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Anotace 

Tato bakalářská práce se zabývá analýzou faktorů ovlivňujících výběr studia na VŠ. 

V první části této práce shrnu počty VŠ, jejich typy a počty studentů v ČR.  

V další části se zaměřím na faktory, které jednotlivé žáky a studenty 

v Moravskoslezském kraji ovlivňují. Východiskem řešeného problému jsou údaje získané 

od žáků a studentů ZŠ a SŠ. 

Posouzení faktorů ovlivňujících studium na VŠ je provedeno na základě 

dotazníkového šetření. Posledním krokem bude vyhodnocení získaných dat pomocí 

dotazníků, které respondenti vyplňovali. Výsledky analýzy provedu pomocí výpočtů 

v programu Microsoft Excel. 
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Summary 

The aim of this bachelor work is to analysis factors affecting university studies.  

The first part of this study is a summary of universities, their types and a number 

of students in Czech Republic.  

The next part is focused on the factors affecting individual students in the Moravian - 

Silesian region. Data obtained from students of primary and secondary schools are used for 

finding a starting point of this problem.  

In order to assess the factors affecting university studies a research based 

on a questionnaire was carried out. The last part is an evaluation of gathered data from 

the questionnaires for students and drawing conclusions. Survey questionnaire results are 

evaluated in Microsoft Office Excel. 
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1. Úvod  
V dnešní době v ČR velice rychle roste počet vysokoškoláků. Ze sčítání lidu, domů 

a bytů v roce 2011 vyplývá, že přibývá lidí s vysokoškolským vzděláním, za 10 let nárůst 

činí 46,6 %. Proto mě zajímalo, jaké důvody vedou k tomu, že náhle přibývá lidí, kteří 

chtějí mít vyšší vzdělání. Při srovnání Česka se západní Evropou máme stále méně 

vysokoškoláků než je běžné v sousedních zemích. 

Ovšem studovat se prozatím ještě vyplatí. Podle průzkumu společnosti Profesia 

(z roku 2010) je plat vysokoškoláku v ČR zhruba o 30% vyšší než u lidí s maturitou. 

Pokud se srovná plat vysokoškoláka, s platem člověka bez maturity je rozdíl ještě vyšší. 

V tomto případě se jedná o rozdíl až 41 %. Po dobu studia jsou na tom ovšem 

vysokoškoláci hůře, protože zatím co lidé s maturitou již nějakou dobu pracují, oni se 

věnují studiu. 

Bohužel zajímavější a lépe placená práce pro vysokoškoláky zřejmě v budoucnu 

nebude. Nová pracovní místa se vytvářejí zřídka. Hledání práce trvá několik měsíců 

a o jedno místo má zájem mnoho uchazečů. Také se neustále zvyšuje počet absolventů. 

Podle internetového portálu idnes.cz bude mít v roce 2017 vysokoškolské vzdělání 

polovina lidí ve věku 24 – 35 let. To bude mít za následek zmenšení rozdílu v platech mezi 

absolventy středních a vysokých škol. Vysokoškolské vzdělání bude požadavkem 

na vykonávání pracovních pozic, jako je např. zdravotní sestra či administrativní 

pracovnice. 

Každoročně se také začíná více prohlubovat rozdíl mezi tím, s čím absolventi 

odcházejí ze školy a tím, co od nich při nástupu očekávají zaměstnavatelé. Do nedávna si 

uchazeči mohli více vybírat a klást vyšší požadavky, dnes tomu tak již není. Také často 

dochází k tomu, že si musí nedávný absolvent budovat kariéru od samého začátku. Jelikož 

nemá ve svém oboru žádnou praxi, nemůže se ucházet o pozice, o které má opravdu zájem. 

To je také důvod, proč absolventi s vysokoškolským titulem vykonávají práci určenou pro 

uchazeče se středoškolským vzděláním. Nástupní platy tudíž nejsou příliš vysoké. Před 

začátkem hospodářské krize se absolventi ohodnotili platově lépe než nyní. Dnes, při 

nedostatku volných pracovních míst, tomu tak již není. 

Nejlépe na tom jsou IT specialisté, strojní inženýři nebo absolventi technických oborů. 

O práci rovněž nemají nouzi absolventi práv či medicíny, po kterých je poptávka na trhu 

práce momentálně nejvyšší. Naopak nejhůře jsou na tom absolventi humanistických nebo 

ekonomických oborů z důvodů nadbytku uchazečů a jejich minimální praxe.  

Cílem této práce je vyhodnotit dotazníky, zaměřené na faktory ovlivňující výběr studia 

na VŠ, které byly vyplněny žáky devátých tříd základních škol a studenty třetích a čtvrtých 

ročníků středních škol v Moravskoslezském kraji. Dále zhodnotit do jaké míry respondenti 

uvažují nad svým budoucím studiem a co všechno je ovlivňuje při jejich rozhodování. Na 

závěr analyzuji výsledky tohoto dotazníkového šetření.  

Text této bakalářské práce je rozdělen do čtyř kapitol. Nejprve shrnu typy vysokých 

a středních škol, dále pak počty studentů a počty škol. V další části se zaměřím na analýzu 

faktorů ovlivňujících vzdělávání na ZŠ a SŠ v Moravskoslezském kraji. Na závěr 

vyhodnotím získaná data a porovnám odpovědi žáků základních škol a studentů středních 

škol. Také porovnám odpovědi studentů z gymnázií vůči studentům ostatních typu SŠ. 
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2. Základní východiska řešeného 

problému 

2.1 Systém vzdělávání v ČR 
Vzdělávání se týká každého z nás. Začíná devítiletou povinnou školní docházkou 

a je na každém jak bude dále pokračovat. Po ukončení povinné školní docházky lze získat 

další vzdělání na těchto typech škol:  

 

 odborná učiliště a učiliště OU a U (učilištní obory),  

 střední odborná učiliště SOU (s obory středoškolskými i učilištními),  

 střední integrované školy ISŠ (s obory středoškolskými i učilištními),  

 gymnázia,  

 střední odborné školy SOŠ (průmyslové školy, konzervatoře, obchodní 

akademie aj.). 

 

Následně mohou absolventi studovat: 

 

 vyšší odborné školy (na středních školách),  

 vysoké školy, 

 formy postgraduálního studia (na vysokých školách). [1] 

 

2.2 Základní vzdělání 
Základní (primární) vzdělávání se realizuje v těchto typech: základní škola, speciální 

základní škola (liší se obsahem výuky i organizací, je určená pro handicapované) a víceleté 

gymnázium. Na základní škole se jedná devítileté studium, speciální základní školu žáci 

navštěvují 10 let. Víceletá gymnázia jsou určena pro žáky 5. tříd základních škol, kdy se 

studium skládá ze dvou čtyřletých etap, přičemž první etapa odpovídá 2. stupni ZŠ a druhá 

etapa již odpovídá střední škole.   

 

2.3 Středoškolské vzdělávání 
Středoškolské (sekundární) vzdělávání zajišťují střední školy (po absolvování získává 

student výuční list nebo maturitu), vyšší odborné školy a školy s nadstavbovým studiem 

(navazuje na učební obor a je ukončené maturitní zkouškou). Roku 1989 došlo k radikální 

změně, zatímco do té doby byla poptávka po středoškolském studiu vysoká a absolventů 

bylo málo, dnes převyšuje nabídka středoškolského vzdělání nad poptávkou. V minulosti 

školy nepřijímaly více uchazečů, kvůli omezenému počtu, dnes je tomu jinak. Přibylo míst 

pro uchazeče, díky vzniku soukromých škol, které se dále rozšiřují. 

Mezi faktory, které této situaci napomohly, patří: demografická situace, vznik soukromých 

škol a změna v systému financování školství.  
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Došlo ke vzniku mnoha nových škol, které se uplatňuji především ve středním školství. 

Rozšiřují tak především nabídku studijních příležitostí pro absolventy základních škol. [1] 

 

 

2.4 Vyšší odborné a vysokoškolské vzdělávání 
Vyšší odborné a vysoké školy patří mezi terciální stupeň vzdělávání. Umožňují 

absolventům středních škol, kteří zakončili studium maturitní zkouškou, další zvyšování 

své kvalifikace a také se zaměřují na přípravu studentů pro jejich budoucí povolání.  

Vzdělávání na VOŠ trvá 3 roky. Studenti jsou zpravidla rozděleni do více skupin 

o menších počtech. Obvyklou záležitostí je také placení školného, které se hradí 2x ročně, 

vždy před začátkem semestru. VOŠ poskytuje jeden vzdělávací program, který může být 

rozdělen na více zaměření. Studium se zakončuje zkouškou z odborných předmětů, 

zkoušky z cizího jazyka a také z obhajoby absolventské práce. Úspěšný absolvent získá 

neakademický titul „diplomovaný specialista“, zkráceně DiS., který se uvádí za jménem.  

Vzdělávání na VŠ nabízí akreditované studijní programy – bakalářský, magisterský, 

doktorský a celoživotní vzdělávání. Podle typu rozlišujeme vysoké školy na univerzitní 

a neuniverzitní. Podle právní normy rozlišujeme v České republice 3 typy vysokých škol 

a to Veřejné vysoké školy, Soukromé vysoké školy a Státní vysoké školy. V České 

republice působí 26 veřejných vysokých škol, 46 soukromých vysokých škol a 2 státní 

vysoké školy: Policejní akademie České republiky se sídlem v Praze a Univerzita obrany 

se sídlem v Brně. 

Podmínkou studia na VŠ je mít středoškolské vzdělání ukončené maturitní zkouškou. 

Standardní doba bakalářského studia je 3 – 4 roky a ukončuje se státní závěrečnou 

zkouškou. Součástí zkoušky je také obhajoba bakalářské práce. Absolvent získává titul 

„bakalář“, zkráceně Bc.  

Absolventi magisterského studia získávají zpravidla titul „magistr“, zkráceně 

Mgr. či „inženýr“, zkráceně Ing. a absolventi doktorského studia titul „doktor“, 

zkráceně Ph.D. Standardní doba studia v magisterském studijním programu je 4 – 6 let, 

v případě že studijní program navazuje na bakalářský je délka studia 2 – 3 roky. 

V doktorském studijním programu je doba studia standardně 3 roky. Opět platí, že student 

musí úspěšně složit státní závěrečnou zkoušku, při níž musí obhájit svou závěrečnou práci. 

Např. u magisterského studia se jedná o diplomovou práci respektive u doktorského studia 

disertační práci. [2] 
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2.5 Vývoj počtu vysokoškolských studentů v ČR 
V níže uvedených tabulkách lze vidět statistiku studia na vysokých školách. V tabulce 

č. 1 uvádím pro srovnání počet přihlášených a počet přijatých uchazečů na VŠ. 
 

Tabulka 1: Počet přihlášených a přijatých uchazečů na VŠ 

Rok 
Počet 

Přihlášených uchazečů Přijatých uchazečů 

2004 130 353 75 613 

2005 130 934 79 986 

2006 137 836 89 075 

2007 146 800 97 190 

2008 147 277 104 003 

2009 146 620 105 570 

2010 149 200 106 400 

 Zdroj: [3]  

 

Graf 1: Počet přihlášených a přijatých uchazečů na VŠ, zdroj: [3] 

 

 

V tabulce č. 2 je přehled studentů a absolventů v letech 2004 – 2009. 

Tabulka 2: Počet studentů a absolventů VŠ 

Počet /rok 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Studenti 264 893 289 578 316 367 344 138 368 212 389 231 

Absolventi 38 402 44 340 53 464 63 797 73 225 81 672 

  Zdroj: [3] 
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Graf 2: Počet studentů a absolventů VŠ, zdroj: [3] 

 

V následující tabulce jsou uvedeny počty studentů VŠ v prezenčním studiu v letech  

2004 – 2009. 

 

Tabulka 3: Počet studentů veřejných a soukromých VŠ  - prezenční studium 

Studenti / rok 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

bakalářských 

programů 
89 924 112 910 132 891 149 286 161 147 170 910 

magisterských 

programů 
99 091 86 453 73 492 60 182 49 295 43 006 

navazujících 

magisterských 

programů 

11 800 16 436 24 637 35 363 45 940 54 624 

doktorských 

programů 
10 025 10 110 9 989 9 987 10 538 11 688 

Celkem 212 844 227 914 243 015 256 825 268 928 282 237 

Zdroj: [3] 

 

Nejnižší počet studentů na VŠ v prezenčním studiu byl v roce 2004 a nejvyšší počet v roce 

2009. Z tabulky lze vidět, že dochází k nárůstu počtu vysokoškolských studentů. 
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V této tabulce je přehled veřejných a soukromých VŠ, ale také počty fakult. 

Tabulka 4: Veřejné a soukromé VŠ podle krajů 

ČR, kraje Vysoké školy veřejné a soukromé 

školy z toho 

veřejné 

fakulty studenti (fyzické osoby) státního 

občanství ČR 

celkem v tom na vysokých školách 

veřejných soukromých 

Česká republika 71 26 139 354 711 307 987 47 374 

Hlavní město Praha 32 8 38 51 146 38 975 12 332 

Středočeský 3 - 1 35 933 27 327 8 688 

Jihočeský 5 2 9 22 475 20 445 2 067 

Plzeňský 1 1 8 16 240 14 649 1 626 

Karlovarský 1 - 1 7 506 5 770 1 763 

Ústecký 1 1 7 22 648 18 966 3 721 

Liberecký 1 1 6 12 474 10 864 1 632 

Královéhradecký 1 1 5 17 929 16 506 1 453 

Pardubický 1 1 7 16 997 15 784 1 234 

Vysočina 2 1 - 18 185 16 727 1 472 

Jihomoravský 13 5 27 40 181 36 720 3 522 

Olomoucký 3 1 8 23 031 20 833 2 241 

Zlínský 2 1 6 23 588 22 076 1 534 

Moravskoslezský 5 3 16 45 967 42 092 3 931 

Zdroj: [3] 

Nejvyšší počet studentů je v Praze a naopak nejnižší počet studujících je v Karlovarském 

kraji. 
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Graf č. 3 níže vyjadřuje počet žáků a studentů podle formy vzdělávání. 

 

 

Graf 3: Počty žáků a studentů podle formy vzdělávání, zdroj: [3] 
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3. Analýza faktorů ovlivňujících výběr 

studia na VŠ 
Dotazníkové šetření probíhalo na základních a středních školách v Moravskoslezském 

kraji. Byli osloveni respondenti z různých typů středních i základních škol. Dotazování 

respondentů bylo provedeno osobně nebo prostřednictvím e-mailu.  

Dotazníky jsem začala tvořit v roce 2012 koncem července a v srpnu 2012 byly 

spuštěny webové stránky, na které se tyto dotazníky umístily. Dotazníkové šetření začalo 

probíhat v září a ukončeno bylo v prosinci 2012. Celkem se jedná o dva dotazníky, jeden 

pro základní školy a druhý pro střední školy.  

Celkově byli osloveni žáci devíti základních škol a studenti dvaceti devíti středních 

škol. Mezi oslovenými SŠ byly mimo jiné např. obchodní akademie, gymnázia 

i průmyslové školy. 

Dotazníky jsou umístěny na těchto stránkách: http://dotaznik.aspone.cz. Vyplňování 

dotazníku nebylo pro respondenta časově omezeno a dotazování bylo zcela anonymní.  

Dotazník pro střední školy zodpovědělo 222 studentů, dotazník pro základní školy 

vyplnilo 193 žáků. V přílohách 1 a 2 jsou uvedeny dotazníky, které byly vyplňovány.  

 

3. 1. Dotazník pro ZŠ 
 

Otázka č. 1: „ Jaké povolání byste chtěl/a vykonávat?“ Touto otázkou jsem zjišťovala, 

jestli mají žáci o své budoucnosti nějaké představy. 

 

Jedná se o otevřenou otázku, z vyhodnocení vyplývá, že většina nemá vůbec žádnou 

představu o tom, co by chtěli v budoucnu dělat. Z těch, co odpověděli, mají největší zájem 

stát se pedagogem, psychologem, pracovat v IT, stát se právníkem či pracovat ve 

zdravotnictví. Zájem byl i o obory jako jsou truhlář, instalatér, elektrikář, automechanik 

nebo kadeřnice či kosmetička.  

 

Na tuto otázku odpovědělo 193 žáků, tedy všichni respondenti, kteří se zúčastnili tohoto 

výzkumu. 

 

 

Otázka č. 2: „ Jaký je Váš oblíbený předmět ve škole a proč?“ Pomocí této otázky jsem 

se chtěla dozvědět, k jakým předmětům mají žáci nejblíže. 

 

Mezi nejčastější odpovědi na tuto otevřenou otázku patřily předměty jako: tělesná 

výchova, přírodopis či informatika. Na otázku proč, odpovídali jednoznačně, že tyto 

předměty mají rádi. 

 

Na tuto otázku odpovědělo 193 žáků, tedy všichni respondenti, kteří se zúčastnili tohoto 

výzkumu. 

 

 

  

http://dotaznik.aspone.cz/
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Otázka č. 3: „ Jaký je Váš neoblíbený předmět ve škole a proč?“ Touto otázkou jsem 

zjišťovala, které předměty žáky nebaví a nemají k nim vztah. 

 

Znovu se jednalo o otevřenou otázku, na kterou byly nejčastější odpovědí tyto předměty: 

chemie, matematika, anglický jazyk a fyzika. 

 

Na tuto otázku odpovědělo 193 žáků, tedy všichni respondenti, kteří se zúčastnili tohoto 

výzkumu. 

 

Otázka č. 4: „ Váš prospěch ve škole je převážně:“ Prostřednictvím této otázky jsem 

chtěla zjistit, jakých výsledků dosahují žáci ZŠ. 

 

Z výzkumu vyplývá, že: 39 % má dobrý prospěch, 34 % má prospěch chvalitebný, 19% má 

výborný prospěch, 6 % se domnívá, že jejich prospěch je dostatečný a 2 % si myslí, že je 

nedostatečný. 

 

Odpovědi na tuto otázku jsou znázorněny v grafu č. 4. 

 

Na tuto otázku odpovědělo 193 žáků, tedy všichni respondenti, kteří se zúčastnili tohoto 

výzkumu. 

 

 

 

Graf 4: Prospěch žáků ZŠ 
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2% 
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Otázka č. 5: „ Chcete po ukončení ZŠ pokračovat ve studiu na střední škole?“ Touto 

otázkou jsem chtěla zjistit, kolik žáků má zájem pokračovat ve studiu na SŠ. 

 

Drtivá většina z dotázaných 93 %, tedy 179 žáků, pokračovat ve studiu chce, pouhých 7 % 

tedy 14 žáků uvedlo, že dále pokračovat ve studiu na střední škole nechtějí. 
 

Na tuto otázku odpovědělo 193 žáků, tedy všichni respondenti, kteří se zúčastnili tohoto 

výzkumu. 

 

 

Otázka č. 6: „ Na jaký typ střední školy se hlásíte?“ Pomocí téhle otázky jsem se chtěla 

dozvědět, jaký typ střední školy žáci preferují. 

 

Z dotázaných má 94 žáků zájem studovat střední odbornou školu, 44 jich chce pokračovat 

studiem na gymnáziu, 24 středním odborným učilištěm a 18 střední průmyslovou školou. 

 

Odpovědi na tuto otázku jsou znázorněny v grafu č. 5. 

 

Na tuto otázku odpovědělo 180 žáků. Odpovídali ti z respondentů, kteří u minulé otázky 

odpověděli, že chtějí po ukončení ZŠ pokračovat ve studiu na střední škole. 

 

 

Graf 5: Typ SŠ, o kterou mají žáci zájem 

 

Otázka č. 7: „ Jaký obor chcete na střední škole studovat?“ Prostřednictvím této otázky 

jsem zjišťovala, jaký obor je pro žáky atraktivní. 

 

Nejčastějšími odpověďmi na tuto otevřenou otázku byly obory zaměřené na zdravotnictví, 

IT, hotelnictví a pedagogiku. 

 

Na tuto otázku odpovědělo 180 žáků. Odpovídali ti z respondentů, kteří u otázky 

č. 5 odpověděli, že chtějí po ukončení ZŠ pokračovat ve studiu na střední škole. 

25% 

52% 

13% 

10% 

gymnázium (44)

střední odborná škola (94)

střední odborné učiliště (24)

střední průmyslová škola (18)
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Otázka č. 8: „ Uvažujete o studiu na VŠ?“ Na základě téhle otázky jsem zjišťovala, zda 

mají žáci zájem o studium na vysoké škole či nikoli. 

 

O studium na vysoké škole má zájem 113 žáků což je 63 %, zbylých 67 žáků tedy 37 % 

nemá zájem se po střední škole dále vzdělávat. 

 

Na tuto otázku odpovědělo 180 žáků. Odpovídali ti z respondentů, kteří u otázky 

č. 5 odpověděli, že chtějí po ukončení ZŠ pokračovat ve studiu na střední škole. 

 

Otázka č. 9: „ Pokud ano, z jakého důvodu?“ U této otázky jsem zjišťovala, co je 

motivací pro jejich případné studium na vysoké škole. 

 

Jedná se o otevřenou otázku, z vyhodnocení vyplývá, že většina z dotázaných odpověděla, 

že s vysokoškolským vzděláním se jím zvýší šance na získání zaměstnání a budou moci 

vykonávat lépe placenou práci. Častým důvodem bylo také to, že pozice, kterou by chtěli 

vykonávat, vyžaduje vysokoškolské vzdělání a také by rádi získali titul kvůli 

společenskému postavení.  

 

Na tuto otázku odpovědělo 113 žáků. Odpověděli ti respondenti, kteří u předchozí otázky 

uvedli, že uvažují o studiu na VŠ. 

 

Otázka č. 10: „ Vaše pohlaví:“ Touto otázkou jsem chtěla zjistit kolik z odpovídajících 

žáků je mužů a kolik žen. 

 

Dotazník zodpovídalo 93 (48 %) mužů a 100 žen (52 %). 

 

Na tuto otázku odpovědělo 193 žáků, tedy všichni respondenti, kteří se zúčastnili tohoto 

výzkumu. 

 

Otázka č. 11: „ Váš věk:“ Pomocí této otázky jsem chtěla zjistit věk respondentů. 

 

Po vypracování této otázky jsem zjistila, že polovina tedy 51 % je ve věku 14 let, 29 % 

žáků je ve věku 15 let, 19 % odpovídajících má 13 let a 1 % je ve věku 16 let. 

  

Odpovědi na tuto otázku jsou znázorněny v grafu č. 6. 

 

Na tuto otázku odpovědělo 193 žáků, tedy všichni respondenti, kteří se zúčastnili tohoto 

výzkumu. 
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Graf 6: Věk žáků ZŠ 

3. 2. Dotazník pro SŠ 
 

Otázka č. 1: „ Momentálně studuji:“ Touto otázkou jsem chtěla zjistit, jaké školy studují 

respondenti, kteří vyplňují tento dotazník. 

 

Nejvíce respondentů, tedy 95 studují střední odborné školy, 52 respondentů je z gymnázia, 

49 studuje střední odborné učiliště, 14 obchodní akademii a 12 střední průmyslovou školu. 

 

Odpovědi na tuto otázku jsou znázorněny v grafu č. 7. 

 

Na tuto otázku odpovědělo 222 studentů, tedy všichni respondenti, kteří se zúčastnili tohoto 

výzkumu. 

 

 

Graf 7: Studium na SŠ, školní rok 2012/2013 
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Otázka č. 2: „Při úspěšném ukončení vašeho studia získáte:“ U této otázky jsem 

zjišťovala, jakým způsobem studenti zakončí své studium. 

 

Pouhých 8 studentů, tedy 4 % ukončí své studium výučním listem, naprostá většina 96 %, 

což je 214 studentů, ukončí své studium maturitní zkouškou. 

 

Na tuto otázku odpovědělo 222 studentů, tedy všichni respondenti, kteří se zúčastnili tohoto 

výzkumu. 

 

Otázka č. 3: „Uvažujete o studiu na VŠ?“ U této otázky jsem zjišťovala, jestli mají 

studenti zájem o vysokoškolské studium. 

 

O studiu na VŠ uvažuje 156 dotázaných studentů (70 %), zbylých 66 studentů dále 

studovat nechce (30 %). 

 

Na tuto otázku odpovědělo 222 studentů, tedy všichni respondenti, kteří se zúčastnili tohoto 

výzkumu. 

 

Otázka č. 4: „Vysokou školu si vybírám podle:“ Touto otázkou jsem zjišťovala, jaké 

faktory ovlivňují studenty při výběru VŠ. 

 

Vysokou školu vybírají budoucí studenti především podle pracovních možností 

po ukončení VŠ  26 %, ale také podle atraktivity oboru 22 %. Mnoho studentů také zajímá 

dostupnost školy 13 % a také její dobré jméno 11 %. Nejméně se studenti zajímají 

o možnosti spojení s domovem a blízkosti přátel 8 %, o cenu ubytování 5 %, atraktivity 

daného města 4 % či o mimoškolní činnosti 3 %. 

 

Odpovědi na tuto otázku jsou znázorněny v grafu č. 8. 

 

Na tuto otázku odpovědělo 156 studentů (mohli zvolit více možností), 66 studentů 

nezodpovídalo tuto otázku, protože v otázce č. 3 zvolili druhou možnost a to, že dále 

studovat nechtějí, a proto pokračovali až otázkou č. 8. 
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Graf 8: Faktory ovlivňující výběr VŠ 

 

 

Otázka č. 5: „ Co Vás motivuje ke studiu VŠ?“ Prostřednictvím této otázky jsem 

zjišťovala, co studenty motivuje ke studiu na vysoké škole. 

 

Ke studiu na VŠ je z dotázaných 156 studentů 116 motivováno především tím, že doufají 

v lepší uplatnění a platové podmínky. Kvůli zisku vysokoškolského titulu má o studium 

zájem 91 studentů. Rozhodujícím kritériem pro 76 z dotázaných je také to, zda budou 

studovat obor, který je pro ně atraktivní. Pro 41 studentů je důležité získání vyššího 

společenského statutu. Studovat jenom proto, že nemají ujasněnou představu o svém 

budoucím životě, chce 28 studentů. Představa nevázaného života na vysoké škole se líbí 20 

respondentům a 19 studentů chce studovat, aby splnilo přání svým rodičům. 

 

Odpovědi na tuto otázku jsou znázorněny v grafu č. 9. 

 

Na tuto otázku odpovědělo 156 studentů (mohli zvolit více možností), 66 studentů 

nezodpovídalo tuto otázku, protože v otázce č. 3 zvolili druhou možnost a to, že dále 

studovat nechtějí, a proto pokračovali až otázkou č. 8. 

 

11% 

22% 

8% 

13% 3% 
5% 

4% 

8% 

26% 

prestiže VŠ (46)

atraktivity oboru (97)

blízkosti přátel, partnera, rodiny (35)

dostupnost školy (54)

nabídky mimoškolních činností (14)

ceny ubytování (21)

atraktivity daného města (18)

možnosti spojení s domovem (35)

pracovní možnosti po VŠ (113)



Simona Kožárová: Analýza faktorů ovlivňujících výběr studia na VŠ 

2013                                                                                                                                      15 

 

 

Graf 9: Motivace ke studiu na VŠ 

 

 

Otázka č. 6: „Uveďte typ VŠ, kterou chcete studovat? “ Na základě této otázky jsem 

chtěla zjistit, které typy vysokých škol studenti preferují. 

 

O technický typ vysoké školy má zájem 45 studentů, dalších 23 je pro studium na 

humanitní vysoké škole a 22 studentů by chtělo pokračovat sociálními studiemi. Naopak 

nejmenší zájem je o studium pedagogiky se 4 studenty z dotázaných. Pro medicínu se 

rozhodlo 14 studentů a pro přírodovědnou vysokou školu 11 studentů. Filozofická 

a umělecká vysoká škola skončily stejně a to s počtem 9 studentů, kteří se rozhodli pro 

tento typ studia. Zbylých 19 studentů má zájem o jiný typ vysoké školy, tyto odpovědi 

nejsou zahrnuty do výzkumu.  

 

Odpovědi na tuto otázku jsou znázorněny v grafu č. 10. 

 

Na tuto otázku odpovědělo 156 studentů, 66 studentů nezodpovídalo tuto otázku, protože 

v otázce č. 3 zvolili druhou možnost a to, že dále studovat nechtějí, a proto pokračovali 

až otázkou č. 8. 
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Graf 10: Typ VŠ, o kterou mají studenti zájem  

 

Otázka č. 7: „Jakou formu studia na VŠ chcete zvolit? “ Pomoci této otázky jsem 

zjišťovala, o jakou formu studia projevují studenti zájem. 

 

Na tuto otázku byla odpověď jednoznačná a to prezenční forma studia s počtem odpovědí 

142 což je  91 %. Zbylých 14 studentů, tedy 9 % se rozhodlo pro kombinovanou formu 

studia. 

 

Na tuto otázku odpovědělo 156 studentů, 66 studentů nezodpovídalo tuto otázku, protože 

v otázce č. 3 zvolili druhou možnost a to, že dále studovat nechtějí, a proto pokračovali 

až otázkou č. 8. 

 

Otázka č. 8: „Myslíte si, že při hledání práce hraje roli VŠ vzdělání? “ Touto otázkou 

jsem zjišťovala názory na vysokoškolské vzdělání při hledání zaměstnání. 

 

Z výzkumu vyplývá, že 55 % což je 123 studentů si myslí, že záleží na pracovním místě, 

39 % tedy 86 studentů se domnívá, že při hledání práce hraje roli vysokoškolské vzdělání 

a zbylých 13 studentů, tedy 6 % si myslí, že na tom nezáleží. 

 

Touto otázkou už pokračovali i respondenti, kteří zvolili u otázky č. 3, druhou možnost, 

počet studentů zodpovídajících tuto a další otázky (č. 9 – č. 26) je tedy 222. 

 

Otázka č. 9: „Znemožnilo by Vám zápisné studium na VŠ? “ Prostřednictvím této 

otázky jsem zjišťovala, jak by zápisné ovlivnilo možnosti budoucího studia 

potencionálních uchazečů. 

 

Přivýdělkem by tuto situaci řešilo 37 % z dotázaných, 23 % by to znemožnilo další 

studium, na 22 % dotázaných by zavedení zápisného nemělo žádný dopad a 18 % studovat 

vysokou školu nechce. 

 

15% 

29% 

7% 6% 

2% 

6% 

9% 

14% 

12% 
humanitní (23)

technická (45)

přírodovědná (11)

umělecká (9)

pedagogická (4)

filozofická (9)

lékařská (14)

sociální (22)

jiný (19)



Simona Kožárová: Analýza faktorů ovlivňujících výběr studia na VŠ 

2013                                                                                                                                      17 

 

Odpovědi na tuto otázku jsou znázorněny v grafu č. 11. 

 

Na tuto otázku odpovědělo 222 studentů. 

 

 

Graf 11: Zápisné – ovlivnění možnosti budoucího studia 

 

Otázka č. 10: „Ve kterém jste ročníků? “ Prostřednictvím této otázky jsem se dozvěděla, 

kolik studentů se bude v tomto školním roce rozhodovat mezi studiem na VŠ 

a zaměstnáním. 

 

Čtvrtým rokem studuje 97 (44 %) studentů, těch se bezprostředně rozhodování týká. 

Ve třetím ročníku je 125 (56 %) studentů, kteří ještě mohou zvažovat svou budoucnost. 

 

Na tuto otázku odpovědělo 222 studentů. 

 

Otázka č. 11: „Jaký je Váš oblíbený předmět a proč? “ Touto otázkou jsem zjišťovala, 

které předměty jsou studentům blízké. 

 

Z vyhodnocení této otevřené otázky vyplynulo, že mezi oblíbené předměty studentů 

středních škol patří biologie, chemie, dějepis a základy společenských věd. Důvodem byla 

atraktivita předmětů. 

 

Na tuto otázku odpovědělo 222 studentů. 

 

Otázka č. 12: „Jaký je Váš neoblíbený předmět a proč? “ Cílem této otázky bylo zjistit, 

které předměty studenty nebaví. 

 

Vyhodnocením téhle otevřené otázky jsem zjistila, že mezi neoblíbené předměty studentů 

středních škol patří ekonomika, matematika, český jazyk a jiné jazyky. Tyto předměty jsou 

podle odpovědí nezajímavé a nedůležité. 
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Na otázku č. 12 odpovědělo 222 studentů. 

 

Otázka č. 13: „Jak obtížné je pro Vás studium na SŠ? “ U této otázky jsem zjišťovala, 

jestli je pro studenty studium na střední škole náročné, abych mohla následně zjistit, zda 

i tohle není důvodem k tomu, že nemají zájem o studium na vysoké škole. 

 

Převážná většina respondentů, tedy 166 (75 %) je toho názoru, že je pro ně studium 

na střední škole středně těžké, pro 34 (15 %) studentů je studium lehké a pro 22 (10 %) 

těžké. 

 

Na tuto otázku odpovědělo 222 studentů. 

 

Otázka č. 14: „Jaký je Váš vztah ke studiu? “ Touto otázkou jsem chtěla zjistit, jak 

studenti přistupují ke svému vzdělávání. 

 

Pouze 30 (13 %) studentů se učí rádo, 126 (57 %) se jich učí, protože musí a 66 (30 %) 

dotázaných odpovědělo, že je učení nebaví. 

 

Na tuto otázku odpovědělo 222 studentů. 

 

Otázka č. 15: „Váš prospěch ve škole je převážně? “ Prostřednictvím této otázky, jsem 

zjišťovala studijní výsledky dotázaných, které úzce souvisí s předchozí otázkou. 

 

Na tuto otázku odpovědělo 46 % studentů, že jejich prospěch ve škole je dobrý, 28 % má 

chvalitebný prospěch, 17% výborný a 9 % studentů má dostatečný prospěch.  

 

Z grafu vyplývá, že se na postavení studentů ke studiu odrážejí i jejich studijní výsledky.  

V předchozí otázce odpovědělo pouze 30 studentů, že je učení baví a výborný prospěch má 

pouze 38 studentů. Převážná většina nejevila zájem o studium a právě tím je způsobeno to, 

že studenti mají většinou průměrný prospěch. Mohlo by to být doporučení k zamyšlení, jak 

pro studenty, tak pro pedagogické sbory středních škol. Odpovědi na tuto otázku jsou 

znázorněny v grafu č. 12. 

 

Na tuto otázku odpovědělo 222 studentů. 
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Graf 12: Prospěch studentů SŠ 

 

Otázka č. 16: „Podporují Vás ve studiu Vaší blízcí (rodina, přátelé…)?“ 

Prostřednictvím této otázky zjišťuji, zda mají studenti podporu ve svém studiu. 

 

Z výzkumu vyplývá, že 64 % studentů je podporováno svými blízkými, 28 % se snaží své 

okolí nezklamat a o 8 % studujících se blízcí nezajímají. 

 

Odpovědi na tuto otázku jsou znázorněny v grafu č. 13. 

 

Na tuto otázku odpovědělo 222 studentů. 

 

 

 

Graf 13: Podpora studentů SŠ 

 

 

Otázka č. 17: „Jaké budou Vaše kroky v současném studiu? “ Pomocí této otázky 

zjišťuji, jaké plány mají v současnosti studenti se svým studiem. 
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Drtivá většina respondentů, konkrétně 99 % (219 studentů) chce úspěšně dokončit 

studium. Pouze 1 % (9 studentů) chce přerušit studium a dokončit ho později. 

 

Na tuto otázku odpovědělo 222 studentů. 

 

Otázka č. 18: „Máte v současné době problémy s financováním Vašeho studia?“ 

Na základě této specifické otázky jsem se snažila zjistit, jak jsou na tom studenti 

při financování studia. 

 

Po vypracování této otázky jsem zjistila, že 77 % studentů je podporováno při studiu 

rodiči, 13 % řeší financování studia přivýdělkem, 9 % se potýká s finančními problémy 

a pouze 1 % z dotázaných má jiný zdroj financí např. stipendium. 

 

Odpovědi na tuto otázku jsou znázorněny v grafu č. 14. 

 

Na tuto otázku odpovědělo 222 studentů. 

 

 

Graf 14: Problémy s financováním studia 

 

 

Otázka č. 19: „V současné době bydlíte? “ Cílem této otázky bylo zjistit, zda jsou 

studenti odkázáni na své rodiče anebo jsou již v jisté míře samostatní. 

 

Z výzkumu vyplývá, že 94 % studentů bydlí s rodiči, 2 % studentů mají svůj podnájem 

nebo bydlí jinde a 1 % bydlí s příbuznými nebo na koleji.  

 

Odpovědi na tuto otázku jsou znázorněny v grafu č. 15. 

 

Na tuto otázku odpovědělo 222 studentů. 
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Graf 15: Bydlení studentů SŠ 

 

Otázka č. 20: „Jak nejčastěji trávíte volný (mimoškolní) čas? “ Na základě této otázky 

jsem zjišťovala, čemu se studenti věnují ve svém volném čase. 

 

Odpovědi na tuto otázku jsou proměnlivé. Graf ukazuje, že 27 % studentů se ve volném 

čase setkává s přáteli, 22 % tráví volný čas na počítači, 19 % se věnuje sportovním 

aktivitám, 10 % se učí, 9 % si ve volném čase přivydělává, 7 % se věnuje něčemu jinému 

(tyto odpovědi nejsou zahrnuty do výzkumu) a 6 % navštěvuje kroužky. 

 

Odpovědi na tuto otázku jsou znázorněny v grafu č. 16. 

 

Na tuto otázku odpovědělo 222 studentů (mohli zvolit více možností). 

 

 

Graf 16: Využití volného času studentů SŠ 
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Otázka č. 21: „Pracujete při současném studiu? “ Pomocí této otázky jsem zjišťovala, 

zda mají studenti již zkušenost s brigádami. 

 

Zjistila jsem, že 151 (68 %) studentů odpovědělo ne a 71 (32 %) studentů ano.  

 

Na tuto otázku odpovědělo 222 studentů. 

 

Otázka č. 22: „Jaké povolání byste chtěli vykonávat a proč? “ Cílem této otázky bylo 

zjistit, jakou představu o své budoucnosti studenti mají. 

 

Jedná se o otevřenou otázku. Nejčastějším povoláním, které by studenti chtěli vykonávat, 

jsou: ekonom, doktor, právník, psycholog anebo IT specialista. 

 

Na tuto otázku odpovědělo 222 studentů. 

 

 

Otázka č. 23: „Vyjádřete prosím míru spokojenosti se svým studiem na střední 

škole. “ Touto otázkou jsem chtěla zjistit, zda jsou studenti se studiem spokojeni. 

 

Z výzkumu vyplývá, že 45 % hodnotilo známkou dobře, 35 % hodnotilo chvalitebně,  

10 % označilo známku dostatečně, 9 % hodnotilo známkou výborně a 1 % nedostatečně.  

 

Odpovědi na tuto otázku jsou znázorněny v grafu č. 17. 

 

Na tuto otázku odpovědělo 222 studentů. 

 

 

 

Graf 17: Míra spokojenosti studentů na SŠ se svým studiem 
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Otázka č. 24: „Přispívají níže uvedené faktory k Vašim obtížím při studiu?“ 

Prostřednictvím této otázky jsem se chtěla dozvědět, co všechno může studenty při studiu 

ovlivňovat.  

 

Odpovědi na tuto otázku jsou znázorněny v tabulce č. 5. 

 

Na tuto otázku odpovědělo 222 studentů (mohli zvolit více možností). 

 

Tabulka 5: Vyjádření počtu odpovědí respondentů 

Faktory 
Respondenti 

Počet % 

zdravotní problémy (fyzické) 23 10 

zdravotní problémy (psychické) 22 10 

poruchy učení (např. dyslexie, dysgrafie) 13 6 

špatně zvolený obor 31 14 

nedostatek znalostí ze ZŠ 64 29 

nedostatek finančních prostředků 20 9 

obtížnost studia 47 21 

pocit, že na studium „nemám“ 47 21 

problémy s adaptací na SŠ 9 4 

nepříjemné prostředí 22 10 

problémy s dojížděním 32 14 

problémy v rodině 30 13 

problémy v partnerských vztazích 14 3 

neshody s ostatními studenty 25 11 

neshody s vyučujícími 45 20 

neefektivní výuka 60 27 

nedostatek studijní literatury 11 5 

užívání návykových látek 8 4 

jiné 21 9 

 

Jako nejčastější odpovědí v jiných faktorech byla uváděná možnost, že žádný z uvedených 

faktorů nemá na studenty vliv.  

 

 

Otázka č. 25: „Vaše pohlaví:“ Touto otázkou jsem chtěla zjistit kolik z odpovídajících 

studentů je mužů a kolik žen. 

 

Dotazník zodpovídalo 136 (61 %) mužů a 86 žen (39 %). 

 

Na tuto otázku odpovědělo 222 studentů. 
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Otázka č. 26: „Váš věk:“ Pomocí této otázky jsem chtěla zjistit věk respondentů. 

 

Odpovědi na tuto otázku jsou znázorněny v grafu č. 18. 

 

Na tuto otázku odpovědělo 222 studentů. 

 

 

 

Graf 18: Věk studentů SŠ 
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4. Vyhodnocení dotazníkového šetření 
 

Tento výzkum byl zaměřen na žáky devátých tříd základních škol a studenty třetích a 

čtvrtých ročníků středních škol v Moravskoslezském kraji ve věku 13 – 22 let. 

Z oslovených vzdělávacích institucí odpovědělo 193 žáků základních škol a  222 studentů 

středních škol. 

Otázky v dotaznících jsou zaměřeny na vzdělávání žáků či studentů. Tyto odpovědi 

pomohly ke zjištění zájmu o vzdělávání žáků či studentů ve školách s různým zaměřením. 

 

4. 1. Vyhodnocení dotazníků 

4. 1.1. Shodné otázky základních a středních škol 
 

V první části vyhodnocení porovnávám odpovědi na shodné otázky z obou dotazníků.  

 

Z porovnání výsledků obou dotazníků vyplynulo, že by respondenti rádi v budoucnu 

zastávali dobře placenou pozici. Jak studenti, tak žáci se shodli na zaměstnání, jako jsou 

psycholog či IT specialista viz graf č. 19. 

 

Zajímavostí také je, že žáci základních škol preferovali mimo jiné i zaměstnání 

pedagoga, zatímco u studentů středních škol byl zájem o studium pedagogiky na vysoké 

škole zcela minimální. 

 

Velké rozdíly v preferencích můžeme zaznamenat u řemeslnických oborů, zde je zájem 

převážně ze strany žáků základních škol a u práce v IT, kterou naopak preferují studenti 

středních škol. 

 

Číselné údaje v grafu jsou uvedeny v %. 

 

 

Graf 19: Vyhodnocení – povolání, které chtějí žáci i studenti v budoucnu vykonávat 
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Při porovnání odpovědí na otázku, ohledně prospěchu ve škole, jak můžeme vidět 

v grafu č. 20, většina odpověděla, že dosahují průměrných výsledků. 

 

Číselné údaje v grafu jsou uvedeny v %. 

 

 

Graf 20: Vyhodnocení – prospěch žáků a studentů 

 

Z grafu č. 21 vyplývá, že žáci i studenti mají zájem o studium na vysokých školách. 

Na otázku, jestli studentům připadá studium na střední škole obtížné, odpovídali, že je pro 

ně středně těžké. I přesto o studiu na VŠ uvažuje 156 středoškoláků a 113 žáků základních 

škol. Odpovědi jsou znázorněny v grafu č. 21. 

 

Číselné údaje v grafu jsou uvedeny v %. 

 

 

 Graf 21: Vyhodnocení – zájem žáků a studentů o studium na VŠ 
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Nejčastějším důvodem pro studium na vysoké škole, viz graf č. 22, bylo uváděno 

zvýšení svých šancí při hledání budoucího zaměstnání. Z výzkumu jsem zjistila, že 86 

studentů tedy 39 % dotázaných se domnívá, že při hledání práce hraje roli vysokoškolské 

vzdělání. Žáci základních škol uváděli jako důvod pro studium vysoké školy také to, že 

pozice, kterou chtějí v budoucnu vykonávat, je podmíněna tímto vzděláním. 

 

Číselné údaje v grafu jsou uvedeny v %. 

 

 

Graf 22: Vyhodnocení – motivace ke studiu 
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vzdělání. Z předchozích odpovědí výzkumu jsem ale zjistila, že nejsou příliš ochotní učit 

se novým věcem a rozšiřovat si své obzory. Studium na střední škole jim připadá středně 

obtížné, proto je udivující, že chtějí pokračovat ve studiu na vysokých školách. Zarážející 

jsou také jejich studijní výsledky, které jsou spíše průměrné. Jak jich mnoho uvedlo, chtěli 

by vykonávat zaměstnání, pro které je toto vzdělání nutností. Úroveň znalostí žáků 

a studentů však klesá, jelikož oni sami nemají zájem studovat.   
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4. 1.2. Shodné otázky gymnázií a ostatních SŠ 
 

Ve druhé části vyhodnocování jsem se zaměřila na odpovědi vybraných otázek 

z dotazníku pro střední školy. Jedná se o otázky číslo 4,5, a 6. Porovnávala jsem odpovědi 

gymnazistů, u kterých se předpokládá studium na vysoké či vyšší odborné škole 

a odpovědi studentů ostatních typů středních škol.  

 

Otázka č. 4 „ Vysokou školu si vybírám podle: (více možností)“ 

 

V grafu č. 23 lze vidět, že jak studenti středních škol, tak gymnazisté vybírají vysokou 

školu uváženě a to především podle atraktivity oboru a pracovních možnosti po ukončení 

vysoké školy.  

 

Číselné údaje v grafu jsou uvedeny v %. 

 

 

Graf 23: Porovnání – výběr VŠ 

 

 

Otázka č. 5 „Co Vás motivuje ke studiu VŠ? (více možností)“ 

 

Vyhodnocením této otázky jsem zjistila, že všechny oslovené studenty motivují stejné 

faktory a to především vidina lepšího uplatnění, zisk vysokoškolského titulu a zájem 

o obor. Odpovědi na tuto otázku znázorňuje graf č. 24.   

 

Číselné údaje v grafu jsou uvedeny v %. 
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Graf 24: Porovnání – motivace ke studiu na VŠ 
 

 

Otázka č. 6 „Uveďte typ VŠ, kterou chcete studovat?“ 

 

Zatímco studenti gymnázii preferují humanitní typ VŠ, studenti středních škol by volili pro 

své další vzdělávání technický typ vysoké školy, viz graf č. 25. 

 

Číselné údaje v grafu jsou uvedeny v %. 

 

 

Graf 25: Porovnání – zájem o typy VŠ  

20 

5 

21 

29 

14 

8 

3 

19 

5 

25 

30 

8 

7 

6 

0 5 10 15 20 25 30 35

zájem o obor

přání rodičů

zisk vysokoškolského titulu

vidina lepšího uplatnění

získání vyššího společenského…

neujasněná představa o budoucnosti

představa nevázaného života na VŠ

ostatní SŠ

Gymnázium

27 

11 

10 

6 

0 

4 

21 

10 

11 

9 

37 

6 

6 

4 

7 

3 

16 

12 

0 10 20 30 40

humanitní

technická

přírodovědná

umělecká

pedagogická

filozofická

lékařská

sociální studie

jiný

ostatní SŠ

Gymnázium



Simona Kožárová: Analýza faktorů ovlivňujících výběr studia na VŠ 

2013                                                                                                                                      30 

 

5. Závěr 
 

V této bakalářské práci s názvem „Analýza faktorů ovlivňujících výběr studia na VŠ“ 

se zabývám problematikou výběru studia na vysokých školách z pohledu žáků základních 

škol a studentů středních škol.  

Cílem práce bylo pomocí dotazníkového šetření zjistit, jaké faktory ovlivňují žáky 

a studenty právě při tomto výběru studia a následně tyto informace vyhodnotit. Tento cíl 

jsem si stanovila proto, že v dnešní době velice rychle roste počet vysokoškoláků.  

Práce byla rozdělena do pěti částí. V Úvodu a první kapitole se zabývám stanovením 

cíle práce a popisem základních charakteristik. Stěžejní částí pak byly kapitoly 3 a 4. 
Nejdříve jsem uvedla stručnou charakteristiku systému vzdělávání v ČR a shrnula jsem 

počty vysokoškolských studentů. Tato teorie k bakalářské práci je zpracována 

v  kapitole   - Základní východiska řešeného problému.  

Podrobněji se analýzou, provedenou na základě získaných informací z vyplněných 

dotazníků, zabývám ve třetí kapitole - Analýza faktorů ovlivňujících výběr studia na VŠ. 

Vyhodnocení dotazníků jsem zpracovávala v kapitole číslo čtyři – Vyhodnocení 

dotazníkového šetření.  

Průzkum byl proveden na základních a středních školách. Na dotazník pro základní 

školu odpovídalo 193 žáků a na dotazník pro střední školu odpovídalo 222 studentů.  

Z výsledků vyplynulo, že hlavním důvodem, proč se absolventi středních škol 

rozhodnou pro další studium na vysokých či vyšších odborných školách, je zisk titulu 

a možnost lepšího uplatnění na trhu práce. S uplatněním jsou na tom nejlépe absolventi IT 

oborů, práv či medicíny a strojaři. Studenti jsou si toho vědomi a zájem z jejich strany je 

převážně o technický typ vysokých škol.  

Ačkoli mají studenti velice dobré podmínky pro studium, rodiče a blízcí je podporují 

a většina z nich se nesetkává s finančními problémy, i přesto nevěnují studiu dostatečný 

čas, a proto nemají dobré výsledky. Paradoxem je, že nejvíce z dotázaných preferuje právě 

technický typ VŠ, ačkoli z odpovědí vyplynulo, že technické předměty, které se 

na středních školách vyučují, jsou nejméně oblíbené. 

Studenti vyplňovali dotazníky se značnými gramatickými chybami a z odpovědí lze 

vyčíst, že nejsou tak informovaní, jak by měli být. Nemají vůbec přehled, nerozvíjí 

představivost ani své tvůrčí schopnosti. 

Většina by však chtěla zastávat dobře placenou pozici a mít vysokoškolské 

vzdělání. Tyto dvě možnosti se však vylučují. Výuku na svých školách hodnotili studenti 

převážně průměrně.  

Doporučila bych proto, aby vedení škol zvážilo zvýšení motivace žáků a studentů. 

V tomto věku si ještě plně neuvědomují, jak je vzdělávání pro budoucí život důležité. 

Možným řešením by bylo zavést symbolická stipendia, nebo možnost exkurzí do firem 

s různým zaměřením, aby měli žáci i studenti podněty k zamýšlení. Také bych se pokusila 

o výuku technických předmětů zajímavější formou, například zakoupením ukázkových 

modelů pro lepší představu probírané látky. Také bych informovala o možnostech dalšího 

vzdělávání na vyšších a vysokých školách – třídním učitelem na třídnické hodině či letáčky 

na nástěnkách umístěných ve vestibulech pro lepší přehled studentů. Oživila bych také 

zájmovou činnost, jak na základních, tak středních školách. Rozšířila bych kroužky o více 

pohybových aktivit například tanec, posilování či sebeobrana, ale také o výuku jazyků. 

Z výše uvedených návrhů a doporučení jsou mnohá finančně nákladná, ale je na každé 

ze základních či středních škol, jak se k tomu postaví. 
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PŘÍLOHY 

Příloha 1 

Dobrý den,  

jsem studentkou 3. ročníku Hornicko-geologické fakulty Vysoké školy báňské v Ostravě.  

Vyplněním tohoto dotazníku mi pomůžete získat informace k vypracování mé bakalářské 

práce. Dotazník je anonymní a je zaměřen na problematiku výběru vysoké školy.  

 

 

Děkuji za Váš čas.  

Simona Kožárová  

 

Dotazník pro základní školy  

1. Jaké povolání byste chtěl/a vykonávat? _______________________________________ 

 

2. Jaký je Váš oblíbený předmět ve škole a proč? _________________________________ 

 

3. Jaký je váš neoblíbený předmět ve škole a proč? ________________________________ 

 

4. Váš prospěch ve škole je převážně:  

a) výborný 

b) chvalitebný 

c) dobrý 

d) dostatečný 

e) nedostatečný 

 

5. Chcete po ukončení ZŠ pokračovat ve studiu na střední škole (pokud ne, pokračujte 

otázkou č. 10)?  

a) ano 

b) ne 

 

6. Na jaký typ střední školy se hlásíte?  

a) gymnázium 

b) střední odborná škola 

c) střední odborné učiliště 

d) střední průmyslová škola 

 

7. Jaký obor chcete na střední škole studovat? _____________________________ 

 

8. Uvažujete o studiu na VŠ?  

a) ano 

b) ne 
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9. Pokud ano, tak z jakého důvodu (pokud ne, pokračujte otázkou č. 10)?  

_________________________________________________________________________ 

 

10. Vaše pohlaví:  

a) muž 

b) žena 

 

11. Váš věk:  

a) 13 

b) 14 

c) 15 

d) 16 

e) 17 

f) 18 

 

Velice děkuji za vyplnění dotazníku a čas, který jste mu věnovali! 
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Příloha 2 

Dobrý den,  

jsem studentkou 3. ročníku Hornicko-geologické fakulty Vysoké školy báňské v Ostravě.  

Vyplněním tohoto dotazníku mi pomůžete získat informace k vypracování mé bakalářské 

práce. Dotazník je anonymní a je zaměřen na problematiku výběru vysoké školy.  

 

 

Děkuji za Váš čas.  

Simona Kožárová  

Dotazník pro střední školy  

1. Momentálně studuji:  

a) gymnázium  

b) obchodní akademie  

c) střední odborná škola  

d) střední odborné učiliště  

e) střední průmyslová škola 

 

2. Při úspěšném ukončení Vašeho studia získáte:  

a) výuční list 

b) maturitní vysvědčení 

 

3. Uvažujete o studiu na VŠ (pokud ne, pokračujte otázkou č. 8)?  

a) ano 

b) ne 

 

4. Vysokou školu si vybírám podle: (Více možností) 

a) prestiže VŠ 

b) atraktivity oboru 

c) blízkosti přátel, partnera, rodiny 

d) dostupnost školy 

e) nabídky mimoškolních činností 

f) ceny ubytování  

g) atraktivity daného města 

h) možnosti spojení s domovem 

i) pracovní možnosti po ukončení VŠ 

 

5. Co Vás motivuje ke studiu VŠ? (Více možností) 

a) zájem o obor 

b) přání rodičů 

c) zisk vysokoškolského titulu 

d) vidina lepšího uplatnění a platového ohodnocení 

e) získání vyššího společenského statusu 

f) neujasněná představa o budoucnosti (odklad rozhodnutí) 
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g) představa nevázaného života na VŠ 

 

 

6. Uveďte typ VŠ, kterou chcete studovat?  

a) humanitní  

b) technická  

c) přírodovědná  

d) umělecká  

e) pedagogická  

f) filozofická  

g) lékařská  

h) sociální studie  

i) jiný typ: ____________________________________________________________ 

 

7. Jakou formu studia na VŠ chcete zvolit?  

a) prezenční 

b) kombinovanou 

 

8. Myslíte si, že při hledání práce hraje roli VŠ vzdělání?  

a) ano  

b) záleží na pracovním místě  

c) ne  

 

9. Znemožnilo by Vám zápisné studium na VŠ?  

a) ne, nijak to nepocítím  

b) ne, nemám v plánu studovat VŠ  

c) ne, ale budu si muset začít přivydělávat  

d) ano, nemám dost finančních prostředků  

 

10. Ve kterém jste ročníku?  

a) 3. 

b) 4. 

 

11. Jaký je Váš oblíbený předmět a proč? _______________________________________ 

 

12. Jaký je váš neoblíbený předmět a proč? ______________________________________ 

 

13. Jak obtížné je pro Vás studium na SŠ?  

a) lehké  

b) středně těžké  

c) těžké 

 

14. Jaký je Váš vztah ke studiu?  

a) rád/a se učím  

b) učím se, protože musím  

c) nebaví mě učení 
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15. Váš prospěch ve škole je převážně:  

a) výborný  

b) chvalitebný  

c) dobrý  

d) dostatečný  

e) nedostatečný 

 

16. Podporují Vás ve studiu Vaši blízcí (rodina, přátelé…)?  

a) ano, podporují  

b) nechci je zklamat  

c) nezajímají se  

 

17. Jaké budou Vaše další kroky v současném studiu?  

a) úspěšné dokončení studia  

b) přerušení studia, pokračovat budu později  

c) studium ukončit předčasně, neplánuji dále studovat 

 

18. Máte v současné době problémy s financováním svého studia?  

a) ne, podporují mě rodiče  

b) ne, ale musím si přivydělávat  

c) ne, mám jiný zdroj financí (např. stipendium…)  

d) ano, potýkám se s finančními problémy 

 

19. V současné době bydlíte?  

a) u rodičů  

b) u příbuzných  

c) v podnájmu  

d) na kolejích  

e) jinde 

 

20. Jak nejčastěji trávíte volný (mimoškolní) čas? (Více možností) 

a) učení 

b) setkávání s přáteli 

c) brigáda 

d) PC, internet 

e) sport 

f) kroužky 

g) jiné zájmy:__________________________________________________________ 

 

 

21. Pracujete při současném studiu?  

a) ano 

b) ne  

 

22. Jaké povolání byste chtěli vykonávat a proč? 

_________________________________________________________________________ 
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23. Vyjádřete prosím míru spokojenosti se svým studiem na střední škole. 

(Známkování jako ve škole)  

a) 1 

b) 2 

c) 3 

d) 4 

e) 5 

 

 

24. Přispívají níže uvedené faktory k Vašim obtížím při studiu? (Více možností) 

a) zdravotní problémy (fyzické) 

b) zdravotní problémy (psychické) 

c) poruchy učení (např. dyslexie, dysgrafie) 

d) špatně zvolený obor 

e) nedostatek znalostí ze ZŠ 

f) nedostatek finančních prostředků 

g) obtížnost studia 

h) pocit, že na studium „nemám“ 

i) problémy s adaptací na SŠ  

j) nepříjemné prostředí 

k) problémy s dojížděním 

l) problémy v rodině  

m) problémy v partnerských vztazích 

n) neshody s ostatními studenty 

o) neshody s vyučujícími 

p) neefektivní výuka 

q) nedostatek studijní literatury 

r) užívání návykových látek 

s) jiné: _______________________________________________________________ 

  

 

25. Vaše pohlaví:  

a) muž 

b) žena 

 

26. Váš věk:  

a) 16 

b) 17 

c) 18 

d) 19 

e) 20 

f) 21 

g) 22 

 

Velice děkuji za vyplnění dotazníku a čas, který jste mu věnovali! 


