,689 13,448 6,000 *** 

e7 86,717 14,396 6,024 *** 

e8 21,099 24,817 ,850 ,005 

e9 96,917 18,066 5,365 *** 

e10 30,934 24,087 1,284 ,009 

e11 81,057 17,549 4,619 *** 

e13 111,067 19,175 5,792 *** 
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e15 1,986 ,314 6,317 *** 
 

Tabulka 74: Odhady koeficientů determinace 

 Estimate 

I ,215 

c1 ,222 

c3 ,366 

c4 ,745 

s1 ,305 

s2 ,834 

s3 ,197 

b6 ,546 

b5 ,839 

b4 ,721 

b1 ,525 

b2 ,511 

b3 ,787 
 

Tabulka 75: Přehled ukazatelů validity modelu 

Model NPAR CMIN DF P CMIN/DF 

Default model 31 84,745 60 ,000 1,412 

Saturated model 91 ,000 0   

Independence 
model 

13 612,340 78 ,000 7,851 

Model NFI 
Delta1 

RFI 
rho1 

IFI 
Delta2 

TLI 
rho2 

CFI 

Default model ,862 ,820 ,955 ,940 ,972 

Saturated model 1,000  1,000  1,000 

Independence 
model 

,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

Model PRATIO PNFI PCFI 

Default model ,769 ,663 ,748 

Saturated model ,000 ,000 ,000 

Independence 
model 

1,000 ,000 ,000 

Model NCP LO 90 HI 90 

Default model 19,522 10,013 35,378 

Saturated model ,000 ,000 ,000 

Independence 
model 

697,804 631,567 764,599 

Model FMIN F0 LO 90 HI 90 

Default model ,997 ,227 ,104 ,335 

Saturated model ,000 ,000 ,000 ,000 

Independence 
model 

7,204 8,114 7,277 9,013 

Model RMSEA LO 90 HI 90 PCLOSE 

Default model ,062 ,051 ,078 ,002 
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Independence 
model 

,323 ,301 ,342 ,000 

Model AIC BCC BIC CAIC 

Default model 142,745 154,550 269,410 300,410 

Saturated model 182,000 185,887 325,346 346,346 

Independence 
model 

638,340 644,972 658,752 671,752 

Model ECVI LO 90 HI 90 MECVI 

Default model 1,660 1,230 2,110 1,797 

Saturated model 2,116 2,116 2,116 2,161 

Independence 
model 

7,423 6,901 7,936 7,500 

Model HOELTER 
.05 

HOELTER 
.01 

Default model 72 88 

Independence 
model 

15 16 
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Obr. 3: Grafická podoba modelu struktury 
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Příloha č. 7 Výsledky testování závislostí mezi vzděláním rodičů a typem střední školy studenta 

Tabulka 76: Kontingenční tabulka studentů jednotlivých středních škol podle nejvyššího dosaženého vzdělání otce 

Crosstab 

 

otec_vzdělání 

Total základní vyučen středoškolské vysokoškolské 

SŠ gymnázium Count 1 61 91 84 237 

% within SŠ 0,4% 25,7% 38,4% 35,4% 100,0% 

obchodní akademi Count 7 110 111 41 269 

% within SŠ 2,6% 40,9% 41,3% 15,2% 100,0% 

střední odborná škola Count 0 30 40 17 87 

% within SŠ 0,0% 34,5% 46,0% 19,5% 100,0% 

jiné Count 1 11 10 5 27 

% within SŠ 3,7% 40,7% 37,0% 18,5% 100,0% 

Total Count 9 212 252 147 620 

% within SŠ 1,5% 34,2% 40,6% 23,7% 100,0% 

 
Tabulka 77: Testování závislosti mezi typem střední školy studenta a nejvyšším dosaženým vzděláním otce 

Symmetric Measures 

 Value Approx. Sig. 

Nominal by Nominal Phi ,251 ,000 

Cramer's V ,145 ,000 

Contingency Coefficient ,243 ,000 

N of Valid Cases 620  
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Tabulka 78: Kontingenční tabulka studentů jednotlivých středních škol podle nejvyššího dosaženého vzdělání matky 

Crosstab 

 

matka_vzdělání 

Total základní vyučena středoškolské vysokoškolské 

SŠ gymnázium Count 3 43 117 74 237 

% within SŠ 1,3% 18,1% 49,4% 31,2% 100,0% 

obchodní akademi Count 9 106 124 30 269 

% within SŠ 3,3% 39,4% 46,1% 11,2% 100,0% 

střední odborná škola Count 3 21 47 16 87 

% within SŠ 3,4% 24,1% 54,0% 18,4% 100,0% 

jiné Count 0 11 11 5 27 

% within SŠ 0,0% 40,7% 40,7% 18,5% 100,0% 

Total Count 15 181 299 125 620 

% within SŠ 2,4% 29,2% 48,2% 20,2% 100,0% 

 
Tabulka 79: Testování závislosti mezi typem střední školy studenta a nejvyšším dosaženým vzděláním matky 

Symmetric Measures 

 Value Approx. Sig. 

Nominal by Nominal Phi ,288 ,000 

Cramer's V ,166 ,000 

Contingency Coefficient ,277 ,000 

N of Valid Cases 620  
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Obr. 4: Podíl otců podle nejvyššího dosaženého vzdělání vzhledem 

k typu střední školy studenta 

 

Obr. 5: Podíl matek podle nejvyššího dosaženého vzdělání 

vzhledem k typu střední školy studenta 
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Příloha č. 8 Výsledky analýzy profilů kariérového rozhodování 

Tabulka 80: Cronbachovo Alfa pro jednotlivé kategorie CDMP 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 620 100,0 

Excludeda 0 ,0 

Total 620 100,0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 Reliability Statistics 

 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items N of Items 

IG 

IP 

LC 

EI 

PR 

SD 

CO 

DO 

DP 

AS 

WC 

UI 

,725 

,719 

,721 

,715 

,755 

,717 

,704 

,743 

,747 

,714 

,792 

,714 

,728 

,719 

,723 

,714 

,755 

,717 

,705 

,744 

,750 

,713 

,795 

,714 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

 

 
Obr. 6: Box plot pro jednotlivé kategorie CDMP 
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Tabulka 81: Deskriptivní statistiky pro jednotlivé kategorie CDMP podle pohlaví 

Descriptives 

  

N Mean Std. Deviation Std. Error 

95% Confidence Interval for Mean 

Minimum Maximum   Lower Bound Upper Bound 

IG muž 188 4,7145 1,09748 ,08004 4,5566 4,8724 2,00 7,00 

žena 432 5,0887 1,08094 ,05201 4,9865 5,1910 1,33 7,00 

Total 620 4,9753 1,09867 ,04412 4,8886 5,0619 1,33 7,00 

IP muž 188 4,6933 ,95527 ,06967 4,5558 4,8307 2,00 7,00 

žena 432 4,7593 1,08288 ,05210 4,6569 4,8617 1,33 7,00 

Total 620 4,7392 1,04551 ,04199 4,6568 4,8217 1,33 7,00 

LC muž 188 3,5904 1,39159 ,10149 3,3902 3,7906 1,00 7,00 

žena 432 3,5316 1,54373 ,07427 3,3857 3,6776 1,00 7,00 

Total 620 3,5495 1,49836 ,06018 3,4313 3,6676 1,00 7,00 

EI muž 188 4,5124 1,13883 ,08306 4,3486 4,6763 1,67 7,00 

žena 432 4,6196 1,09657 ,05276 4,5159 4,7233 1,67 7,00 

Total 620 4,5871 1,10973 ,04457 4,4996 4,6746 1,67 7,00 

PR muž 188 4,2376 1,49439 ,10899 4,0226 4,4526 1,00 7,00 

žena 432 3,8657 1,51285 ,07279 3,7227 4,0088 1,00 7,00 

Total 620 3,9785 1,51575 ,06087 3,8589 4,0980 1,00 7,00 

SD muž 188 4,3351 1,30564 ,09522 4,1473 4,5230 1,67 7,00 

žena 432 4,5409 1,33869 ,06441 4,4143 4,6675 1,00 7,00 

Total 620 4,4785 1,33107 ,05346 4,3735 4,5835 1,00 7,00 
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CO muž 188 3,8138 1,26246 ,09207 3,6322 3,9955 1,00 7,00 

žena 432 3,4105 1,33303 ,06414 3,2844 3,5366 1,00 7,00 

Total 620 3,5328 1,32408 ,05318 3,4284 3,6372 1,00 7,00 

DO muž 188 2,8262 1,16722 ,08513 2,6583 2,9942 1,00 6,00 

žena 432 3,0509 1,27035 ,06112 2,9308 3,1711 1,00 7,00 

Total 620 2,9828 1,24335 ,04993 2,8847 3,0809 1,00 7,00 

DP muž 188 3,1596 1,28127 ,09345 2,9752 3,3439 1,00 6,00 

žena 432 2,9545 1,29259 ,06219 2,8322 3,0767 1,00 7,00 

Total 620 3,0167 1,29158 ,05187 2,9148 3,1185 1,00 7,00 

AS muž 188 4,9947 1,29374 ,09436 4,8085 5,1808 1,00 7,00 

žena 432 5,1404 1,29700 ,06240 5,0178 5,2631 1,00 7,00 

Total 620 5,0962 1,29670 ,05208 4,9940 5,1985 1,00 7,00 

WC muž 188 4,8652 1,22881 ,08962 4,6885 5,0420 1,67 7,00 

žena 432 5,1065 1,20023 ,05775 4,9930 5,2200 1,00 7,00 

Total 620 5,0333 1,21306 ,04872 4,9377 5,1290 1,00 7,00 

UI muž 188 4,7092 1,09906 ,08016 4,5511 4,8673 1,00 7,00 

žena 432 4,7076 1,07426 ,05169 4,6060 4,8091 1,00 7,00 

Total 620 4,7081 1,08095 ,04341 4,6228 4,7933 1,00 7,00 
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Tabulka 82: Kruskal-Wallisův test závislosti kategorií CDMP na pohlaví 

Test Statisticsa,b 

 IG IP LC EI PR SD CO DO DP AS WC UI 

Chi-Square 16,658 1,435 ,521 1,357 8,486 3,223 11,836 3,886 3,705 1,675 4,519 ,311 

df 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Asymp. Sig. ,000 ,231 ,470 ,244 ,004 ,073 ,001 ,049 ,054 ,196 ,034 ,577 

a. Kruskal Wallis Test 

b. Grouping Variable: pohlaví 
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Tabulka 83: Testování závislosti kategorií CDMP na pohlaví prostřednictvím koeficientu Eta 

Directional Measures 

   Value 

Nominal by Interval Eta IG Dependent ,157 

pohlaví Dependent ,208 

Directional Measures 

   Value 

Nominal by Interval Eta IP Dependent ,029 

pohlaví Dependent ,188 

Directional Measures 

   Value 

Nominal by Interval Eta LC Dependent ,018 

pohlaví Dependent ,174 

Directional Measures 

   Value 

Nominal by Interval Eta EI Dependent ,044 

pohlaví Dependent ,153 

Directional Measures 

   Value 

Nominal by Interval Eta PR Dependent ,113 

pohlaví Dependent ,153 

Directional Measures 
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   Value 

Nominal by Interval Eta SD Dependent ,071 

pohlaví Dependent ,182 

Directional Measures 

   Value 

Nominal by Interval Eta CO Dependent ,140 

pohlaví Dependent ,219 

Directional Measures 

   Value 

Nominal by Interval Eta DO Dependent ,083 

pohlaví Dependent ,166 

Directional Measures 

   Value 

Nominal by Interval Eta DP Dependent ,073 

pohlaví Dependent ,163 

Directional Measures 

   Value 

Nominal by Interval Eta AS Dependent ,052 

pohlaví Dependent ,153 

Directional Measures 

   Value 
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Nominal by Interval Eta WC Dependent ,091 

pohlaví Dependent ,196 

Directional Measures 

   Value 

Nominal by Interval Eta UI Dependent ,000 

pohlaví Dependent ,168 
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Tabulka 84: Deskriptivní statistiky pro jednotlivé kategorie CDMP podle výběrového souboru 

Descriptives 

  

N Mean Std. Deviation Std. Error 

95% Confidence Interval for Mean 

Minimum Maximum   Lower Bound Upper Bound 

IG VŠ student 445 4,9101 1,08632 ,05150 4,8089 5,0113 1,33 7,00 

gymn. student 89 5,1798 1,10675 ,11731 4,9466 5,4129 2,67 7,00 

OA student 86 5,1008 1,12960 ,12181 4,8586 5,3430 2,00 6,00 

Total 620 4,9753 1,09867 ,04412 4,8886 5,0619 1,33 7,00 

IP VŠ student 445 4,7251 1,00727 ,04775 4,6313 4,8189 1,33 7,00 

gymn. student 89 4,8352 1,13276 ,12007 4,5966 5,0738 2,00 7,00 

OA student 86 4,7132 1,14921 ,12392 4,4668 4,9596 1,33 7,00 

Total 620 4,7392 1,04551 ,04199 4,6568 4,8217 1,33 7,00 

LC VŠ student 445 3,4884 1,33302 ,06319 3,3642 3,6126 1,00 7,00 

gymn. student 89 3,4607 1,39036 ,14738 3,1678 3,7536 1,00 6,00 

OA student 86 3,9574 2,20682 ,23797 3,4842 4,4305 1,00 7,00 

Total 620 3,5495 1,49836 ,06018 3,4313 3,6676 1,00 7,00 

EI VŠ student 445 4,5610 1,10127 ,05221 4,4584 4,6636 1,67 7,00 

gymn. student 89 4,6330 ,90180 ,09559 4,4430 4,8229 2,67 7,00 

OA student 86 4,6744 1,33331 ,14377 4,3886 4,9603 1,67 7,00 

Total 620 4,5871 1,10973 ,04457 4,4996 4,6746 1,67 7,00 

PR VŠ student 445 3,9371 1,54124 ,07306 3,7935 4,0807 1,00 7,00 

gymn. student 89 4,3146 1,46453 ,15524 4,0061 4,6231 1,00 7,00 
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OA student 86 3,8450 1,39906 ,15086 3,5450 4,1449 1,00 7,00 

Total 620 3,9785 1,51575 ,06087 3,8589 4,0980 1,00 7,00 

SD VŠ student 445 4,4270 1,33557 ,06331 4,3025 4,5514 1,33 7,00 

gymn. student 89 4,4794 1,30554 ,13839 4,2044 4,7544 1,00 7,00 

OA student 86 4,7442 1,31723 ,14204 4,4618 5,0266 1,67 7,00 

Total 620 4,4785 1,33107 ,05346 4,3735 4,5835 1,00 7,00 

CO VŠ student 445 3,6000 1,35615 ,06429 3,4737 3,7263 1,00 7,00 

gymn. student 89 3,3258 1,17742 ,12481 3,0778 3,5739 1,00 6,67 

OA student 86 3,3992 1,28013 ,13804 3,1248 3,6737 1,00 7,00 

Total 620 3,5328 1,32408 ,05318 3,4284 3,6372 1,00 7,00 

DO VŠ student 445 2,8479 1,20522 ,05713 2,7357 2,9602 1,00 6,33 

gymn. student 89 3,1798 1,41516 ,15001 2,8817 3,4779 1,00 6,67 

OA student 86 3,4767 1,10204 ,11884 3,2405 3,7130 1,00 6,00 

Total 620 2,9828 1,24335 ,04993 2,8847 3,0809 1,00 6,67 

DP VŠ student 445 3,0772 1,30230 ,06173 2,9558 3,1985 1,00 6,67 

gymn. student 89 2,5356 1,18451 ,12556 2,2861 2,7851 1,00 5,67 

OA student 86 3,2016 1,24121 ,13384 2,9354 3,4677 1,00 6,33 

Total 620 3,0167 1,29158 ,05187 2,9148 3,1185 1,00 6,67 

AS VŠ student 445 5,0007 1,29361 ,06132 4,8802 5,1213 1,00 7,00 

gymn. student 89 5,4869 1,26537 ,13413 5,2203 5,7534 1,67 7,00 

OA student 86 5,1860 1,27685 ,13769 4,9123 5,4598 2,67 7,00 

Total 620 5,0962 1,29670 ,05208 4,9940 5,1985 1,00 7,00 
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WC VŠ student 445 5,0674 1,22860 ,05824 4,9530 5,1819 1,00 7,00 

gymn. student 89 5,1910 1,15020 ,12192 4,9487 5,4333 2,33 7,00 

OA student 86 4,6938 1,14585 ,12356 4,4481 4,9395 1,00 7,00 

Total 620 5,0333 1,21306 ,04872 4,9377 5,1290 1,00 7,00 

UI VŠ student 445 4,7723 1,07645 ,05103 4,6720 4,8726 1,67 7,00 

gymn. student 89 4,6030 1,16870 ,12388 4,3568 4,8492 1,00 7,00 

OA student 86 4,4845 ,97907 ,10558 4,2746 4,6944 2,33 7,00 

Total 620 4,7081 1,08095 ,04341 4,6228 4,7933 1,00 7,00 

 
Tabulka 85: Kruskal-Wallisův test závislosti kategorií CDMP na typu výběrového souboru 

Test Statisticsa,b 

 IG IP LC EI PR SD CO DO DP AS WC UI 

Chi-Square 7,144 1,015 4,014 1,350 5,175 3,658 2,745 25,062 15,437 11,022 9,541 7,596 

df 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Asymp. Sig. ,028 ,602 ,134 ,509 ,075 ,161 ,254 ,000 ,000 ,004 ,008 ,022 

a. Kruskal Wallis Test 

b. Grouping Variable: výběr_soubor 
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Tabulka 86: Testování závislosti kategorií CDMP na typu výběrového souboru prostřednictvím koeficientu Eta 

Directional Measures 

   Value 

Nominal by Interval Eta IG Dependent ,097 

výběr_soubor Dependent ,170 

Directional Measures 

   Value 

Nominal by Interval Eta IP Dependent ,038 

výběr_soubor Dependent ,201 

Directional Measures 

   Value 

Nominal by Interval Eta LC Dependent ,110 

výběr_soubor Dependent ,200 

Directional Measures 

   Value 

Nominal by Interval Eta EI Dependent ,039 

výběr_soubor Dependent ,208 

Directional Measures 

   Value 

Nominal by Interval Eta PR Dependent ,093 

výběr_soubor Dependent ,203 
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Directional Measures 

   Value 

Nominal by Interval Eta SD Dependent ,081 

výběr_soubor Dependent ,176 

Directional Measures 

   Value 

Nominal by Interval Eta CO Dependent ,082 

výběr_soubor Dependent ,215 

Directional Measures 

   Value 

Nominal by Interval Eta DO Dependent ,184 

výběr_soubor Dependent ,279 

Directional Measures 

   Value 

Nominal by Interval Eta DP Dependent ,156 

výběr_soubor Dependent ,195 

Directional Measures 

   Value 

Nominal by Interval Eta AS Dependent ,133 

výběr_soubor Dependent ,221 

Directional Measures 
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   Value 

Nominal by Interval Eta WC Dependent ,118 

výběr_soubor Dependent ,204 

Directional Measures 

   Value 

Nominal by Interval Eta UI Dependent ,099 

výběr_soubor Dependent ,164 

 

 

 

 

 


