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PŘÍLOHA  A

                                       Klasifikace vzdělání CZ–ISCED 2011  

Úroveň 
CZ–ISCED

 2011
(platná od 
1.1.2016)

Typ vzdělání Způsob realizace v ČR
Původní úroveň 

CZ–ISCED 
1997

 

0 Rozvoj vzdělávání v raném 
dětství a preprimární

Mateřské školy 0

1 Primární První stupeň základy školy 1

2 Nižší sekundární Druhý stupeň základní školy 1.–
4. ročník osmiletých, resp. 1.–2. 
ročník šestiletých středních škol

2

3 Vyšší sekundární Střední školy, konzervatoře 
(maturita, výuční list)

3

4 Postsekundární neterciární Nástavbové studium, zkrácené 
studium pro získání středního 
vzdělání s výučním listem nebo 
maturitou (realizuje se na 
středních školách)

4

5 Terciární – krátký cyklus Absolventi posledních dvou 
ročníků konzervatoří 5

6 Terciární bakalářské vzdělání 
nebo ekvivalentní stupeň

Bakalářské studium na vysoké 
škole, studium na vyšší odborné 
škole

7 Terciární magisterské vzdělání 
nebo ekvivalentní stupeň

Magisterské studium na vysoké 
škole

8 Terciární doktorské vzdělání 
nebo ekvivalentní stupeň

Doktorské studium na vysoké 
škole

6

Zdroj: vlastní zpracování dle ČSÚ, 2016, nestránkováno



PŘÍLOHA B

            Nejvyšší ukončené vzdělání obyvatel 15letých a starších  podle údajů sčítání                    
                                                  obyvatelstva mezi lety 1950–2011 

zdroj: ČSÚ, 2014a, s. 6



PŘÍLOHA C

                                  Počet studentů na všech typech VŠ mezi lety 2001–2018
                                               (celkem versus kombinované studium)

Zdroj: vlastní zpracování dle MŠMT, 2019a, nestránkováno

                                      Počet studentů na veřejných VŠ mezi lety 2001–2018
                                               (celkem versus kombinované studium)

Zdroj: vlastní zpracování dle MŠMT, 2019a, nestránkováno



PŘÍLOHA C

                                Počet studentů na soukromých VŠ mezi lety 2001–2018
                                            (celkem versus kombinované studium)

Zdroj: vlastní zpracování dle údajů MŠMT, 2019a, nestránkováno



PŘÍLOHA D

            Důvody, které v minulosti významně přispěly k neúspěšnému ukončení 
vysokoškolského studia podle formy studia (%)  

zdroj: MŠMT, 2016, s. 24



PŘÍLOHA  E

                                     Studenti VŠ podle pohlaví a věku k 31.12.2018

            

zdroj: ČSÚ, 2018b, nestránkováno



PŘÍLOHA F

                               Věková struktura studentů na veřejných VŠ v roce 2019 
                                                     (kombinované a distanční studium)

zdroj: vlastní zpracování dle MŠMT, 2019b, nestránkováno

           Věková struktura studentů na soukromých VŠ v roce 2019
             (kombinované a distanční studium)

zdroj: vlastní zpracování dle MŠMT, 2019b, nestránkováno



PŘÍLOHA G

                              Věková struktura studentů na veřejných VŠ v roce 2019
                                                               (prezenční studium)  

zdroj: vlastní zpracování dle MŠMT, 2019b, nestránkováno

                                 Věková struktura studentů na soukromých VŠ v roce 2019
                                                                 (prezenční studium)

zdroj: 
vlastní 

zpracování dle MŠMT, 2019b, nestránkováno



PŘÍLOHA H

                        Studenti veřejných a soukromých VŠ dle věkových kategorií  
                                                               v letech 2006–2016 

Zdroj:  ČSÚ, 2018a, s. 12

                   Studenti veřejných a soukromých VŠ dle jednotlivých stupňů vzdělání a      
                                                věkových kategorií v letech 2006–2016 

Zdroj:  ČSÚ, 2018a, s. 12



PŘÍLOHA I

 Percepce bariér ve vzdělávání dospělých v roce 2005 a 2015

zdroj:  Kalenda a Kočvarová, 2017, s. 76



PŘÍLOHA J

                               Podíl populace v zemích EU dle úrovně vzdělání 
                               v jednotlivých věkových skupinách v roce 2018 (v %)

zdroj: Eurostat, 2020a, nestránkováno



PŘÍLOHA K

                                  Podíl absolventů vysokých škol ve věku 25–64 let 
                                                v zemích EU a OECD v roce 2017 (v %)

zdroj: Koucký, 2018, nestránkováno



PŘÍLOHA L

                       Rozdělení studentů vysokých škol v zemích EU a OECD 
                                                 podle věku v roce 2016 (v %)

zdroj: Koucký, 2018, nestránkováno


