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Autorka se ve své práci zabývá analýzou faktorů ovlivňujících výběr studia na VŠ. 
Zaměřuje se na posouzení faktorů ovlivňujících studium na VŠ a formou dotazníkového 
šetření vyhodnocuje získaná data. Výběr tématu hodnotím velmi kladně, zvlášť proto, že 
tato problematika je v současné době aktuální na všech typech škol a za nejdůležitější 
faktor považuji zvyšování motivace a zájmu žáků o studovaný obor. Závěrečná práce 
odpovídá v plném rozsahu uvedenému zadání. 
 
V úvodu své práce se autorka věnuje růstu počtu vysokoškoláků a platovým podmínkám 
absolventů vysokých škol. Popisuje zde také cíl své práce, a to vyhodnotit dotazníky 
zaměřené na faktory ovlivňující výběr studia na VŠ a zhodnotit do jaké míry respondenti 
uvažují nad svým budoucím studiem a co všechno je ovlivňuje při jejich rozhodování. 
Dotazníky vyplňovali žáci devátých tříd základních škol a třetích a čtvrtých ročníků 
středních škol v Moravskoslezském kraji. V první kapitole autorka vysvětluje systém 
vzdělávání v ČR a věnuje se vývoji počtu vysokoškolských studentů v ČR, což přehledně 
dokládá pomocí tabulek a grafů. Druhá kapitola je věnována analýze faktorů ovlivňujících 
výběr studia na VŠ. Autorka zde popisuje, jak probíhalo dotazníkové šetření a provádí 
analýzu jednotlivých otázek dotazníku určených žákům základní a středních škol. Celou 
analýzu dokládá grafy. V poslední kapitole se zaměřila na vyhodnocení dotazníkového 
šetření, které je vhodně doplněno o grafy. V závěru shrnula vlastní poznatky a doporučila 
návrhy, které by zvýšily motivaci žáků základních a středních škol o vzdělání, které je pro 
jejich budoucí život velmi důležité. 
 
Cíl práce se autorce podařilo splnit. Je nutné ji pochválit za výsledky jejího dotazování  
a následný rozbor. 
 
Autorka píše stručně a výstižně a po formální stránce je práce v pořádku. Očekávala bych 
však podrobnější rozpracování teoretického rámce a víc zdrojů literatury. Vysoce 
hodnotím kapitolu analýzu faktorů ovlivňujících výběr studia na VŠ a vyhodnocení 
dotazníkového šetření, jsou zpracovány detailně, velmi přehledně a srozumitelně. 
Výsledky práce a doporučení autorky jsou využitelné na základních a středních školách. 
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