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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). 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). 

Jednou z oblastí, kde lze tento přístup aplikovat, je 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. 

Cílem dizertační práce je determinovat faktory, které ovlivňují kariérový rozhodovací 

proces uchazečů o vysokoškolské vzdělání. 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 
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potenciálních studentů od 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 Cíl a struktura práce 

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. 

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.  
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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. 
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3 Osnova práce 

1 Úvod 

2 Současný stav zkoumané problematiky 

2.1 Spotřebitelské chování a proces spotřebitelského rozhodování 

2.1.1 Rozpoznání potřeby 

2.1.2 Vyhledávání informací 

2.1.3 Posuzování alternativ a realizace rozhodnutí 

2.2 Teorie kariérového rozhodování 

2.2.1 PIC model 

2.2.2 Taxonomie problémů při kariérovém rozhodování 

2.2.3 Model profilů kariérového rozhodování (CDMP model) 

2.3 Teorie plánovaného chování 

2.3.1 Charakteristika proměnných modelu TPB 

2.3.2 Metodologická doporučení pro aplikaci teorie plánovaného chování 

2.3.3 Poznatky o aplikaci teorie plánovaného chování 

2.3.4 Kritika teorie plánovaného chování 

2.4 Charakteristika trhu vysokoškolského vzdělávání v České republice 

3 Metodická východiska dizertační práce 

3.1 Návrh teoretického modelu a formulace výzkumných hypotéz 

3.2 Použitá vstupní data 

3.2.1 Způsob sběru dat 

3.2.2 Nástroje sběru dat 

3.2.3 Charakteristika výběrového souboru 

3.2.4 Způsob zpracování dat 

3.3 Použité statistické metody 

3.3.1 Vícerozměrné statistické metody 

3.3.2 Strukturní modelování 

4 Determinace faktorů ovlivňujících volbu vysoké školy 

4.1 Determinace faktorů volby vysoké školy u již přijatých studentů 

4.1.1 Formulace modelu měření 

4.1.2 Validita modelu měření 

4.1.3 Formulace modelu struktury 

4.1.4 Validita modelu struktury 

4.2 Determinace faktorů volby vysoké školy u studentů gymnázia 
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4.2.2 Validita modelu měření 

4.2.3 Formulace modelu struktury 

4.2.4 Validita modelu struktury 
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4.3.1 Formulace modelu měření 

4.3.2 Validita modelu měření 
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4.3.4 Validita modelu struktury 

4.4 Komparace testovaných modelů dle výběrového souboru 

4.4.1 Postoje k chování 

4.4.2 Subjektivní norma 

4.4.3 Vnímaná kontrola chování 

4.4.4 Záměr chování 

4.5 Shrnutí a formulace doporučení 

5 Analýza profilů kariérového rozhodovacího procesu 

5.1 Profily kariérového rozhodování podle pohlaví 

5.2 Profily kariérového rozhodování podle typu studenta 

5.3 Shrnutí 
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4 Obsah a metodický postup práce 

V dizertační práci jsou pro naplnění stanovených cílů aplikovány dva teoretické koncepty. 

Prvním z nich je teorie plánovaného chování (TPB), na jejímž základě je vytvořen model 

kariérového rozhodování uchazečů o vysokoškolské vzdělání. Druhým konceptem je model 

profilů kariérového rozhodování (CDMP), jehož platnost je ověřována na zvoleném vzorku 

respondentů. 

4.1 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. 4.1. 

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. 
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Obr. 4.1 Model teorie plánovaného chování 

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

 

Postoje k chování 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. 

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. 

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-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 
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nad událostmi. Kromě toho, že teorie plánovaného chování předpokládá vliv vnímané kontroly 

chování na záměr (viz Obr. 4.1), 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 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 

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. 

4.2 Model profilů kariérového rozhodování 

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 

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. 

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, 
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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, 

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.  
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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 

rozhodnutí, nízká závislost na ostatních a také touha se jim zavděčit, a vysoká touha po ideálním 

zaměstnání. 

4.3 Metodický postup dizertační práce 

Na základě stanovených cílů a teorie plánovaného chování (TPB) byly stanoveny 

následující výzkumné hypotézy: 

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. 

Grafická podoba testovaného modelu je uvedena na Obr. 4.2. 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4.2 Návrh teoretického modelu a hypotéz 

Proměnná postoje k volbě VŠ (ATT) je měřena prostřednictvím šesti dílčích proměnných, 

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: rozvíjení studijních schopností a dovedností, 

H5* 

H4* 

H2 

H3 

H1 
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Subjektivní 
norma (SN) 

Vnímaná 
kontrola chování 

(PBC) 

Záměr volby 
VŠ (I) 

 

Volba VŠ (B) 

* nebude zkoumáno u studentů 3. ročníku obchodní akademie 
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získání hlubších poznatků a informací v konkrétním oboru, dobré uplatnění na trhu práce, dobré 

postavení ve společnosti, úspěchy v profesní kariéře, a vysoká životní úroveň.  

Proměnná subjektivní norma (SN) je měřena prostřednictvím tří dílčích proměnných, které 

hodnotí vliv referenčních skupin na respondenta a názory těchto skupin na důležitost správné 

volby vysoké školy. Konkrétně se jedná o vliv rodičů, nejbližších přátel a spolužáků. 

Proměnná vnímaná kontrola chování (PBC) je měřena prostřednictvím čtyř proměnných, 

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: nedostatek informací, ekonomické 

možnosti, schopnosti identifikovat své zájmy, potřeby a přání, a osobnostní předpoklady, 

schopnosti a nadání. 

Pro dosažení čtvrtého dílčího cíle, kterým je kategorizovat profily kariérového 

rozhodování, bude využito teoretických východisek modelu profilů kariérového rozhodování 

(CDMP). 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. 

V rámci 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. Vzhledem 

k tomu, že jednou z kritických oblastí aplikace teorie plánovaného chování může být měření 

skutečného chování formou verbální deklarace, která však nemusí odpovídat realitě, 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 
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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). Nástrojem 

pro sběr dat byly v rámci obou šetření dva dotazníky. První byl převzat z Gati et al. (2010) na 

základě modelu profilů kariérového rozhodování (CDMP). Druhý dotazník vychází z teorie 

plánovaného chování a byl vytvořen pro ověření platnosti navrženého strukturního modelu (viz 

výše). Velikost výběrového souboru činila 445 respondentů v případě studentů vysoké školy, 

resp. 175 respondentů v případě studentů středních škol. 
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5 Aplikované metody práce 

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. 

Strukturní 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 ,                                                    (5.1) 

   yy ,                                                       (5.2) 
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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 

     ´ ,                                             (5.3) 

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 

   ,                                         (5.4) 

kde kromě již výše uvedených proměnných figurují matice strukturních koeficientů latentních 

endogenních, resp. exogenních proměnných   a  a matice disturbancí (chyb predikce)  .  

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. Pro latentní 

proměnnou (vč. reziduální) bývá užíván symbol kruhu (resp. elipsy), manifestní proměnná je 

prezentována prostřednictvím obdélníku. Jednostranné šipky ilustrují regresní vztahy a dále 
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mohou být v SEM použity oboustranné šipky v oblouku, jež znázorňují kovariance nebo 

korelace mezi exogenními proměnnými (Kline, 2011). 

Jednou z klíčových částí práce se SEM je posouzení validity modelu. K tomu lze využít 

celou řadu indexů, nicméně neexistují zcela jednoznačná a závazná pravidla či doporučení pro 

jejich užití. Požadavky na míru platnosti se odlišují podle složitosti modelu a rovněž podle 

velikosti výzkumného vzorku. V dizertační práci je pro zhodnocení validity testovaného 

modelu využito relativního chí-kvadrátu (2/df) při odpovídající hladině statistické 

významnosti (p), dále indexu CFI (Comparative Fit Index) a RMSEA (Root Mean Square Error 

of Approximation). 
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6 Shrnutí dosažených výsledků a závěry práce 

6.1 Determinace faktorů volby vysoké školy 

Při komparaci testovaných strukturních modelů podle typu výběrového souboru, tedy podle 

toho, zda studenti realizovali volbu vysoké školy v minulosti (stávající studenti VŠ), zda ji 

realizovali nedávno (studenti gymnázia) nebo zda je tento rozhodovací proces teprve čeká 

(studenti 3. ročníku OA), byly zjištěny výsledky, které jsou shrnuty v Tab. 6.1. Tučně 

zvýrazněné hodnoty jsou hodnoty standardizovaných regresních koeficientů, které danou 

proměnnou (postoje k chování, subjektivní norma a vnímaná kontrola chování) nejvíce určují. 

Tab. 6.1 Komparace standardizovaných regresních koeficientů dle výběrového souboru 

  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 

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 
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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. 

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). 

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). 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. 

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 
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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. 

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. 6.2.  

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. 6.2 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. 
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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 

v případě mnohých jedinců může být dlouhodobější, a jehož parametry se v průběhu mohou 

měnit. 

6.2 Profily 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). 

Obr. 6.1 znázorňuje průměrné hodnoty pro jednotlivé kategorie modelu CDMP tak, aby 

bylo možné zhodnotit, které póly více odpovídají kariérovému rozhodování. Výběrový soubor 

tentokrát tvořili všichni respondenti (N=620). 

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 
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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 

zmíněných kategorií rychlost rozhodnutí a konzultování s ostatními byly zjištěny největší 

statisticky významné odlišnosti (Gati, Landsman, Davidovitch, Asulin-Peretz, Gadassi, 2010). 

 

Obr. 6.1 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 

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. 
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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 

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. 

Podle výběrového souboru (typu studenta) existuje závislost u 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 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.). 

6.3 Formulace doporučení 

Jak vyplynulo z testování navrženého strukturního modelu, 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 
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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 

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 
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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 

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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9 Summary 
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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. 

 


