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ABSTRAKT

Věkově  zralejší  (tj.  netradiční)  studenti  tvoří  v  současnosti  nedílnou  a  relativně  početnou  část 

vysokoškolského studentstva nejen v zahraničí, ale i v České republice, což ostatně navazuje na 

rozšířenou tradici dálkového vzdělávání dospělých před rokem 1989. Netradiční studenti reflektují 

bouřlivý  vývoj  českého  vysokého  školství  především po roce  2000, který  vyústil  v  masifikaci 

vysokoškolského  vzdělávání  a  prudký  nárůst  vysokoškolských  absolventů.  Jsou  reprezentanty 

celoevropsky podporovaného konceptu vzdělanostní společnosti a celoživotního učení. Cílem práce 

je uchopit skupinu netradičních studentů jako celek a postihnout její hlavní charakteristiky. Jsou 

uvedena  specifika  netradičních  studentů  z  hlediska  jejich  počtu,  věkového  rozvrstvení,  volby 

vysoké školy, studijních oborů a forem studia i z pohledu studijní (ne)úspěšnosti. Zmíněny jsou i 

jejich hlavní motivační faktory, bariéry při studiu a učební strategie. Neopomenu zmínit ani postoje 

zaměstnavatelů  k  významu  vysokoškolského  vzdělání. Připojeno  je  rovněž  porovnání  tohoto 

segmentu a vzdělanostní stratifikace v České republice se zahraničím. 

 

Klíčová slova

celoživotní učení, formální vzdělání, kombinované studium, netradiční student, odložené vzdělání, 

terciární vzdělání, vysoké školství, vysokoškolský student, vzdělávání dospělých 
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ABSTRACT

Nowadays, mature (i.e. nontraditional) students form an integral and relatively numerous part of the 

higher education student population not only abroad but also in the Czech Republic, which is a 

follow-up  to  the  tradition  of  distance  adult  education  widespread  before  1989.  Nontraditional 

students reflect a rapid development of the Czech higher education system after 2000 resulting in 

massification of higher education and soaring numbers of undergraduates. Nontraditional students 

are representatives of the knowledge society and lifelong learning – the concepts widely supported 

throughout Europe. The aim of the thesis is to approach the segment of nontraditional students as a 

whole and to cover their key attributes. The main features of nontraditional students are presented, 

especially in terms of their numbers, age stratification, choice of schools, subjects of study and 

forms of study and also dropout rates. Furthermore, their primary motivational factors and barriers 

to university studies are also mentioned as well as adopted learning strategies. I will also mention 

the attitude of employers to the importance of university degrees. A comparison is also drawn in the 

field of this segment and educational stratification in the Czech Republic and abroad. 

Key words

lifelong learning, formal education, part-times studies, nontraditional student, delayed education, 

tertiary education, higher education, undergraduate, adult education
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0 Úvod 
Téma specifik netradičních studentů v terciárním vzdělávání – v rámci této práce míněno studentů 

ve věku 25–64 let ocitajících se v roli vysokoškolských studentů až po určité časové prodlevě ve 

vzdělávací trajektorii – jsem si zvolila hned z několika důvodů. Je mi blízké jednak tím, že já sama 

mezi tyto studenty patřím, tudíž nečerpám pouze z odborných zdrojů, nýbrž i ze svých vlastních 

studijních zkušeností, stejně jako ze zkušeností lidí v mém sociálním okruhu, kteří rovněž začali 

studovat  v  pozdějším  věku.  Toto  téma  navíc  rezonuje  se  současnou  politickou  i  společenskou 

podporou celoživotní vzdělávání, respektive celoživotní učení, které je založeno na tom, že proces 

získávání nových znalostí, schopností a dovedností rozhodně nekončí po dokončení počáteční fáze 

vzdělávacího procesu v raném mládí, ale v podstatě trvá a mělo by trvat celý život a reflektovat tak 

aktuální potřeby z hlediska rozvoje jednotlivce i  požadavků světa práce v kontextu dynamicky se 

měnící společnosti. 

Cílem  mé  práce  je  zmapovat  skupinu  netradičních  studentů  jako  celek  se  všemi  důležitými 

specifiky  a  nastínit  postavení  této  skupiny  v  rámci  českého  vysokého  školství.  Proto  jsem  se 

rozhodla neprovádět empirický výzkum pouze určitého dílčího aspektu,  neboť se domnívám, že 

obdobné  výzkumy  již  zpracovány  byly,  a  to  na  podstatně  větším  a  rozmanitějším  vzorku 

respondentů, a z nich mohu čerpat i v rámci své práce. 

Úvodem představím koncept znalostní společnosti a celoživotního učení, jež má motivovat jedince 

k neustálému prohlubování svých znalostí, ale skrývá v sobě i určité sporné aspekty ideologického 

rázu. Dále se budu se zabývat rozdělením jednotlivých forem a typů vzdělávání se zaměřením na 

dospělé  včetně  míry  účasti  dospělých  v  jednotlivých  typech  vzdělávání.  Uvedu,  kdo  spadá  do 

definice netradičního studenta, a v čem se tento segment liší od studentů tradičních. 

Navážu stručným exkurzem do historie českého vysokého školství od roku 1948 až do současnosti, 

který zmapuje míru přístupnosti studia na vysoké škole v jednotlivých obdobích i možnosti studia 

při  zaměstnání.  Nastíním,  jak  dynamický  celospolečenský vývoj  po  roce  1989 postupně  měnil 

postoje  ke  vzdělání  a  z  něj  plynoucích  nových  možností  pracovního  uplatnění  a  ekonomické 

návratnosti, čímž radikálně vzrostla poptávka po vzdělání. České vysoké školství tyto změny nutně 

reflektovalo a v návaznosti na tehdejší nový vysokoškolský zákon a Boloňský proces se především 

po roce 2000 výrazně rozšířily a zpřístupnily možnosti studia, přičemž kulminace počtu studentů 

nastala okolo roku 2010, kdy se už dá hovořit o masifikaci vysokoškolského vzdělávání i s jeho 

nezamýšlenými efekty. 
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Budu se zabývat  konkrétními  aspekty studia  v kontextu  netradičních  studentů,  počínaje  volbou 

vysoké  školy,  preferencí  studijních  oborů,  výběrem prezenční  či  kombinované  formy  studia  a 

fenoménem  nedokončení  vysokoškolského  studia.  Dále  provedu  věkovou  analýzu  netradičních 

studentů  z  různých  hledisek  a  dotknu  se  i  současného  a  budoucího  demografického  vývoje 

týkajícího se české studentské populace.

Nastíním hlavní motivační faktory u netradičních studentů a jejich očekávání od studia, ať už z 

pohledu  rozmanitých vnitřních  pohnutek  či  na  základě  motivace  vnější.  Ta  většinou  spočívá  v 

požadavku  zaměstnavatele  na  doplnění  vzdělání,  tudíž  se  budu  věnovat  i  otázce,  jaký  je  v 

současnosti přístup zaměstnavatelů k vysokoškolskému vzdělání. 

Soustředím se také na obecné bariéry při vzdělávání dospělých i na nejčastější překážky, s nimiž se 

netradiční studenti setkávají, a které většinou spočívají v hledání rovnováhy mezi požadavky studia 

a  požadavky  z  oblastí  práce  a  partnerského  života  či  péče  o  rodinu.  Netradiční  studenti  často 

zastávají  celou  řadu  rozličných  sociálních  rolí  a  životních  náplní,  jejichž  nároky  a  úkoly  jsou 

mnohdy i zcela protichůdné a těžko zvladatelné. Zaměřím se rovněž na specifika učení a učební 

strategie v dospělém věku. 

Pokusím  se  o  srovnání  situace  České  republiky  se  zahraničím  právě  v  oblasti  vzdělanostní 

stratifikace i účasti dospělých v terciárním vzdělávání. 

Závěrem se pokusím o shrnutí zjištěných skutečností  a zhodnocení tématu jako celku, případně 

zmíním oblasti a otázky, které by si zasloužily podrobnější a detailnější analýzy a šetření.

Statistické údaje k práci čerpám především z údajů MŠMT, ČSÚ, Eurostatu, AES a OECD; rovněž 

využívám tematické  studie  a  šetření  uskutečněné  jak  v  České  republice,  tak  v  zahraničí,  a  to 

především v anglosaských zemích, kde je segment netradičních studentů více tematizován. 
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1 Vzdělanostní společnost a celoživotního učení 
Učení a vzdělávání (se) provází dějiny lidstva od nepaměti  a věrně interpretuje tehdejší  oblasti 

zájmů a priorit,  které se většinou odvíjely v rovině mravní,  rozumové a tělesné.  Ani myšlenka 

vzdělávání dospělých není rozhodně produktem pouze posledních dekád, neboť podobné úvahy se 

ve značné míře rozšiřovaly již v 19. století, a daly vzniknout například lidovým vysokým školám 

zakládaným  především  ve  skandinávských  zemích  a  určených  pro  vzdělávání  dospělých. 

Vzdělávání  dospělých  bylo  podporováno  i  mohutnou  vlnou  obrozeneckých  hnutí,  ale  program 

trvalého vzdělávání a učení (se) se v Evropě začal rozvíjet  až ve 2.  polovině 20.  století.  Šerák 

(2009,  s.13)  uvádí,  že  „…  v  moderní  společnosti  přestává  být  myšlenka  celoživotního  rozvoje  

jedince rozvíjená po staletí nedosažitelným ideálem a více méně akademickým tématem, ale nabývá  

podoby každodenní reality.“

1.1 Od celoživotního vzdělávání k celoživotnímu učení 
Pod vlivem optimistické dekády 60. let, úspěšného poválečného vývoje, stabilního ekonomického 

růstu a  rozvoje sociálního státu začal  být  od počátku 70.  let  20.  století  na mezinárodní  úrovni 

prosazován  ucelený  a  vlivný  politický  koncept  permanentního neboli  celoživotního  vzdělávání  

(lifelong  education).  Spolu  s  konceptem  celoživotního  vzdělávání  se  objevil  i  pojem  učící  se 

společnost  (learning society). Znovu na důležitosti nabyla nově pojmenovaná a nově formovaná 

politika celoživotního učení (lifelong learning) – diskontinuitním způsobem navazující na dřívější, 

v praxi  ne příliš  úspěšně realizované pojetí  celoživotního vzdělávání  – až v době rozvíjející  se 

globalizace v 90. letech, přičemž tento koncept je výrazně prosazován i v současnosti. O dnešní 

společnosti mnohdy hovoříme jako o vzdělanostní společnosti  či o společnosti vědění (knowledge 

society), jak uvádí např. Jarvis (2008, s. 63–64, 77–106) či Kopecký (2013, s. 17–21).

Ačkoliv  pojmy  vzdělávání/učení  mohou  působit  zaměnitelně,  z  pohledu  proměny  vzdělávacích 

politik  jsou  rozdíly  mezi  nimi  poměrně  významné.  Vzdělávání je  spojováno  s  idejemi.  Za 

vzdělávání  většinou  nese  zodpovědnost  veřejný  sektor,  můžeme  rovněž  hovořit  o  právu  na 

vzdělávání, přičemž vzdělávání lze chápat jako přibližování se určitému ideálu reprezentujícímu 

vyšší  hodnoty.  Naopak  odpovědnost  za učení  a  (ne)úspěšnost  při  něm  lze  více  přisuzovat 

samotnému jedinci, jeho vlohám a úsilí či jejich absenci, nikoliv vzdělávacím systémům. Učení 

nemá ambici přibližovat se vyšším cílům, jeho podstata spočívá ve schopnosti adaptace a rychlého 

vyřešení  praktických  problémů  (Jarvis,  2008,  s.  66–67;  Kopecký,  2013,  s.  22–23).  Zatímco 

v minulosti mělo celoživotní vzdělávání primárně podporovat sociální a kulturní změny, zdá se, že 

v dnešní společnosti vědění má být celoživotní učení chápáno spíše jako trvalý a svým způsobem 
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vynucený  jev  v  životě  jednotlivce,  který  by  tím  měl  získat  lepší  uplatnitelnost  ve  vysoce 

konkurenčním  prostředí  vyžadujícím  schopnost  adaptace  a  flexibility  v  proměnlivé  globální 

ekonomice (Kopecký, 2013, s. 32–33). S tím souhlasí i Van Dellen (2012, s. 16), když tvrdí, že při 

učení dospělých jde zejména o více méně povinné přizpůsobování se a že „celoživotní učení, které  

je plně autonomní a dobrovolné nebo svobodně volené, je hájemstvím pouze malé části dospělých.“ 

Na trhu práce se tak stále aktuálnější stává strategie tzv. flexicurity,1 která balancuje mezi pružností 

a schopností přizpůsobení a zároveň určitým stupněm jistoty (ČSÚ, 2018a, s. 5; MPO, 2016, s. 

148). 

V éře globalizované ekonomiky mají zásadní roli při vytváření současných vzdělávacích politik a 

strategií především mezinárodní politické a ekonomické organizace, které prosazují své specifické 

pojetí a přístupy (Kopecký, 2013, s. 60–69; Šerák, 2016b, s. 89–103; Tureckiová, 2010, s. 13–24). 

Na pomyslné ose akcentuje výrazně ekonomické pojetí vzdělávání a provázanost vzdělávání a trhu 

zejména Světová banka, zatímco na opačné straně se svým netržním přístupem figuruje UNESCO, 

které  se  proti  převládajícímu  neoliberálnímu  pojetí  podstatně  vymezuje.  Spíše  blíže  k 

ekonomickému  pojetí  vzdělávání  se  přibližuje  také  OECD,  zatímco  Evropská  unie  osciluje 

uprostřed osy, ovšem i u ní jsou patrné tendence k tržnímu přístupu ke vzdělávání. Za hegemona 

vzdělávací politiky lze v současnosti jednoznačně považovat OECD. 

I  když samotná myšlenka celoživotního učení  jako taková je  vesměs všeobecně akceptována a 

nevzbuzuje  příliš  bouřlivých  polemik,  řada  odborníků  se  však  vymezuje  proti  jejímu  silnému 

ideologickému a  politickému pozadí  v  duchu současného neoliberalismu a globalismu a jejímu 

celkovému  podřízení  se  především  ekonomickým  imperativům  a  s  tím  spojených  možných 

negativních  implikací  (Jarvis,  2008). Kopecký  (2013,  s.  26)  přiznává  bezprecedentní  akceptaci 

tohoto  konceptu,  avšak dodává,  že  „sporné  však  je,  z  jakých  důvodů  je  vzdělávání  (učení  se)  

dospělých podporováno, v jakých podobách se vzdělávání (učení se) může odehrávat a proč právě  

od  něj  máme očekávat  řešení  určitých  problémů.“ Liessmann  (2008)  zase  spatřuje  v  současné 

adoraci  společnosti  vědění  hlavně  prázdné,  byť  na  první  pohled  líbivé  rétorické  fráze  sloužící 

především proměnlivým tržním zájmům a rychlé ekonomické zužitkovatelnosti,  „neboť veškeré  

vědění,  jak  zní  krédo  právě  společnosti  vědění,  rychle  zastarává  a  ztrácí  hodnotu.  Důležité  je  

„celoživotní  učení,  ne vědění nebo dokonce moudrost“.  Pokud však nejde společnosti  vědění o  

moudrost, ani o poznání, ani o porozumění jakožto ústřední indikátory toho, co drží společnost  

pohromadě, oč jí tedy jde – kromě simulace permanentní ochoty se učit?“ (tamtéž, s. 22, kurzíva v 

originále).

1      Odvozeno ze slov flexibility a security.
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1.2 Implementace konceptu celoživotního učení a vzdělávání 
dospělých v České republice
Ačkoliv mezinárodní organizace jsou význačnými podněcovateli a hybateli vzdělávacích politik, 

podstatná úloha zůstává národním státům, které si stále zachovávají kulturní tradice i významná 

specifika vlastních veřejných a vzdělávacích politik. Lze tedy hovořit o glokalizaci (Kopecký, 2013, 

s. 63), kdy globalizace vzdělávací politiky dostává podobu jedinečné lokalizace globálního. 

Jedním z nejvýznamnějších počinů týkající  se vzdělávací  politiky,  včetně celoživotního učení a 

vzdělávání dospělých, je  Národní program rozvoje vzdělávání v České republice,  tzv. Bílá kniha 

(2001). Následovala řada dalších dokumentů zaměřených na celoživotní vzdělávání, např. Strategie  

celoživotního učení (2007),  Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020  (2014) a 

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015–2020  

(2015), jak uvádí  Šerák  (2016b,  s.  103–105),  který  zároveň  konstatuje,  že  v  uvedených 

dokumentech navazujících na Bílou knihu „… se jedná o zjevnou regresi a výraznou marginalizaci  

celého segmentu edukace dospělých, resp. dalšího vzdělávání.“ 

Navzdory  velkému  množství  oficiálních  dokumentů  v  souvislosti  s  celoživotním  učením  a 

vzděláváním dospělých i četným politickým proklamacím ve vzdělávacích strategiích jsou opatření 

dosud provedená v této sféře dosti nekoordinovaná, málo efektivní a jsou řešena spíše okrajově a 

nesystematicky. Potrvá čas, než skutečná podpora vzdělávání dospělých bude v souladu se zněním 

strategických dokumentů (Šerák, 2016c, s. 150–151). 

Také  Simonová  a  Hamplová  (2016,  s.  3–4)  uvádějí,  že  ani  podpora  veřejnosti  pro  koncept 

celoživotního učení u nás zatím není příliš vysoká a že na segment dalšího vzdělávání dospělých je 

v současné době v České republice kladen relativně malý sociálně-politický důraz, a to navzdory 

rozšířené tradici při vzdělávání dospělých v minulosti zejména při zvyšování kvalifikace dospělých 

na středních a vysokých školách. Česká republika myšlenku celoživotního vzdělávání reflektovala 

dávno před rokem 1989. Již od 60. let se v tehdejším Československu začal prosazovat názor, že 

výchova  a  vzdělávání  (byť  v  kontextu  tehdejšího  komunistického  režimu)  se  stává  procesem 

celoživotním a že je potřeba je uplatňovat na všechna věková období (Skalka podle Šeráka, 2016a, 

s.  63). Česká republika tedy v minulosti  patřila spolu např.  se skandinávskými a anglosaskými 

zeměmi a Německem k zemím se silnou, byť v případě České republiky přerušenou, tradicí ve 

vzdělávání dospělých (Beneš, 2014, s. 22; Průcha podle Zormanové, 2017, s. 27). 
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1.3 Hodnota a význam vzdělání
Hodnota a význam vzdělání začaly v České republice nabývat na důležitosti zejména po roce 1989, 

což bezpochyby souviselo s novým společenským, politickým i ekonomickým směřováním naší 

země i s novými možnostmi, které vzdělání v této době začalo umožňovat (Matějů, Smith a Basl, 

2010, s. 227–229). 

Hamplová a Katrňák (2018, s. 5) se domnívají, že vzdělání je v současnosti považováno za jeden z 

klíčových  činitelů  ovlivňujících  zásadní  aspekty  lidského  života  a  individuální  lidské  osudy  a 

směřování. Někteří sociologové dokonce tvrdí, že „zaměstnání není nic jiného, než transformace  

vzdělání v příjem a posléze životní úroveň, kvalitu života a hodnotovou orientaci člověka“. Výše 

zmínění autoři mapují celou řadu oblastí lidského života, na něž má vzdělání příznivý vliv. Vzdělání 

otevírá cestu k širšímu a více naplňujícímu pracovnímu uplatnění a dosažení uznávaného sociálního 

statusu, což většinou jde ruku v ruce s vyššími výdělky. Ovlivňuje i účast na aktivní politické a 

občanské  participaci  občanů.  Také  podstatným  způsobem  pozitivně  formuje  rodinný  život, 

ovlivňuje volbu partnera a rodičovství, upřednostňuje zachování spíše tradičních hodnot, podporuje 

instituci  manželství,  preferuje  narození  dětí  v  manželství  a  do  úplné  rodiny,  má  vliv  na  větší 

stabilitu manželských svazků a představuje nižší riziko rozpadu rodiny. Významně snižuje riziko 

sebevraždy a je jedním z faktorů, které pozitivně ovlivňují zdraví a dlouhověkost. Svým způsobem i 

předurčuje životní styl a způsob trávení volného času (Hamplová a Katrňák, 2018). 

Vzdělání má rovněž zásadní vliv na výši mzdy, standardy životní úrovně a příjmové nerovnosti, 

přičemž tento trend byl  výrazně započat  právě během 90. let,  kdy začalo postupně docházet  k 

prudké diverzifikaci mezd v souvislosti se vzděláním (Simonová a Hamplová, 2016, s. 5; Doseděl a 

Katrňák, 2018, s. 11–22). Zajímavé je rovněž historické srovnání finanční návratnosti dosaženého 

vzdělání z hlediska výše platu. Před rokem 1989 patřilo tehdejší Československo – nejen z hlediska 

východního  socialistického  bloku,  ale  i  celosvětově  –  k  zemím s  nejnižší  mzdovou  nerovností 

(Hamplová a Simonová, 2014, s. 284), jelikož práce byla v komunistickém režimu odměňována dle 

své potřebnosti  pro tehdejší  společenské uspořádání  i  celkovou orientaci  hospodářství  čili  mezi 

nejlépe odměňovaná odvětví patřil zejména těžký průmysl, hornictví a strojírenství. V tehdejší době 

neexistovala přímá korelace mezi vzděláním a výší mzdy. Hodnota vzdělání sice zůstala zachována 

z  hlediska  získání  kulturního  a  sociálního  kapitálu,  ale  převážně  z  něj  nevyplývala  velká 

ekonomická  návratnost  (Mysíková,  2018,  s  23–36).  Dosažení  vysokoškolského  vzdělání  jako 

strategie životního úspěchu bylo tedy žádoucí zejména v rodinách s vysokým kulturním statusem 

získaným  právě  prostřednictvím  vzdělání;  vysokoškolské  vzdělání  tak  výrazně  ovlivňovalo 

reprodukci tehdejších kulturních elit (Matějů, Smith a Basl, 2010, s. 245). V roce 1988 byla největší 
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mzdová  nerovnost  právě  u  skupiny  lidí  se  základním  vzděláním  a  nejnižší  u  vysokoškoláků, 

zatímco po revoluci nastal opačný trend reflektující předpoklad, že čím vyšší vzdělání, tím širší 

škála možných pracovních uplatnění, a tím tedy vyšší mzdová nerovnost v rámci vzdělanostních 

skupin (Mysíková,  2018,  s.  36;  Hamplová a  Simonová,  2014, s.  284). Nejen tento aspekt  tedy 

logicky vyústil i ve výrazně větší celospolečenskou poptávku po vzdělání. Ačkoliv se vysoké školy 

zejména po roce 2000 otevřely široké vrstvě zájemců, je záhodno upozornit, že sociální nerovnosti 

šancí na dosažení vyššího vzdělání jsou u nás stále mnohem vyšší než ve většině vyspělých zemí a 

že  vzdělanostní  aspirace  jsou  v  České  republice  velmi  silně  ovlivňovány  sociálním  původem 

(nejvíce  v  zemích  OECD),  což  představuje  jednu  z  nejvýznamnějších  příčin  reprodukce 

vzdělanostních nerovností (Matějů, Smith a Basl, 2010, s. 227).

Keller  a  Tvrdý (2008) se  domnívají,  že  úloha a  smysl  vzdělávání  se  v současnosti  mění,  a  že  

vzdělání dnes již zdaleka nemůže být garantem těch samých privilegií a jistot, jaké poskytovalo v 

minulosti.  Uvádějí,  že „nejprve působila škola jako jakýsi  chrám vědění,  jako monumentální  

instituce dostupná pouze úzké elitě  vyvolených“,  přičemž toto období pokrývalo období až do 

konce 2. světové války. Od 50. let nastalo optimistické období poválečné obnovy, kdy  „vzdělání  

má  v  této  demokratizační  fázi  sloužit  jako  výtah,  s  jehož  pomocí  se  široké  vrstvy  obyvatel  

dostanou sociálně o několik pater výše v sociální struktuře, stanou se pevnou součástí širokých a  

v  blahobytu žijících středních vrstev“,  což mělo za následek postupnou masifikaci  přístupu ke 

vzdělání  v  západních  zemích  a  výrazný  nárůst  počtu  vysokoškoláků.  Nicméně  s  rozvojem 

globalizované ekonomiky a  neustále  se  zvyšujícím počtem vysokoškoláků „se  škola  stále  více  

proměňuje v jakousi pojišťovnu, vzdělání už negarantuje vzestup zdaleka tak spolehlivě, jako  

tomu bylo ve vyspělých zemích v optimistických šedesátých letech.“ (tamtéž, s. 23–24, tučný text 

zvýrazněn v originále).  I přes tento ne příliš  povzbudivý nástin autoři  znovu opakují,  že nárůst 

vzdělanosti  a zkvalitnění předávaného vědění  je v zájmu každé země a má být  jednou z jejích 

hlavních priorit,  ovšem je třeba se zbavit nereálných iluzí, že široce proklamovaná vzdělanostní 

společnost  vyřeší  veškeré  složité  a  komplexní  problémy,  kterým  čelí  moderní  společnosti  v 

globalizované ekonomice.
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2 Vzdělávání dospělých v České republice
Potřeba  celoživotní  učení  –  tedy učení  se  takříkajíc  „od kolébky do hrobu“ –  je  v  posledních 

dekádách akcentována především v souvislosti s globalizací a mohutnou akcelerací technologického 

i společenského vývoje, nicméně už Cross (1981, s. 1) před takřka čtyřmi dekádami se domnívala, 

že lidé jsou nuceni v průběhu svého života žít v několika různých světech, což se dá chápat tak, že 

svět, do kterého se narodíme, je odlišný od světa, ve kterém budeme žít,  i od světa, ve kterém 

zemřeme. Nemůžeme opomenout ani jednoznačné demografické předpovědi – zatímco v minulosti 

převažovala v populaci mládež a lidé ve středním věku, predikovaná demografická křivka nyní 

jasně směřuje k dosud bezprecedentnímu stárnutí populace (Šerák, 2009, s. 184–187; ČSÚ, 2014b, 

nestránkováno). To bude mít kromě zásadních společenských změn i výrazný vliv na trh práce a lze 

očekávat prodlužování doby odchodu do důchodu. Vyšší vzdělanost by mimo jiné mohla výrazně 

snížit  (nikoliv  však  eliminovat)  riziko  nezaměstnanosti  a  umožnit  plnohodnotnější  a  delší 

uplatnitelnost na pracovním trhu. Dá se předpokládat, že nižší podíl mladší populace bude potřeba 

alespoň částečně kompenzovat pracovním potenciálem starších ročníků.

V rámci celoživotní vzdělávání můžeme rozlišit  počáteční vzdělávání neboli souvislé vzdělávání 

před prvním vstupem na trh práce a další vzdělávání neboli různorodé vzdělávání po vstupu na trh 

práce (Palán a Langer, 2008, s. 94–95). 

O míře zapojení dospělých do dalšího vzdělávání rozhoduje celá řada faktorů, jako je ekonomická 

vyspělost dané země, životní úroveň obyvatelstva, institucionální, legislativní a sociální prostředí a 

struktura  a  mnohé  další.  Nezanedbatelná  není  pochopitelně  ani  samotná  nabídka  vzdělávacích 

aktivit, jejich šíře, atraktivita a dostupnost. Vzhledem k faktu, že značný podíl dalšího vzdělávání 

úzce navazuje na konkrétní pracovní místo nebo profesi,  vzdělávání pracujících se tak rozvíjí v 

přímé závislosti na aktuální podobě trhu práce, struktuře ekonomiky, technické náročnosti práce či 

míře zavádění inovací v podnikové sféře (ČSÚ, 2018a, s. 41). 

Neméně  důležitý  je  pro  člověka  vnitřní  či  vnější  individuální  podnět  ke  vzdělávání  či  učení. 

„Impulsem pro učení je tzv. rozpor, situace, kdy člověk pro řešení dané situace či problému nemůže  

použít již naučené, nějakou svoji minulou zkušenost a kdy se musí zastavit a přemýšlet, co udělat  

nebo jak dané situaci  porozumět.  Je to  tedy určitý  rozpor,  nesoulad mezi  dosavadní  zkušeností  

(smyslovou, kognitivní či emoční) a současnou situací. Iniciátorem učení se je tak změna a změna  

(transformace člověka) je zároveň důsledkem učení.“ (Dvořáková, 2016a, s. 52). 
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Vzdělávání (počáteční i další) lze dále členit následovně:

(a) formální  vzdělávání má  podobu primárního,  sekundárního  a  terciárního  vzdělávání,  jejichž 

dosažení  je  potvrzeno  příslušným  osvědčením.  Stupeň  dosaženého  vzdělání  se  často  udává  v 

systému  mezinárodní  kvalifikace  vzdělávání  ISCED  2011  (viz Příloha  A),  což  umožňuje 

mezinárodní srovnání.2 

Ačkoliv  formální  vzdělávání  bývá  většinou  spojováno  s  počáteční  fází  vzdělávání  vyhrazené 

především dětskému a mladému věku, svoji úlohu zastává i v rámci celoživotního učení skrze další 

vzdělávání  čili  snaze  zvýšit  si  svůj  vzdělanostní  stupeň  až  po  skončení  období  počátečního 

vzdělávání, což představuje jakousi druhou vzdělávací šanci  (Palán a Langer, 2008, s. 95). Další 

vzdělávání  bývá od počátečního vzdělávání  většinou odlišeno vstupem na pracovní  trh;  lze tak 

hovořit o přerušení kontinuální vzdělávací dráhy (ČSÚ, 2018a, s. 8). 

V České republice se  v roce  2016 (ČSÚ, 2018a,  s.  14–20) formálního vzdělání  účastnilo  9 % 

populace  mezi  18–69 lety,  z  čehož  60 % studujících  participovalo  v  terciárním vzdělávání.  V 

kategorii 25–64 let, která již eliminuje klasický studentský věk, se formálního vzdělávání účastnily 

již pouze 3 % populace,  přičemž terciární vzdělávání tvořilo 90 %. Jasně vyplývá,  že formální 

vzdělávání je v České republice stále spojováno zejména s mladšími ročníky a že s narůstajícím 

věkem se účast v něm prudce snižuje. V nejmladší skupině 18–24 let se formálnímu studiu věnuje  

66 % osob, ve skupině 25–29 let je to již jen 13 %  osob (a z nadpoloviční většiny se zde jedná o 

studenty počátečního vzdělávání). Lidé starší 30 let se formálního vzdělávání účastní ještě méně, 

přičemž mezi lety 2011 a 2016 se jejich účast snížila ze zhruba 4 % na pouhá 1–2 %.  Ve věku nad 

50  let  participují  lidé  ve  formálním  vzdělávání  již  jen  velmi  zřídka.  Z  hlediska  četnosti  při 

vzdělávání dospělých patří formální vzdělávání k nejméně častým typům vzdělávání. 

(b)  neformální vzdělávání je organizovaný typ vzdělávání pod vedením školitele mimo formální 

systém vzdělávání. V souvislosti s dospělými představuje dominantní typ vzdělávání.  Lze ho dále 

členit na  další profesní, zájmové a občanské vzdělávání (Dvořáková a Šerák, 2016, s. 109–119). 

Další profesní vzdělávání lze rozdělit na kvalifikační, rekvalifikační a normativní (Palán a Langer, 

2008, s. 96–98). 

V  roce  2016  v  České  republice  participovalo  v  určité  formě  neformálního  vzdělávání  40  % 

populace ve věku mezi 18–69 lety,  v kategorii  25–64 let  pak dokonce 45 % lidí.  Na rozdíl  od 

formálního vzdělávání měla tedy účast na neformálním vzdělávání vzestupný trend. Co se týče 

účasti v neformálním vzdělávání dospělých, Česká republika si vede podstatně lépe než v případě 

2 V mezinárodních  statistikách  je  úroveň  ISCED 0–2  považována  za  základní  vzdělání,  úroveň  ISCED  3–4  za  
středoškolské vzdělání a úroveň ISCED 5–8 za vysokoškolské vzdělání.
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vzdělávání formálního a dosahuje tak zhruba výsledků na úrovni Evropské unie (ČSÚ, 2018a, s. 

25). 

(c)  informální  učení  –  veškeré  neorganizované,  sebeřízené  a  nekvantifikovatelné  učení  a 

vzdělávání se vycházející z každodenních aktiv a odehrávající se v průběhu celého života. Okolo 

75 % veškerého lidského učení spadá dle odhadů právě do oblasti informálního učení (Dvořáková a 

Šerák, 2016, s. 119).

Jiní autoři rozdělují další profesní vzdělávání dospělých do odlišných čtyř podkategorií (Dämmrich, 

Vono de Vilhena a Reichart, 2014, s. 31): 

(a) formální vzdělávání financované zaměstnavatelem;

(b) formální vzdělávání nefinancované zaměstnavatelem;

(c) neformální vzdělávání financované zaměstnavatelem;

(d) neformální vzdělávání nefinancované zaměstnavatelem.

Z  četných  průzkumů  vyplývá,  že  nejen  z  českého,  ale  i  z  evropského  pohledu  je  neformální 

vzdělávaní  využíváno dospělými mnohem více než formální.  Zdaleka nejvyšší  míra účasti  byla 

zaznamenána u neformálního vzdělávání financovaného zaměstnavatelem, zatímco nejnižší účast 

pak u formálního vzdělávání financovaného zaměstnavatelem (tamtéž, s. 31). 

Žáčková (2010, s. 377) uvádí, že účast na vzdělávání ve velké míře souvisí se zaměstnaneckým 

poměrem, protože podnikatelé se vzdělávají méně než zaměstnanci. Nejméně se vzdělávají lidé se 

základním vzděláním, lidé vyučení, lidé před důchodem, matky na mateřské/rodičovské dovolené, 

nezaměstnaní  a  lidé  v  nízkopříjmových  a  málo  kvalifikovaných  profesích.  Naopak  nejvíce  se 

vzdělávají vysokoškoláci zaměstnaní v náročných profesích, a to především ve větších firmách. 

Není pochyb o tom, že míra zapojení dospělých do učebních aktivit v průběhu celého životu úzce 

koreluje s dosavadní dosaženou mírou jejich vzdělání a s jejich pracovním uplatněním čili platí 

přímá úměra, že čím vyšší je dosažená úroveň vzdělání, tím vyšší je i následná účast na různých 

typech vzdělávání; v literatuře se v této souvislosti můžeme setkat s označením  Matoušův efekt3 

(Kilpi-Jakonen et al., 2014, s. 8; Hamplová a Katrňák, 2018, s. 8), kdy získané výhody či nevýhody 

dosaženého vzdělání mají tendenci znásobovat svůj pozitivní či negativní vliv a efekt v průběhu 

celého života. O tom svědčí i statistické údaje ze zemí OECD, kdy se lidé s terciárním vzděláním 

zapojovali zhruba v průměru o 20 % více než středoškoláci jak do formálního, tak do neformálního 

3 Tento pojem zpopularizoval americký sociolog Robert Merton (Merton podle Kilpi-Jakonen et al.,  2014, s. 8);  
odkazuje v něm na  Matoušovo evangelium a podobenství o hřivnách: „Neboť každému, kdo má, bude dáno a  
přidáno; kdo nemá, tomu bude odňato i to, co má.“ 
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vzdělávání (OECD, 2019, s. 132). Simonová a Hamplová (2016, s. 14) taktéž potvrzují výraznou 

závislost participace v dalším vzdělávání na již existujícím vzdělání, z čehož vyplývá, že právě 

účast málo vzdělaných a málo kvalifikovaných osob, pro které by další vzdělávání ovšem mohlo 

být nejpřínosnější, se omezuje na minimum, zatímco lidé s vysokoškolským vzděláním si naopak 

ochotně, rádi a kontinuálně zvyšují svou kvalifikaci i po ukončení počátečního vzdělávání.

Nechtěným  důsledkem  dalšího  vzdělávání  v  České  republice  je  tedy  spíše  prohlubování 

vzdělanostních nerovností než jejich zmenšování a často i vytváření nerovností nových. Je nutno ale 

připustit, že primárním cílem dalšího vzdělávání není kompenzovat vzdělanostní rozdíly dosažené 

v průběhu  počátečního  vzdělávání,  ale  zajišťovat  další  osobní,  profesní  a  kvalifikační  rozvoj 

jednotlivce bez ohledu na jeho pracovní zařazení (Žáčková, 2010, s. 376–377). V České republice 

můžeme  stále  zřetelně  vnímat  mezigenerační  dozvuky  „reálně-socialistického“  postoje  ke 

vzdělávání,  kdy  především  v  nižších  sociálních  vrstvách  i  nadále  převládá  skeptický  postoj 

k dosažení vyššího vzdělání jakožto prostředku umožňujícího sociální vzestup, a s tím bývá často 

spojený i negativní vztah ke škole a nezájem o učení obecně (Simonová a Hamplová, 2016, s. 16). 

Věková účast účastníků vzdělávání z velké míry závisí na typu vzdělávání (ČSÚ, 2018a, s. 18–19, 

28). U formálního vzdělávání prudce klesá účast po 30. roce věku a je pak již pouze v jednotkách 

procent,  po  50.  roce  věku  je  již  v  podstatě  zanedbatelná.  Neformální  pracovně  orientované 

vzdělávání je na nejvyšší úrovni poměrně rovnoměrně v hlavním produktivním období mezi 25–55 

lety (účast zhruba 30–40 % populace), v předdůchodovém věku pak dle očekávání znatelně klesá. 

Je  zajímavé, že  se  v  České  republice  nejmladší  věkové  kategorie  angažují  v  neformálním 

vzdělávání méně než ročníky starší, a to na rozdíl od většiny států OECD (Simonová a Hamplová,  

2016, s. 13). 

Informální učení se vztahuje v podstatě na všechny věkové kategorie, neboť každý člověk se učí 

podle svých vlastních potřeb či zájmů po celý život, ať už pro jakékoliv účely. 
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3 Netradiční studenti v terciárním vzdělávání
Jak  již  bylo  naznačeno,  studium  dospělých  při  zaměstnání  není  v  České  republice  rozhodně 

specifikem současnosti, jelikož bylo značně rozšířené i za bývalého režimu a počet takto studujících 

tvořil značný podíl celkového počtu studentů, byť důvody a motivace ke studiu mohly být odlišné 

od dnešních zralých studentů. Účast na studiu při zaměstnání vyvrcholila v první polovině 60. let, 

kdy při zaměstnání na středních školách studovalo 22 % a na vysokých školách dokonce 37 % 

z celkového počtu studentů, kdežto v 80. letech účast dospělých studujících poklesla na 13–15 % na 

středních školách a na vysokých školách na 20–24 % (Hamplová a Simonová, 2014, s. 283, 288). 

Zdaleka nejnižších hodnot dosáhl počet studentů při zaměstnání počátkem 90. let a k opětovnému 

růstu začalo docházet až po roce 2000 (ČSÚ, 2010, nestránkováno).

Pojem  netradiční  student má  především  v  zahraniční  odborné  literatuře  skutečně  pestrou  a 

různorodou plejádu významů, jeho definice však není zdaleka jednotná a používá se často podle 

konkrétního kontextu. Označení netradiční student pochází z anglosaského světa s dlouhou tradicí 

vzdělávání dospělých a má se za to, že o rozšíření tohoto termínu ve světě vzdělávání dospělých se 

významně zasloužila Patricia Cross (1981, s. 36, 72–74). 

Podle některých zdrojů skupina netradičních studentů například ve Spojených státech amerických 

(pokud bereme v potaz především hledisko věku nad 25 let) začíná tvořit téměř polovinu všech 

studujících  či  se  překvapivě  dokonce  stává  početně  silnější  než  skupina  tradičně  studujících  a 

zároveň představuje  početně nejrychleji  rostoucí  segment  (Treinienė,  2017,  s.  41;  Wylie,  2005, 

nestránkováno; Hittepole, nedatováno, nestránkováno), čímž tedy i samotné označení netradiční v 

podstatě  začíná  být  poněkud  zavádějící.  Pojem  netradiční  studenti  má  být  především  jakýmsi 

vymezením vůči tradičně vnímané studentské skupině ve věku zhruba 18–24 let, která nastupuje na 

vysokou školu ve formě denního prezenčního studia kontinuálně ihned po ukončení střední školy, 

žije  na  vysokoškolské  koleji,  plně  se  věnuje  studiu  často  za  finanční  podpory  rodiny,  zatímco 

netradiční  studenti  jsou  skupina  vysoce  diverzifikovaná,  heterogenní  a  kvůli  tomu  také  těžko 

uchopitelná jako celek. Klíčové pro definici netradičního studenta je ve většině případů hledisko 

věku,  což přímo souvisí  s větší  pracovní  praxí  i  životními zkušenostmi,  finanční nezávislostí  a 

množstvím zastávaných  sociálních  rolí.  Zejména  v  zahraničí  se  často  bere  v  úvahu i  hledisko 

sociálního, rasového či jiného znevýhodnění.  

Při  aplikaci  na  české  prostředí  platí  pro  definici  pojmu  netradiční  student především tyto  dva 

faktory: přerušená vzdělávací dráha s různě dlouhou dobou diskontinuity a specifický způsob studia 

(Brücknerová a Rabušicová, 2019, s. 376). S tím přímo souvisí  vyšší  věk (25–64 let);  uvedené 
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věkové  rozmezí  pro  dospělý  produktivní  věk  používá  v  souvislosti  se  vzděláváním  i  většina 

mezinárodních statistik. Je ovšem nutné brát v úvahu, že např. u 25letého člověka ještě v podstatě 

ani  nemuselo  dojít  k  přerušení  počáteční  formální  studijní  dráhy,  tudíž  tam  nelze  hovořit  o 

diskontinuitě  vzdělávacího  procesu.  Pro  úplnost  a  přesnost  údajů  by  tedy  bylo  ještě  potřeba 

rozlišovat ve věku nad 25 let účastníky počátečního vzdělávání bez přerušení studia a účastníky 

dalšího vzdělávání  s  předchozím přerušením studia,  nicméně většina statistik  takovéto rozlišení 

neprovádí.4 

V rámci této práce (a v českém prostředí) je tedy pojmem netradiční student chápán dospělý člověk 

ve věku 25–64 let,  s přerušenou diskontinuální formální studijní dráhou po úspěšném ukončení 

minimálně středoškolského studia, zapsaný k vysokoškolskému (terciárnímu)5 vzdělávání většinou 

v kombinované formě studia. Takový student má pravděpodobně vlastní zaměstnání či jiné pracovní 

povinnosti,  je  finančně  nezávislý  a  ke  svým stávajícím  sociálním  rolím  (pracovní,  partnerská, 

rodičovská aj.) si nově přibírá i roli studentskou. 

Slavík  et  al.  (2012,  s.  97)  ovšem ve  vysokoškolské psychologii  rozděluje  studenty  podle  věku 

poněkud odlišně:

 tradiční studenti (studenti prezenčního pregraduálního studia;  tj. adolescenti od vstupu na 

vysokou školu do cca 20 let a mladší dospělí mezi cca 20–35 lety);

 netradiční studenti  (studenti  postgraduálního studia,  tedy doktorského, kombinovaného a 

distančního studia; tj. středně dospělí mezi cca 35–45 lety a starší dospělí mezi cca 45–60 

lety).

Pro označení netradičního studenta lze alternativně použít výraz „zralý student“, „dospělý student“, 

„starší student“ či „studující/student při zaměstnání“. Ve srovnání s tradičně vnímanými studenty, 

kteří plynule přecházejí z jednoho vzdělávacího stupně do druhého, jsou více méně stejného věku a 

disponují  zpravidla  obdobnými  zkušenostmi,  se  v  případě  netradičních  studentů  často  jedná  o 

v mnoha  ohledech  různorodou  skupinu.  Ačkoliv  profesní  sebevědomí  může  být  velmi  solidní, 

přesto různě dlouhá pauza od předchozího vzdělávání mnohdy vyvolává ve studentech obavy a 

nejistotu ohledně opětovného vstupu do školského systému a zvládnutí studijních požadavků. 

Současnost  lze  charakterizovat  nejistotou  a  vysokou  mírou  proměnlivosti,  takže  je  zřejmé,  že 

v důsledku rozličných společenských a technologických změn jsou lidé nuceni nejen stále rozvíjet 

4 Je  tedy  třeba  počítat,  že  kvůli  výše  řečenému  zkreslení  je  počet  studujících  ve  věku  25–64  let  naplňujících  
charakteristiku  netradiční  student   nižší.  Ke  stejnému  zkreslení  dochází  i  u  statistik  týkajících  se  studentů  
kombinovaného studia. 

5 Pod terciární vzdělávání patří kromě vysokých škol i vyšší obchodní školy, kterými se ovšem v rámci této práce  
nebudu detailněji zabývat. 
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svoje znalosti v rámci svého dosavadního zaměstnání, ale často i svou profesi změnit, a to třeba i 

vícekrát v průběhu svého života. „Netradiční studenti se v tomto smyslu stávají typickým nositelem  

naznačených změn ve vzdělávacích a životních drahách,“ uvádějí Brücknerová a Rabušicová (2019, 

s. 34) a dodávají, že „životní dráhy ztrácejí tradiční podobu charakterizovanou linearitou přechodů  

mezi  fází  vzdělávání,  pracovního  a  rodinného  zapojení  a  odchodu  na  odpočinek.  Naopak  se  

ukazuje, že v našich životních trajektoriích nastává permanentní interakce mezi světy vzdělávání,  

učení, práce a osobního života.“ 

Pro  názornou  ilustraci  možného  složení  a  struktury  skupiny  netradičních  studentů  v  českém 

prostředí poslouží výsledek výzkumu na Masarykově univerzitě v Brně z roku 2017 (Rozvadská a 

Novotný, 2019, s. 138–139), byť výsledky mohou být značně ovlivněny daným studijním oborem i 

dosti  limitovaným  počtem  studentů  naplňujících  definici  netradičních  studentů.  Z  oslovených 

studentů Masarykovy univerzity v Brně v prvních ročnících bakalářského či magisterského studia 

jich odpovědělo 2 323, z kterých byl vybrán výběrový vzorek 99 studujících naplňujících definici 

netradičního studenta. Z tohoto počtu tvořily 69,5 % ženy a 30,5 % byli muži. Z celkového počtu 

studovalo 72 % v prvním ročníku kombinovaného studia, 12,7 % studovalo prezenčně a 15,3 % 

kombinovalo  obě  formy  studia.  86,4  %  studovalo  bakalářský  program  a  13,6  %  magisterský 

program. 56,7 % studentů již mělo předchozí zkušenosti s terciárním vzděláváním; přičemž 32,1 % 

studentů  již  vysokoškolský  diplom  v  minulosti  získalo,  což  znamená,  že  studium  bylo  spíše 

návratem  k  vysokoškolskému  studiu  než  první  zkušeností  se  studiem.  Průměrný  věk  studentů 

v prvním ročníku byl 35,36 roku, ovšem nejčastější  věk byl 26 let (což bylo v rámci výzkumu 

stanoveno  jako  minimální  věk  pro  definici  netradičního  studenta).  62  %  studentů  spadalo  do 

věkového rozmezí 26–35 let, 48 % pak do rozmezí 36–45 let a 6,8 % do věkové skupiny 46–55 let.6 

Nejstaršímu  studentovi  bylo  53  let.  68,6  %  studentů  bylo  mezi  jednotlivými  vzdělávacími 

trajektoriemi zaměstnáno, 11 % uvedlo péči o rodinu, 2,5 % cestovalo, zbytek uvedl jiné důvody. 

81,2 % mělo práci  na plný úvazek,  5,9 % uvedlo zkrácený úvazek či  rodičovskou dovolenou, 

zbytek uvedl příležitostnou práci nebo žádnou práci. 53,4 % netradičních studentů mělo děti, což 

kontrastuje se zjištěním, že v rámci všech dotazovaných studentů (včetně tradičních studentů) jich 

v prvním ročníku bylo 97 % bezdětných. Průměrný věk jejich dětí byl 11,3 let (nejmladšímu dítěti 

ještě nebyl ani rok a nejstaršímu potomkovi bylo 33 let). Z motivů pro studium výrazně převažovaly 

motivy vnitřní jako je rozšíření a zdokonalení znalostí v oblasti svého zájmu či radost a potěšení 

z učení nad motivy vnějšími, které považují vzdělání jen jako prostředek k dosažení cíle v podobě 

lepšího profesního uplatnění.

6 Jednotlivé procentní údaje netvoří v součtu 100 %, takže nejspíše nastala chyba v původním zdroji.
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4 Historický kontext českého vysokého školství
Jednotlivá historická období vývoje České republiky měla neodmyslitelný a přímý vliv na roli a 

význam vzdělání  a přístup k němu,  a proto vývoj  českého vysokého školství lze vnímat pouze 

v kontextu k tehdejšímu politickému, společenskému a hospodářskému vývoji v zemi a událostem a 

specifikům dané doby.  Potřebné statistické údaje pro období  mezi  lety 1948 až 2008 (zejména 

podkapitoly 4.1 a 4.2) čerpám ze statistické publikace Historie a vývoj vysokého školství – 1919–

2008 (ČSÚ, 2010, nestránkováno), pokud není uvedeno jinak. 

Vzdělanostní stratifikace českého obyvatelstva mezi lety 1950–2011 (viz  Příloha B)  se stabilně a 

výrazně rozvíjela směrem k vyššímu vzdělání i v dobách minulého režimu. Především v 60. letech 

došlo k velmi výraznému nárůstu vyučených.  Přesto i  na počátku 80.  let  u nás tvořili  výrazně 

největší část populace lidé se základním vzděláním. Na začátku 90. let již převažovali vyučení bez 

maturity.  Nadále se konstantně zvyšoval počet středoškoláků s maturitou a po roce 2000 nastal 

nárůst především vysokoškoláků7 (ČSÚ, 2014a, s. 6–9, 16–21). 

4.1 Období 1948–1989
V období první republiky bylo vysokoškolské studium jednoznačně elitní záležitostí určenou pro 

příslušníky nejvyšších společenských vrstev či mimořádně nadané jedince, přičemž limitovanému 

počtu  jeho  absolventů  takřka  automaticky  garantovalo  výrazně  vysoké  společenské  postavení, 

uplatnění a prestiž. 

Po únoru 1948 došlo ke zcela nové orientaci hospodářství i politického směřování. Při pokračující 

obnově  válkou  zničené  země začal  být  kladen důraz  především na  učňovské  vzdělávání,  které 

pomáhalo doplnit  velké masy lidí  pro potřeby zejména těžkého průmyslu,  hutnictví,  hornictví a 

zemědělství. Tehdejší režim přišel s ambiciózním plánem na odstranění třídních rozdílů a zvýšení 

šancí na vzdělání bez ohledu na sociální původ jednotlivců, což se skutečně v prvním porevolučním 

období projevilo, ovšem později se vzdělávací příležitosti vrátily na svou úroveň před nástupem 

komunismu. Přijímání na střední a především vysoké školy se stalo na dlouhé dekády nedílnou 

součástí  politické  agendy  projevující  se  hlavně  v  limitovaném přístupu  ke  vzdělání  potomkům 

z politicky nevhodně orientovaných rodin a dětí tehdejších třídních nepřátel a uplatněním kvót pro 

děti  pocházející  z  dělnického  prostředí  (Matějů,  Smith  a  Basl,  2010,  s.  228).  V rámci  tématu 

vzdělávání  dospělých byl  důležitý  rok  1952,  kdy byla  na  vysokých školách  zavedena možnost 

studia i pro pracující. Šerák (2016a, s. 62–63) uvádí, že tak byl v podstatě vytvořen třetí segment 

systému  vzdělávání  dospělých  v  tehdejším Československu  (školské,  mimoškolské a  podnikové 

7 Bezesporu zajímavá zjištění přinese příští sčítání obyvatelstva v roce 2021, které  bude reflektovat i nadále rostoucí  
vzdělanostní posun české populace, což bude dle dosavadních výzkumů výrazně zřetelné především u žen. 
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vzdělávání dospělých) a zmiňuje rovněž rok 1955, kdy byly kodifikovány tři druhy mimořádného 

studia:  večerní studium, dálkové studium  a externí studium. Mnozí pracující tak získali možnost 

dosáhnout vyššího vzdělání, ale kvůli velmi silným politickým tlakům tak vzdělání získávalo spíše 

politický  než  odborný  charakter.  Studující  při  zaměstnání  tvořili  nezanedbatelných  23–30  % 

z celkového  počtu  studentů.  Tato  forma  vzdělávání  se  velmi  progresívně  rozvíjela  zhruba  do 

poloviny 60. let, kdy při zaměstnání studovalo dokonce přes 35 % všech studentů; poté začaly počty 

klesat.  V celkovém počtu  studujících  mezi  lety  1948–1968  studovalo  mezi  5,4–7,1  % věkové 

kohorty 18–23letých. 

Po roce  1968 následovalo  období  tzv.  normalizace,  kdy zdaleka nejen pro zvažování  studia na 

vysoké škole začalo nabírat na významu členství v KSČ a pozitivní postoj k nově upevněnému 

režimu. Brzy po nastolení normalizace vznikla v rámci utvrzování a šíření nového světonázoru pro 

dospělé  (především  pro  členy  KSČ)  možnost  externě  studovat  Večerní  univerzitu  marxismu-

leninismu (VUML) nabízející  nejvyšší  stranické  vzdělání.  Zatímco v roce 1969 studovalo  6 % 

věkové kohorty 18–23letých, v roce 1989 to bylo již 10,7 % této věkové skupiny. Počty studujících 

při zaměstnání oscilovaly mezi cca 17–23 % z celkového počtu studentů.

Komunistický  režim  zavedl  bezplatné  školství  na  všech  úrovních  vzdělávání.  Po  odfiltrování 

všudypřítomné  politické  ideologie  se  ale  dá  říci,  že  v  průběhu  čtyřiceti  let  tehdejší  režim 

vygeneroval  –  v  porovnání  s  vyspělými  západními  zeměmi  –  sice  relativně  malý  počet 

vysokoškoláků,  ale  zato  vytvořil  stabilní,  pevnou  a  velmi  početnou  základnu  lidí  se  středním 

vzděláním (tj. včetně vyučených bez maturity) a vytrvale snižoval počet lidí pouze se základním 

vzděláním. To nás až dodnes poměrně výrazně odlišuje od celoevropského průměru a dává nám 

v tomto směru prvenství (EUROSTAT, 2020a, nestránkováno; Simonová a Hamplová, 2016, s. 5; 

Koucký, 2018, nestránkováno). 

4.2 Období 1989 po současnost 
Nová porevoluční doba s sebou přinesla kromě jiného i výrazně vzrůstající poptávku po vzdělání. 

Mezi lety 1989–2000 vzrostl počet studentů vysokých škol o 76 %, což kromě zvýšeného zájmu o 

studium a  otevření  nových  studijních  možností  ovšem souviselo  do  značné míry  i  s  nástupem 

populačně velmi silných ročníků ze 70. let. Okolo roku 2000 vstupovalo na vysoké školy již cca 

15,6 % ve skupině 19–24letých (ČSÚ, 2010, nestránkováno).8  

Od roku 1995 se začala rozvíjet i možnost studia na vyšších odborných školách (VOŠ), které byly 

rovněž  zařazeny  do  terciárního,  avšak  nevysokoškolského  sektoru  vzdělávání.  Vytvořily  jakýsi 

8 Zvýšení věku v návaznosti na zavedení povinné devítileté školní docházky v roce 1995.
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přechod mezi středním a vysokým školstvím a začaly nahrazovat do té doby rozšířené pomaturitní 

studium. Jejich postavení je s všeobecným rozšířením vysokoškolského studia do budoucna spíše 

nejasné a současný počet studentů v porovnání s počtem studujících na vysokých školách je spíše 

marginální  (Karpíšek,  2009).  Vzhledem k formě studia  na  VOŠ přibližující  se  spíše  studiu  na 

střední škole i s ohledem na věkové složení studujících především z mladších ročníků lze při tomto 

typu  vzdělávání  jen  těžko  hovořit  o  netradičních  studentech  v  pravém smyslu,  proto  se  tímto 

vzdělávacím segmentem v kontextu mé práce nebudu detailněji zabývat.

Co se týče studujících při zaměstnání, v roce 1989 takto studovalo cca 18,4 % studentů,  velký 

propad nastal v letech 1992/93 (pouhých 9,8 %), okolo roku 2000 to bylo již 14 %, což ale přesto 

bylo méně než před rokem 1989 (ČSÚ, 2010, nestránkováno).  

V roce 1998 byl schválen nový vysokoškolský zákon č. 111/1998 Sb. (ČR, 2019) přinášející řadu 

revolučních  změn  a  v  roce  1999  byl  započat  tzv.  Boloňský  proces  deklarující  cíl  zpřístupnit, 

zkvalitnit a více unifikovat vysoké školství, a to na celoevropské úrovni. Vysokoškolské studium 

bylo  s  výjimkou  několika  studijně  náročných  „dlouhých“  magisterských  oborů  rozděleno  na 

bakalářské, navazující magisterské a doktorské studium. Vysoké školy byly rozděleny na univerzitní 

a neuniverzitní; dále na veřejné, státní a soukromé. Spolu s těmito změnami byly inovovány i formy 

studia – bez ohledu na věk lze studovat ve formě prezenční, kombinované a distanční. 

Právě po roce 2000 tak začalo postupně docházet k nejvýraznějšímu rozšíření českého vysokého 

školství  co  se  týče  počtu  studujících,  dostupnosti  vysokých  škol  a  rozšíření  škály  studijních 

programů. Počty veřejných vysokých škol se zvýšily z někdejších 23 na současných 26 a vznikly 2 

státní vysoké školy (MŠMT, 2020, nestránkováno). Rozvoj soukromých škol byl poměrně bouřlivý, 

ovšem jejich počet značně fluktuoval a ani v současnosti není ustálený. Například již  ve školním 

roce 2003/2004 tvořily soukromé školy 50 % vysokoškolských institucí, avšak vzdělávalo se v nich 

však  pouze  5  %  všech  vysokoškolských  studentů  (NÚOV,  2005,  s.  20).  V  současnosti  je 

registrováno  33  soukromých  vysokých  škol  a  16  zahraničních  vysokých  škol.  Nutno  ale 

poznamenat,  že raketový nárůst počtu nových soukromých vysokých škol následoval i poměrně 

rychlý zánik mnohých z nich – mezi lety 2000–2019 přestalo působit 22 z nich (MŠMT, 2020, 

nestránkováno). 

Kulminace  v  počtu  studujících  na  všech  typech škol  nastala  v  letech  2010–2011,  kdy celkově 

studovalo bezmála 400 tisíc studentů. Mezi lety 2001–2010 došlo k nárůstu studentů na veřejných 

vysokých školách o zhruba 70 % na necelých 340 tisíc. Zatímco u prezenčního studia byl nárůst 

těchto  studentů  zhruba  o  59  %,  u  kombinovaného  a  distančního  studia  pak  téměř  o  132  %. 

U soukromých vysokých škol došlo mezi lety 2001–2010 k ještě radikálnějšímu nárůstu celkového 
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počtu studentů o zhruba dvanáctinásobek na 57 tisíc studujících. Počet studentů prezenčního studia 

se u soukromých škol za tuto dekádu zvýšil zhruba 7,3krát, zatímco počet kombinovaných studentů 

narostl až 19krát; v roce 2010 zde kombinované studium tvořilo převažující formu studia se zhruba 

63 % studentů (vlastní výpočty dle MŠMT, 2019a, nestránkováno). 

V roce  2008 tvořili  studenti  veřejných vysokých škol  celkem 35,4 % z  populace  19–24letých, 

pokud  ovšem připočteme  i  počet  studentů  na  soukromých  školách,  pak  se  jedná  o  40,4  % z 

populace 19–24letých (ČSÚ, 2010, nestránkováno). 

Pokud ale srovnáme vývoj od největší expanze vysokého školství v roce 2010 až po rok 2019, pak 

můžeme zaznamenat zřetelný pokles všech studujících o 27 %; u veřejných vysokých škol se jedná 

o  pokles  o  23  %,  u  soukromých  pak  dokonce  o  51  %  (vlastní  výpočty  dle  MŠMT,  2019a, 

nestránkováno). Tento kvantitativní pokles je způsoben nepříznivým demografickým vývoje – mezi 

lety 2011 a 2016 totiž počet 19letých poklesl o 30 %, přičemž nový nárůst počtu maturantů lze 

předpokládat až po roce 2023. V roce 2028 dosáhne počet 19letých zhruba počtu studentů z roku 

2015,  ačkoliv  zřejmě jen  na  omezenou dobu.  Vývoj  školských kohort  je  tedy České  republice 

opravdu výrazně nevyrovnaný a svým způsobem se vymyká i vývoji ve zbytku Evropy (MŠMT, 

2015, s. 5; Karpíšek, 2009, s. 26–28). 

Plán  rozvoje  vysokého  školství  do  roku  2020  (MŠMT,  2015,  s.  19)  uvádí,  že  redukci počtu 

tradičních studentů bude možno kompenzovat i zlepšováním přístupu k netradičním studentům a 

k jinak znevýhodněným skupinám participujícím ve vysokoškolském vzdělávání, snížením úrovně 

studijní neúspěšnosti a rozšířením možností celoživotního vzdělávání, které bude odrážet potřeby 

trhu práce. 

4.3 Masifikace českého terciárního školství
Od roku 1989 do roku 2010 vzrostl počet studentů vysokých škol téměř čtyřnásobně (ČSÚ, 2010, 

nestránkováno;  MŠMT,  2019a,  nestránkováno).  Studium na  vysoké škole  tak  začalo  být  široce 

zpřístupněno  nejen  mladým lidem,  ale  i  těm dříve  narozeným,  kteří  z  nejrůznějších  důvodů  v 

minulosti  nevystudovali.  Plán  rozvoje  vysokého  školství  do  roku  2020  hovořil  o  tom,  že 

„vysokoškolské vzdělávání bude dostupné všem, kteří projeví zájem a chuť studovat v bakalářském,  

magisterském a doktorském studiu a prokáží  požadované schopnosti.  Zároveň budou vytvořeny  

takové podmínky, aby studium nevytvářelo socio-ekonomické bariéry a bylo dostupné studentům  

bez ohledu na jejich specifické potřeby, věk a pohlaví.“ (MŠMT, 2015, s. 19). 

V ekonomicky aktivní populaci (25–64 let) se zvýšil podíl vysokoškoláků mezi lety 2000–2016 z 

necelých 12 na 23 % a převrátil se v ní rovněž podíl vystudovaných mužů a žen (Hamplová a 
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Katrňák, 2018, s. 5). Nově zapsaných vysokoškoláků v kohortě 19letých je asi 56 %, což nutně 

svědčí o tom, že se o studium pokouší i ti, jejichž studijní výsledky jsou průměrné či podprůměrné 

(Veselý, 2017, s. 12). Studenti kombinovaného a distančního studia, z nichž velká část patří mezi 

netradiční studenty, tvořili v roce 2019 na veřejných vysokých školách zhruba pětinu z celkového 

počtu studentů, na soukromých školách pak zhruba polovinu z celkového počtu studentů (MŠMT, 

2019a, nestránkováno). 

Prudký, Pabian a Šima (2010) provedli analýzu vývoje vysokého školství v ČR mezi lety 1989–

2010 a hledali odpověď na to, co způsobilo tak velkou poptávku po vysokoškolském vzdělání a s ní 

související obrovský nárůst studentů, jak se změnila věková struktura studentů, jaké formy studia a 

studijní obory jsou preferovány a jak se změnil  samotný přístup ke studiu a motivace k němu. 

Základním rámcem jejich práce je teorie, jejímž autorem je americký sociolog Martin Trow. Ten již 

v 70. letech rozlišil tři fáze terciárního vzdělávání9, přičemž základním faktorem pro jejich odlišení 

byl přístup a otevřenost k vysokoškolskému vzdělání; přesněji řečeno jde o podíl vysokoškolsky 

studujících z příslušné věkové skupiny včetně dalších charakteristických rysů dané fáze (Pabian, 

2010, s. 16–20):

a) elitní  fáze  –  umožňuje  studium  několika  málo  procentům  z  příslušné  věkové  kohorty 

(maximálně však 15 %)

 přístup pouze pro sociálně privilegované či velmi nadané jedince ihned po dokončení střední 

školy,

 má formovat  vládnoucí  a  sociálně privilegovanou třídu a  připravovat  elity  v prestižních 

profesích typu věda, právo či medicína,

 plně meritokratický úspěch založený na školním prospěchu,

 plné věnování se studiu bez přerušení studia až po dosažení titulu, a to často za finanční 

pomoci rodičů, 

 homogenita  a  jasně  dané  standardy,  menší  studentská  společenství  umístěná  ve  studijní 

lokalitě, zřetelné a těžko prostupné hranice.

b) masová fáze – umožňuje studium 30–50 % příslušné věkové kohorty

 vzdělání je právo těch, kteří mají určitou kvalifikační úroveň,

 příprava pro stále navyšující se spektrum povolání v postindustriálních společnostech,

 v popředí jsou stále meritokratická kritéria, důraz je i na snižování nerovných šancí,

9 V době  svého  vzniku  aplikováno  na  vzdělávání  v  západních  zemích;  v  současnosti  aplikovatelné  i  na  český  
vzdělávací systém.
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 zvýšený počet studentů začíná studovat vysokou školu až s určitým časovým odstupem a po 

získání pracovních zkušeností, velmi časté jsou případy studia při zaměstnání,

 větší míra neúspěšnosti při studiu,

 různorodější  standardy,  větší  kombinace  lokálních  a  dojíždějících  studujících,  hranice 

přestávají být zřetelné a jsou více proniknutelné.

c) univerzální fáze – studuje více než 50 % příslušné věkové kohorty 

 povinnost pro střední a vyšší třídu, studuje většina příslušné populace,

 zvyšuje adaptabilitu převážné části populace na rychlé sociální a technologické změny,

 velmi odložený věk vstupu na vysokou školu, mizející hranice mezi studiem a praxí (pracuje 

i velká většina prezenčních studentů), časté přerušování studia,

 volný přístup, kdy jedinou podmínkou zůstává zájem studovat (snaha o snížení reprodukce 

vzdělanostních nerovností), 

 vysoká diverzita studujících, samostatné bydlení, slabé nebo takřka neexistující hranice. 

Prudký (2010) dospěl k závěru,  že zvýšený zájem o terciární vzdělávání je spojen především s 

nárůstem  studentů  v  bakalářských  programech,  vysokým  tempem  rozvoje  především 

kombinovaného studia a s nárůstem počtu soukromých vysokých škol a jejich studentů (tamtéž, 

s. 32–33).  Pabian  (2010)  zastává  názor,  že  „Česká republika  prošla  celou fází  masifikace:  od  

hranice s elitní fází až na hranici s fází univerzální. Z tohoto pohledu už tedy není výstižné mluvit  

v  současné situaci  o  masifikaci,  nýbrž  by  se  mělo  začít  uvažovat  o  univerzalizaci  terciárního  

vzdělávání.“  (2010, s. 24, tučný text zvýrazněn v originále).  Pouze menší část vysokých škol a 

studijních oborů si i nadále drží svůj spíše elitní charakter. Jde rovněž o spor týkající se vztahu mezi 

kvantitou a kvalitou v procesu masifikace až univerzalizace terciárního vzdělávání, přičemž se lze 

opět opírat  o Trowa a jeho předpoklad, že masifikace terciárního vzdělávání je nutně spojena s 

rozdíly v kvalitě vzdělávání, jelikož s prudkým nárůstem počtu studentů se mění téměř vše, co se 

vzděláváním souvisí (Prudký, 2010, s. 27–28). To potvrzuje i Vlk et al. (2017, s. 120, tučný text 

zvýrazněn  v  originále),  když  se  odvolává  na  rozhovory  s  představiteli  akademické  obce,  kteří 

„nevěří tomu, že by bylo možné  udržet široký přístup k vysokoškolskému vzdělávání,  snižovat  

úroveň neúspěšnosti a současně zachovat kvalitu vysokých škol, ať už je tím míněno cokoliv.“

S Trowovou teorií rezonují svými závěry rovněž Keller a Tvrdý (2008), když v souvislosti s měnící 

se  rolí  dosaženého  vzdělání  hovoří  o  chrámu (elitní  fáze),  výtahu  (masová  fáze)  a  pojišťovně 

(univerzální  fáze),  a  kteří  rovněž  upozorňují  na  mnohem  větší  diverzifikaci  při  posuzování  a 

vnímání  kvality  a  prestiže  jednotlivých  škol  i  jednotlivých  studijních  oborů.  Koucký  (2018, 

27



nestránkováno) se domnívá, že s tak velkým rozvojem vysokého školství nutně klesají i průměrné 

kompetence jeho absolventů. Podle Karpíška (2009, s. 28) se mění kvalitativní i společenská úroveň 

dosaženého vzdělání a nedostatečná selektivní funkce takovýchto výstupů bude nahrazována jinými 

cestami.
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5 Možnosti studia netradičních studentů na vysokých 
školách

5.1 Preferované typy škol
Zájemci o studium si mohou vybrat studium na vysoké škole veřejné  (financované především z 

veřejného rozpočtu  pod gescí  Ministerstva  školství,  mládeže  a  tělovýchovy),  státní  (policejní  a 

vojenské; financované především z veřejného rozpočtu pod gescí Ministerstva obrany) a soukromé 

(financované především studenty z poplatků za studium). Na nich si lze vybrat buďto bakalářský,  

magisterský  návazný/magisterský  či doktorský typ  studia. Kromě  dostupnosti  požadovaného 

studijního  oboru,  formy  studia  a  reputace  školy  hraje  z  pohledu  studentů  významnou  roli 

nepochybně  i  způsob  financování  studia  a  způsob  příjímání  nových  studentů,  což  jsou  právě 

aspekty, které veřejné a soukromé vysoké školy značně odlišují.

5.1.1 Studium na veřejné a státní vysoké10 škole

Zájemci  o  studium si  mohou v  současnosti vybrat  z  26  veřejných  a  2  státních  vysokých  škol 

(MŠMT, 2020, nestránkováno). 

V roce 2019 studovalo na českých veřejných vysokých školách 261 269 studentů, což z celkového 

počtu studentů na všech vysokých školách tvoří 90,4 %. Studenti kombinovaného a distančního 

studia v počtu 52 197 tvořili z celkového počtu studentů na veřejných vysokých školách cca 20 %, 

z nichž zhruba 52 % studovalo bakalářský program, 30 % navazující magisterský program, 14,7 % 

doktorský program a 3,2 % dlouhý magisterský program. Pokud se zabývám celkovým počtem 

studentů kombinovaného a distančního studia na všech vysokých školách, pak veřejnou vysokou 

školu  si  v  roce  2019  zvolilo  79  % z  nich.  Oproti  roku  2010,  kdy  došlo  ke  kulminaci  všech 

vysokoškolských studentů, se počet všech studentů na veřejných vysokých školách v roce 2019 

snížil o 23 %, počet zdejších kombinovaných studentů pak o 35,3 % (vlastní výpočty dle MŠMT, 

2019a, nestránkováno).  Obecně až devět desetin všech studentů v České republice dávalo pro své 

studium přednost veřejným vysokám školám před školami soukromými. V kategorii 25–69letých se 

pro veřejnou vysokou školu rozhodlo 88 % studentů (ČSÚ, 2018a, s. 20). 

Zákon  o  vysokých  školách  č.  111/1998  Sb.  (ČR,  2019),  jenž  nabyl  účinnosti  od  1.  7.  1998, 

komplexně a detailně upravuje problematiku vysokého školství v České republice.  Studium na 

veřejných  vysokých  školách  je  pro  studenty  bez  ohledu  na  věk  bezplatné  za  předpokladu,  že 

nepřekročí standardní dobu studia o více než jeden rok, přičemž se ovšem do této doby zahrnuje i 

doba všech předchozích studií na jiných vysokých školách, která nebyla řádně dokončena. Pokud 

10 Státní vysoké školy jsou kvůli zjednodušení v této práci zahrnuty do veřejných vysokých škol.
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tyto podmínky nejsou splněny, pak je studium rovněž zpoplatněno (ČR, 2019,  § 58). Zdravotní 

pojištění je ovšem za studenta státem placeno pouze do 26 let věku a pokud student pokračuje ve 

studiu  i  poté  nebo započne studium až  po dovršení  tohoto  věku,  pak je  již  nucen si  zdravotní 

pojištění hradit sám. S tím souvisí i řada studentských výhod a slev, které ovšem bývají rovněž 

často (nikoliv vždy) podmíněny věkem do 26 let. Studium na veřejné škole je hrazeno z veřejných 

zdrojů, byť otázka budoucího možného zpoplatnění vysokoškolského studia je častým předmětem 

politických i celospolečenských diskuzí. 

Prvotním předpokladem pro přijetí na veřejnou vysokou školu, a to bez ohledu na věk budoucího 

studenta, je předchozí úspěšné absolvování minimálně středoškolského vzdělání s maturitou (ČR, 

2019,  § 48–50). Konkrétní studijní obor vysoké školy bývá rozhodujícím faktorem ovlivňujícím 

podmínky přijetí  na vysokou školu. Dle šetření  MŠMT, při  kterém bylo v roce 2016 osloveno 

22 207 studentů (16 653 vyplněných dotazníků), muselo přijímací řízení absolvovat průměrně 59 % 

uchazečů  o  studium  na  veřejné  vysoké  škole  (velmi  se  ale  liší  dle  studijního  oboru  – 

u zdravotnických oborů 82,3 %, u společenskovědních oborů 75,5 % oproti 28,5 % u technických 

oborů) a téměř třetina studentů musela prokázat dostatečné středoškolské studijní výsledky (2016, 

s. 19–21). 

U některých studijních oborů se snadným přijímacím řízením lze první ročník vnímat jako jakési 

prodloužení tohoto přijímacího řízení, kdy jsou ve velké míře vyloučeni nedostatečně talentovaní či 

motivovaní studenti  (Mouralová a Tomášková, 2007, s.  18).  Přijímací zkoušky mohou případně 

zahrnovat test obecných studijních předpokladů, oborový test a jiné požadavky. Možnost vyhnout se 

přijímacím zkouškám například kvůli předchozímu vynikajícímu středoškolskému prospěchu je v 

případě netradičních studentů často bezpředmětná kvůli dlouhé pauze mezi jednotlivými studii. Při 

přijímacím řízení ani při samotném studiu se nepřihlíží k věku studentů ani k jejich dosavadním 

pracovním  zkušenostem  a  získaným  dovednostem  a  znalostem  ve  smyslu  uznání  výsledků 

předchozího neformálního vzdělání; pouze po absolvování kurzů celoživotního vzdělávání mohou 

některé univerzity tyto certifikáty uznat a započítat dosažené výsledky po případném přijetí studenta 

do  regulérního  vysokoškolského  studia. Netradiční  studenti  bez  ohledu  na  svůj  věk  mohou  na 

veřejné  vysoké  škole  studovat  jednak  denním  prezenčním  způsobem,  jednak  kombinovanou 

formou, přičemž podmínky přijetí na vysokou školu podle formy studia jsou velmi podobné. 

Dá se tedy předpokládat, že pokud má budoucí student zájem o studium konkrétního oboru, který 

lze studovat v kombinované formě na veřejné vysoké škole, úspěšně zvládne přijímací řízení a je 

pro něj přijatelná časová organizaci výuky, bývá studium na veřejné vysoké škole první volbou 

(MŠMT, 2016, s. 51). Vzhledem k tomu, že počty přijímaných studentů kombinovaného studia jsou 
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na veřejných vysokých školách značně limitované, a u většiny oborů převažuje poptávka po studiu 

nad nabídkou volných studijních míst, zůstává velká část zájemců o studium neuspokojena a musí 

volit  jiné  řešení. Nelze  vyloučit,  že  do budoucna se  mnohé může změnit  a  netradiční  studenti 

pomohou částečně doplnit  celkové počty studujících vzhledem k nepříznivému demografickému 

vývoji  u  mladších  ročníků  (MŠMT,  2015,  s.  19), neboť  „tito  netradiční  studenti  už  nejsou 

marginálie, ale naopak: je možné hovořit o tzv. „adultifikaci“ vysokého školství.“ (Schuetze podle 

Brücknerové a Rabušicové, 2019, s. 34, kurzíva v originále).

5.1.2 Studium na soukromé vysoké škole

Zájemci o studium si mohou v současnosti vybrat z 33 soukromých a 16 zahraničních vysokých 

škol, jejichž počet se ovšem poměrně progresivně vyvíjí a mění kvůli ukončení činnosti, odebrání 

akreditace či např. fúzi s jinou školou (MŠMT, 2020, nestránkováno).

V roce 2019 studovalo na českých soukromých vysokých školách 28 118 studentů, což z celkového 

počtu  studentů  na  všech  vysokých  školách  tvoří  zhruba  9,7  %.  Studenti  kombinovaného a 

distančního studia v počtu 13 887 tvořili  z celkového počtu studentů na soukromých vysokých 

školách  cca  49,4 %,  přičemž  zhruba  67,3  %  z  nich  studovalo  bakalářský  program,  32,5  % 

navazující magisterský program a marginálních 0,27 % doktorský program. Dlouhé magisterské 

programy  na  soukromých vysokých  školách  neexistují. Dřívější  poměr  studentů  prezenčního  a 

kombinovaného studia na soukromých školách byl v jasný prospěch kombinovaných studentů, nyní 

je tento poměr více méně vyrovnaný. Lze tedy usuzovat, že soukromé vysoké školy jsou ze své 

podstaty  více  zaměřeny  na  dospělé  pracující  studenty,  kteří  již  nespadají  do  počáteční  fáze 

vzdělávání. Pokud se zabývám celkovým počtem studentů kombinovaného a distančního studia na 

všech  vysokých  školách,  pak  pro  studium  na  soukromých  vysokých  školách  se  v  roce  2019 

rozhodlo 21 % z nich. Oproti roku 2010, kdy došlo ke kulminaci všech vysokoškolských studentů, 

se počet všech studentů na soukromých vysokých školách v roce 2019 snížil o 51 %, počet zdejších 

kombinovaných  studentů  pak  o  alarmujících  61,6  %  (vlastní  výpočty  dle  MŠMT,  2019a, 

nestránkováno).

U studentů nad 25 let a u účastníků dalšího vzdělávání je oproti mladým studentům počátečního 

vzdělávání  patrná  mírně  zvýšená  preference  škol  soukromých. Zajímavé je  rovněž  to,  že  mezi 

účastníky dalšího vzdělávání je podíl těch, kteří se rozhodnou pro soukromé vzdělávací instituce, 

poměrně stálý bez ohledu na to, zda se jedná o střední či  vysokou školu (ČSÚ, 2018a, s.  20). 

Jedním z možných způsobů interpretace tohoto jevu je větší ochota platit za studium díky finanční 

nezávislostí starších studujících, absence přijímacího řízení a časově příznivější uspořádání výuky. 
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Studenti soukromých vysokých škol se od studentů veřejných vysokých škol liší při volbě školy 

především z hlediska šancí na přijetí.  Soukromé vysoké škole bývají často druhou volbu pro ty 

zájemce o studium, kteří neuspěli při přijímacích zkouškách na veřejnou vysokou školu, nebo kteří 

zde nacházejí  požadovaný studijní obor,  studijní formu či lepší časovou organizaci studia, která 

nezasahuje do pracovního úvazku.(MŠMT, 2016, s. 54) 

Studium  na  soukromých  vysokých  školách  je  financováno  samotnými  studenty  a  poplatky  za 

studium jsou stanoveny ve vnitřním předpisu dané školy (ČR, 2019,  § 59). Internetové stránky 

jednotlivých  soukromých  škol  ukazují,  že  se  nejčastěji  pohybuje  okolo  45–60  tisíc  Kč  za 

akademický rok, ovšem může být i výrazně dražší. Vstupní podmínky jsou obecně benevolentnější 

než u veřejných škol, což značně rozšiřuje okruh potenciálních zájemců. 45,9 % zájemců o studium 

na soukromé vysoké škole uvedlo, že nemuseli splnit žádné podmínky (např. přijímací řízení) nad 

rámec zákonných požadavků, kdežto na veřejných školách se takto vyjádřilo pouze 6,6 % studentů 

(MŠMT, 2016, s. 19–20). 

Na soukromých vysokých školách je zapsáno ke studiu výrazně více z přihlášených než na školách 

veřejných, tudíž je na místě otázka, „zda jde o přirozený projev komercionalizace, nebo zda tento  

trend v sobě skrývá vlastně typickou situaci univerzálního typu terciárního vzdělávání, kde je přijat  

téměř každý, kdo má o studium zájem. Zdá se (ale nemáme pro to analytické podklady!), že jde o  

impuls  komercionalizace,  s  následky  odpovídajícími  vysokému  stupni  univerzality  soukromých  

vysokých škol. Jde současně o pozoruhodný doplněk k chápání vysokoškolského vzdělání především  

jako tržního artiklu.“ (Prudký, 2010, s. 33).

Ze šetření MŠMT (2016, s. 60) vyplývá zajímavé zjištění – studenti soukromých vysokých škol 

jsou v porovnání se studenty veřejných vysokých škol spokojenější s přístupem vyučujících (85,9 % 

proti 71,5 % je velmi nebo spíše spokojeno) i studijních referentů (74,3 % proti 65 %), s organizací 

a časovým harmonogramem studia (71,7 % proti 56,6 %) a dále s kvalitou výuky. Na druhou stranu 

jsou méně spokojeni s vybavením školy a s limitovanou možností studijních předmětů.

Šetření MŠMT (2016, s. 56) dále ukazuje, že o něco častěji by si stejnou vysokou školu volili 

studenti  veřejných vysokých škol  ve  srovnání  se  studenty  soukromých škol;  častěji  by  si  však 

stejnou školu vybrali studenti kombinovaného studia (78,7 %) oproti studentům prezenčního studia 

(69,4 %). 

5.2 Preferované formy studia
V současné  době si  lze  vybrat  následující  formy studia:  forma prezenční (obvyklá pro tradiční 

studenty ve věku 19–24let; výuka probíhá ve všední dny), forma kombinovaná (určena především 

32



pro studenty s pracovními závazky; je zde sice také zahrnut určitý podíl přímé výuky s vyučujícími, 

ale největší  důraz  je  kladen především na  samostudium),  přičemž obě formy studia  jsou zcela 

rovnocenné, vyžadují zvládnutí identického objemu učiva a získaný diplom má stejnou hodnotu. 

Existuje  ještě  studium distanční11 (týká se zejména doktorského studia),  které je uskutečňováno 

zcela  nebo převážně prostřednictvím informačních technologií;  v roce 2016 takto studovalo jen 

necelých 5 % studentů terciárního vzdělávání, kteří se vzdělávali jinou než prezenční formou (ČSÚ, 

2018a, s. 20).

V případě  netradičních  studentů  se  převážně  jedná  o  osoby  s  vlastním  zaměstnáním či  jiným 

pracovním úvazkem, v podstatně menší míře pak o osoby v domácnosti, na rodičovské dovolené 

nebo nezaměstnané, tudíž je zásadní zvolit takovou formu studia, která umožňuje současně zvládat 

pracovní a rodinné povinnosti čili z těchto důvodů většina zralých studentů preferuje kombinovanou 

formu  studia.  Pro  kombinované  studium  je  ovšem  zejména  na  veřejných  vysokých  školách 

akreditován z celkové nabídky pouze limitovaný počet studijních oborů. Řada studijně náročných a 

prestižních  oborů  umožňuje  pouze  prezenční  formu  studia  v  dlouhém magisterském programu 

(např. lékařství, právo aj.) . Zatímco studenti do 25 let volí jinou než prezenční formu studia velmi 

zřídka (4 %), od 25 let preferuje jinou než prezenční formu studia až 60 % studentů a po vyloučení 

studentů spadajících do počáteční fáze vzdělávání až 83 % (ČSÚ, 2018a, s. 20). 

Celkové počty vysokoškolských studentů i poměr studentů v kombinovaném studiu12 v průběhu 

uplynulých dvou dekád lze vidět v Příloze C,  kde je jasně zřetelné, že nejvýraznější kulminace 

počtu studentů ve všech studijních formách i typech škol nastala mezi lety 2010–2011. V rámci 

celého sledovaného období tvořili studenti kombinovaného studia na všech typech vysokých škol v 

průměru cca 25 % studentské populace, na veřejných VŠ průměrně 21,5 %, naopak soukromé školy 

vykazovaly pro studenty kombinovaného studia podstatně příznivějších 55 % z celkového počtu 

studentů, ačkoliv za poslední roky se počty prezenčních a kombinovaných studentů zde vyrovnávají 

(MŠMT, 2019a, nestránkováno). 

Výuka u kombinovaného studia probíhá typicky ve studijních blocích buďto během pátku, soboty 

nebo i během celého víkendu, běžně v intervalu 14 dnů až 1 měsíce, přičemž přesný učební rozvrh 

je v gesci příslušné vysoké školy. Z volně přístupných zdrojů lze zjistit, že u veřejných vysokých 

škol je výuka většinou zcela nebo alespoň částečně koncipována na pátek, kdežto u soukromých 

11 Statistické údaje většinou spojují kombinované a distanční studium (neprezenční formy studia), tudíž je nutno smířit  
se s určitou odchylkou v počtu studentů pouze kombinovaného studia. Studenti distančního studia nespadají do  
definice netradičního studenta v duchu  této práce.

12 Nutno ale poznamenat, že do statistik počtu studentů kombinovaného studia jsou zahrnuti i studenti v počáteční  
vzdělávací fázi studující touto formou například druhý studijní obor, což může určitým způsobem zkreslit výsledné  
údaje, a tudíž je počet studentů v kombinovaném studiu, kteří naplňují definici netradičních studentů, vždy poněkud  
nižší.
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škol výrazně převažuje tendence výuku časově umístit mimo běžný pracovní týden čili na víkend. 

Jednotlivé školy se od sebe  značně liší  i  počtem výukových hodin určených pro kombinované 

studium i  svou ochotou  časově zorganizovat  studium pro  kombinované studenty  tak,  aby  bylo 

slučitelné s jejich pracovními povinnostmi. V tomto směru bývají soukromé vysoké školy ke svým 

studentům výrazně  vstřícnější  (MŠMT,  2016,  s.  60),  což  se dá vysvětlit  snahou o proklientský 

přístup v rámci placeného studia . 

Jelikož  časové dotace  výuky pro kombinované studium tvoří  relativně  malou část  z  celkového 

učební  plánu určeného pro  prezenční  studium,  je  důraz  při  kombinovaném studiu  jednoznačně 

kladen na samostudium, což od studentů vyžaduje trvale samostatný, zodpovědný a disciplinovaný 

přístup.  Při  zkouškách  jsou  kladeny  na  studenty  prezenčního  a  kombinovaného  studia  shodné 

požadavky a získaný vysokoškolský diplom má stejnou hodnotu.

5.3 Preferované studijní programy a obory
Zatímco  v  mládí  může  být  volba  určitého  studijního  oboru  i  úroveň  motivace  založena  na 

nevyzrálosti,  náhodě,  „nepodařeném  experimentu“,  nerozhodnosti,  nezacílenosti,  nedostatku 

zkušeností i neznalosti sebe samého i své budoucí profesní dráhy (Veselý, 2017, s. 13), v dospělosti  

většinou převažuje vnitřní, zřetelně uvědomělejší volba orientovaná na učení, neboť dospělý člověk 

by měl vědět, že na studijní experimenty již není čas, a jeho studijní zacílení i motivace je tudíž 

pevnější.  Netradiční  studenti  jsou většinou při  své studijní volbě více profesně zaměřenější  než 

studenti  tradiční.  Od získání  vysokoškolského diplomu mnozí  z nich očekávají  především větší 

profesní jistotu a stabilitu v zaměstnání i zvýšení šancí na profesní vzestup (ČSÚ, 2018a, s. 22; 

Brücknerová a Rabušicová, 2019, s. 40; Wylie, 2005, nestránkováno). Z šetření MŠMT (2016, s. 

66) jasně vyplývá, že klíčovým faktorem při výběru vysoké školy je zejména zájem o obor, poté 

následují potenciální možnosti pracovního uplatnění po absolvování studia a rovněž prestiž školy. 

Neopomenutelná část netradičních studentů nepřistupuje k rozhodnutí o vystudování vysoké školy 

pouze na základě svého vlastního rozhodnutí, ale kvůli požadavku zaměstnavatele na zvýšení svého 

kvalifikačního  stupně  v  určitém  časovém  horizontu,  aby  dotyčný  zaměstnanec  mohl  i  nadále 

vykonávat  svou profesi,  což  často  souvisí  s  legislativní  úpravou  povinnosti  mít  vysokoškolské 

vzdělání pro výkon vybraných profesí především v sektorech s regulovanými povoláními.  Řada 

takovýchto případů spadá do oblasti státní správy (např. zdravotnictví, sociální služby či školství). 

Mnozí odborníci ovšem v této souvislosti spíše upozorňují na problematiku (ne)uznávání výsledků 

dalšího vzdělávání (Šerák, 2016c, s. 138–141), které by společně s dlouholetou praxí a zkušenostmi 

v daném oboru mohlo sloužit jako plnohodnotný ekvivalent chybějící formální kvalifikace. 
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Počet studijních programů13 (ČR, 2019, § 44) akreditovaných pro kombinované studium je ovšem 

značně  limitovaný  při  porovnání  s  nabídkou  dostupného  prezenčního  studia,  a  to  zejména  na 

veřejných vysokých školách. Zralí studenti sice mohou studovat svůj požadovaný studijní obor i v 

prezenčním studiu, pro převažující většinu z nich je to však těžko slučitelné s výkonem pracovních 

povinností či péčí o rodinu a problematické to může být i v rovině socializace s často zcela odlišnou 

věkovou skupinou studentů.   

Nabídku možností studia v kombinované formě chci demonstrovat na největší české vysoké škole, 

tedy Univerzitě Karlově.  Tabulka 1 uvádí počty studijních programů u jednotlivých stupňů studia 

(bakalářské, navazující magisterské, „dlouhé“ magisterské, doktorské) a formách studia (prezenční, 

kombinovaná,  distanční)  na všech 17 fakultách Univerzity Karlovy. První údaj v tučném písmě 

značí kombinovanou formu studia u bakalářských/magisterských programů či distanční formu u 

doktorských programů;  druhý údaj  pak  prezenční  formu studia.  Fakulty  jsou řazeny klesajícím 

způsobem dle počtu programů v neprezenčních formách studia. Jak je možno vidět, zdaleka nejširší 

nabídka kombinovaných forem studia na Univerzitě Karlově je v  pedagogických programech.  V 

roce 2019 studovalo na Univerzitě Karlově v prezenční formě 38 476 studentů, v kombinované 

formě (včetně distančního studia) pak 7 188 studentů čili cca 15,7 % z celkového počtu studentů 

(vlastní výpočty dle MŠMT, 2019b). 

Tabulka 1:  Počet studijních programů pro kombinované/prezenční studium
v rámci  Univerzity Karlovy v roce 2020

zdroj:  vlastní zpracování dle Vysoké školy, nedatováno, nestránkováno 

13 Vysokoškolský studijní program lze chápat jako širší integrující pojem, do nějž patří jednotlivé studijní obory.
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Každé období naší historie vyžadovalo kvalifikované odborníky mnohdy v odlišných sférách, což 

se projevilo zvýšeným zájmem o určité studijní obory v daném období, a pochopitelně i po roce 

1989 některé (do té doby nerozšířené) obory zaznamenaly velkou vlnu zájmu studentů a obrovský 

rozmach (ČSÚ, 2010, nestránkováno). Prudký (2010, s. 37–39) poukazuje na to, že po roce 1989 

nejvíce  rostly  počty  studentů  humanitních  oborů  (mezi  lety  1990–2007  až  trojnásobně)  a 

ekonomických oborů (mezi lety 1990–2007 více než dvojnásobně), neboť právě v těchto studijních 

oborech byl nejmarkantnější a nejdéle trvající rozvoj bakalářských studií. 

Převažující  část  netradičních  studentů  si  vybírá  studijní  programy,  které  lze  studovat   v 

kombinované  formě,  tedy  programy  z  oblasti  humanitní,  společenskovědní,  pedagogické  a 

ekonomické; nejméně pak obory technické, přírodovědecké, medicínské, právnické apod., jejichž 

studijní náročnost umožňuje často pouze studium prezenční na veřejné vysoké škole.  Jak vyplývá 

ze statistik ČSÚ(2019, nestránkováno), v roce 2017 bez ohledu na formu studia se na veřejných 

vysokých školách nejvíce studentů zaměřilo na obory ze skupiny technika, výroba a stavebnictví 

(17,7 %), obchod, administrativa a právo (17 %), zdravotní a sociální péče (12,8 %) a společenské 

vědy, žurnalistika a informační vědy (8,7 %); na soukromých vysokých školách si zdaleka nejvíce 

studentů vybralo obory ze skupiny obchod, administrativa a právo (49,1 %), dále pak společenské 

vědy, žurnalistika a informační vědy (23 %) a služby (15,4 %). 

Dle šetření MŠMT (2016, s. 58) vyplývá, že podíl studentů, kteří by si opětovně vybrali stejný 

studijní  obor,  je  vyšší  mezi  studenty  soukromých  vysokých  škol  oproti  školám  veřejným,  a 

především  mezi  studenty  kombinovaného  studia  oproti  studentům  prezenčního  studia.  Stejný 

studijní obor, který právě studují, by se ovšem zvolily pouze dvě třetiny všech studentů. O něco 

častěji by si stejný obor vybrali zejména studenti starší 30 let (79 %) oproti studentům mladším 

(64 %). 

5.4 Studijní (ne)úspěšnost
Nabízí se zajímavý paradox – nezanedbatelná část tradičních vysokoškolských studentů v běžném 

studijním věku svá studia často nedokončí nikoliv z nedostatku studijních schopností, ale protože 

nejsou splněna jejich studijní očekávání  a  začínají  pochybovat,  že jim vysokoškolský diplom v 

současné době zajistí  zajímavou a úspěšnou kariéru (Votavová,  2012),  zatímco na druhé straně 

přicházejí  do  vysokoškolských  lavic  zralí  studenti  s  očekáváním,  že  studium  jejich  pracovní 

perspektivy naopak zvýší. 

Značná  skupinová  nesourodost,  potenciální  velký  věkový  rozptyl  mezi  jednotlivými  účastníky, 

různorodá  pracovní  praxe  a  životní  zkušenosti,  odlišné  motivy  a  důvody  ke  studiu  i  odlišná 
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očekávání  týkající  se budoucího přínosu studia jsou faktory,  které mohou představovat  zvýšené 

riziko  pro  retenci  netradičních  studentů. Řada  zahraničních  studií  ukazuje,  že  u  netradičních 

studentů v porovnání se studenty tradičními skutečně existuje znatelně vyšší riziko, že svá studia 

nedokončí, zejména pokud nevěří ve svůj studijní úspěch a zároveň zvládání požadavků své rodiny 

(Van Rijn,  2014,  s.  542).  Existuje  předpoklad,  že  čím delší  je  pauza  mezi  jednotlivými  stupni 

vzdělání, čím nižší je pravděpodobnost úspěšného dokončení studia (DZHW, 2018, s. 68). Gilardi a 

Guglielmetti (2011, s. 49) ve svém zkoumání retence netradičních studentů zvýrazňují i význam 

jejich  trvalého  a  plnohodnotného  zaměstnání,  které  poskytuje  mnohem  větší  jistotu  a  ochotu 

investovat svůj čas do studií. Neopomíjejí ani důležitost sociální integrace s ostatními studenty i s 

akademickým prostředím, protože ti studenti, kteří se domnívají, že studium zvládnout sami, aniž 

by se jakkoli  angažovali  do navazování  bližších vazeb,  jsou v průběhu studia více zranitelní  a 

ohroženi rizikem nedokončení studia.

Wylie (2005, nestránkováno) uvádí, že o tom, zda netradiční student na studiích setrvá, rozhoduje 

především vnímání jeho vlastního úspěšného studijního a sociální začlenění na konkrétní vysoké 

škole. Odkazuje na výzkumy, které naznačují, že chování vedoucí k ukončení studia se objevuje v 

různých kritických momentech studijní dráhy. Ty mohou být krátkodobé (od zápisu ke studiu do 

první přednášky či v počátečním období studia aj.) a dlouhodobé (po dokončení prvního semestru, 

na  začátku druhého ročníku aj.).  U netradičních  studentů  je  nejkritičtější  dobou pro  hromadné 

odchody ze studií období prvních 6 až 8 týdnů po započetí studia, kdy je netradiční student v mnoha 

ohledech nejzranitelnější. 

Příloha D ukazuje, že i s narůstajícím věkem (respektive formou studia) jsou mezi hlavními důvody 

k ukončení studia náročnost studia a nespokojenost s náplní studia, byť v o dost nižší míře než je 

tomu u mladších ročníků. Naopak u netradičních studentů je studium více ohroženo narůstajícími 

rodinnými a pracovními překážkami, které tradiční studenti uvádějí mnohem méně; méně častěji je 

pro  netradiční  studenty  důvodem  k  ukončení  studia nedostatečné  sociální  začlenění  v  novém 

prostředí a studium pouze jako záložní řešení (MŠMT, 2016, s. 24).

Nedokončené studium v minulosti bez získání titulu přiznalo 24,8 % současných vysokoškoláků a 

tyto  údaje  se  velmi  odvíjí  od  současné  formy  jejich  studia.  Vyšší  podíl  byl  u  studentů 

kombinovaného  studia,  ale  nikterak  výrazně  se  nelišil  podle  typu  vysoké  školy  či  aktuálního 

studijního oboru. Existuje úměra, že čím starší studenti, tím zřetelně větší poměr těch, kteří někdy v 

minulosti  studium  na  vysoké  škole  nedokončili;  výjimkou  je  jen  nejvyšší  věková  kategorie. 

Neúspěšné vysokoškolské studium v minulosti bylo více typické pro ty studenty, kteří při studiu 
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pracují či případně mají další významné povinnosti; takovouto zkušenost jich má třetina (MŠMT, 

2016, s. 21–23). 

Skutečnou výzvou pro netradiční studenty není budovat si novou identitu ve studentské komunitě, 

ale především najít tolik potřebnou rovnováhu mezi studiem a externími okolnostmi jejich života, 

která jim umožní dosáhnout studijních úspěchu (Gilardi a Guglielmetti, 2011, s. 36). Pokud je kvůli 

studiu ohrožena funkčnost partnerského, rodinného či pracovního života, je zřejmé, že bude spíše 

obětováno  studium,  neboť  dle  Říčana  (2010,  s.  172)  ve  střední  dospělosti  (30–60 let),  tedy  v 

hlavním životě, je ústředním posláním člověka především milovat a pracovat, což se dá chápat tak, 

že partnerské či rodinné vztahy a práce jsou v této životní fázi podstatnější než studium. 

Votavová  (2012,  s.  37–39)  se  domnívá, že  vysoké  školy  jsou  stále  nastaveny  spíše  potřebám 

tradičních  studentů  a  že  spíše  než  intelektuálně  náročné  je  studium náročné z  hlediska  času  a 

organizace učiva. Dalším úskalím může být fakt, že školy nepracují s netradičními studenty jako s 

celkem a že kolektiv těchto studentů se vytváří pouze spontánně z iniciativy jednotlivců a odlišní 

studenti  tak  mohou  být  ze  studentské  socializace  vyloučeni.  Mnozí  netradiční  studenti  navíc 

zjišťují,  že  jejich  reálné a  praktické zkušenosti  z  vlastního pracovního života jsou v rozporu s 

teoretickým  základem,  který  je  na  škole  vyučován,  přičemž  tuto  diskrepanci  školy  většinou 

nevysvětlují, ani o ní nediskutují. „Změna přístupu, který normativně předpokládá jen jeden typ  

vzdělávací  dráhy  a  studentského  profilu,  by  tak  mohla  znamenat  větší  soulad  s  realitou  a  

spokojenost na obou stranách – vylepšení zkušenosti studentů a studentek a větší míru retence a  

motivovanější studenty pro školy.“ (tamtéž, s. 39). 

Zralí  studenti  jsou  sice  na  jednu  stranu  „lákáni“  –  v  duchu  ideálu  celoživotního  učení  –  k 

opětovnému  zápisu  na  vysokoškolského  studia,  ale  na  druhou  stranu  si  školské  systémy 

neuvědomují nutnost pochopit odlišné potřeby a specifika těchto studentů i odlišné okolnosti, za 

kterých studují, tudíž je udržován školský systém, který je ze své podstaty určen pro zcela jiný typ 

studentů než jsou netradiční studenti a je stále výrazně orientován na mladé studenty (Gilardi a 

Guglielmetti, 2011, s. 34; Wylie, 2005, nestránkováno). 

Co se týče statistických údajů ohledně celkové studijní neúspěšnosti a předčasného ukončení studia 

(tj. studentské „úmrtnosti“), jsou údaje většinou podávány jako celek za všechny studenty či podle 

studijních  programů  nebo  jednotlivých  typů  škol  bez  rozlišení  (a  následné  možnosti  srovnání) 

studentů prezenčního a kombinovaného studia, tudíž je obtížné zjistit, jaká je skutečná míra studijní 

(ne)úspěšnosti pouze u netradičních studentů. 
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Mouralová  a  Tomášková  (2007,  s.  25)  uvádějí,  že  fenomén  studijní  neúspěšnosti  je  značně 

komplexní  a  zahrnuje  řadu dílčích  jevů s  rozdílnými  příčinami  i  důsledky.  Existují  dvě  formy 

ukončení studia – na vlastní  žádost,  nebo kvůli  neplnění studijních povinností,  ovšem oficiálně 

udávaná forma ukončení studia nemusí nutně odpovídat skutečným důvodům. Podle autorek patří 

mezi nejčastější vysvětlení a důvody pro odchod ze studií, které se ovšem často navzájem prolínají 

a souvisejí spolu, nespokojenost s reálnou podobou studijního programu a stylem výuky, změna 

životních  priorit,  komplikovaná  rodinná,  zdravotní  či  finanční  situace  studujícího,  střet  mezi 

studijními a mimostudijními povinnostmi, mylná či nouzová volba studijního oboru, slabé sociální 

a akademické začlenění v rámci studia, nedostatek potřebné motivace a studijní disciplíny a absence 

studijních schopností. 

Rámec rozvoje  vysokého školství  do roku 2020 (MŠMT, 2015,  s.  14)  se  odvolává na studii  z 

Masarykovy  univerzity  v  Brně  z  roku  2012,  jež  uvádí  především  tyto  důvody  pro  neúspěšné 

dokončení studia – nejčastější je nespokojenost se studiem, nenaplnění studijních očekávání, změna 

priorit v průběhu studia, poté to jsou odchody ze studia z rodinných důvodů či odchod na trh práce 

(kvůli finanční stránce či protože student nevnímá dokončení studia jako nepostradatelné pro dobré 

pracovní uplatnění) a až poté následují nedostatečné studijní výsledky. Autoři studie upozorňují, že 

„dnešní populace studentů je odlišná od té,  na kterou jsou vysoké školy zvyklé,  a především je  

mnohem různorodější i pokud jde o očekávání, potřeby a životní fáze, ve kterých do terciárního  

vzdělávání studenti vstupují.“ (tamtéž, s. 14).

Rovněž Vlk et al. (2017, s. 51–55) na základě provedených výzkumů potvrzuje, že neúspěšnost lze 

z velké míry přičíst především nesouladu představ a očekávání od studia a jeho skutečné podoby, 

nikoliv zjednodušujícímu názoru, že všichni neúspěšní studenti jsou líní nebo studijně nenadaní. 

Udává, že naprostá většina členů akademické obce „nevěří tomu, že by bylo možné udržet široký 

přístup k vysokoškolskému vzdělávání, snižovat úroveň neúspěšnosti a současně zachovat kvalitu  

vysokých škol, ať už je tím míněno cokoliv.“ (tamtéž, s. 120, tučný text zvýrazněn v originále).

Studentská neúspěšnost na českých vysokých školách se soustředí především do prvního ročníku 

bakalářského studia, v dalších ročnících je již podstatně nižší. Nejvyšší nárůst studijní neúspěšnosti 

koreluje  s  dobou  největšího  rozšíření  přístupu  k  terciárnímu  vzdělávání  a  zvyšováním  podílu 

přijatých studentů (MŠMT, 2015, s. 12–13). 

Okolo roku 2018 bylo  neúspěšných bakalářských studií až téměř 60 % (u technicky zaměřených 

oborů dokonce až 90 %), přičemž trend neúspěšnosti bakalářského studia měl po roce 2000 jasně 

stoupající  tendence,  ale po roce 2014 se tento nárůst pozastavil. Nedokončené studium jednoho 

oboru ovšem často nezavírá definitivně dveře vysokoškolskému studiu celkově, ale student často 
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přechází na jinou školu či jiný studijní obor, takže například zhruba 60 % studentů zapsaných v roce 

2010  do  roku  2018 bakalářská  studia  nakonec  úspěšně  dokončilo.  V  případě  „dlouhého“ 

magisterského studia míra úspěšnosti přesahuje 70 %, v případě navazujícího magisterského studia 

se přibližuje 85 %, naopak nejnižší je u doktorských programů s 40 % úspěšností (MŠMT, 2018, s. 

1–3;  Boček,  2018,  nestránkováno). Za pozornost  stojí  i  to,  že  mezi  profilově  a  oborově velmi 

podobnými institucemi existují často poměrně významné rozdíly v míře úspěšnosti jejich studentů. 

Pokud hodnotíme celkovou míru úspěšnosti studentů všech stupňů studia, pak je obecně vyšší na 

soukromých než na veřejných vysokých školách, ale je nutno dodat, že i v rámci segmentu buďto 

soukromých či veřejných vysokých škol panují mezi jednotlivými školami často velké rozdíly v 

úspěšnosti  studentů,  respektive v náročnosti  studia (MŠMT, 2018, s.  4–5).  Hodnotit  komplexně 

veřejné vysoké školy a soukromé vysoké školy jako celek jde tedy jen velmi obtížně. 

Muži zanechávají studium ve srovnání s ženami častěji (na bakalářském stupni je to nejzřetelnější, 

neboť tam předčasně odchází ze studia 53,3 % mužů oproti 35,9 % ženám). Svůj nezanedbatelný 

vliv  na (ne)úspěšnost  studia má i  druh absolvované střední  školy,  přičemž absolventi  středních 

odborných škol nedokončují vysokoškolské studium častěji než absolventi gymnázií (64 % oproti 

53,1  %).  Nemalou  roli  hraje  i  forma  studia,  protože  studenti  kombinovaného  studia  opouštějí 

studium častěji než studující v prezenční formě (48,1 % oproti 43,5 %); z hlediska věku je riziko 

neúspěšného studia největší u mladých lidí kolem 25 let; naopak starší studenti ve věku 29–50 let 

vykazují největší studijní úspěšnost (MŠMT, 2015, s. 13). To potvrzují i Brücknerová a Rabušicová 

(2019, s. 43), když uvádějí, že „zjištění, že starší (netradiční) studenti dosahují srovnatelných, nebo  

dokonce lepších výsledků, ostatně patří ke stálicím mezi výzkumnými výsledky.“ 
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6  Věková struktura netradičních studentů 
Proces  masifikace  vzdělávání  se  kromě  zvýšení  celkového  počtu  studentů  projevil  i  nárůstem 

studentů  z  vyšších  věkových  kohort.  Studie  analyzující  odloženou  účast  dospělých  na 

vysokoškolském vzdělávání dokládá, že Česká republika je jednou z evropských zemí s nejvyšším 

nárůstem vysokoškolských studentů a zároveň i výrazným nárůstem netradičních studentů věku 25–

34 let a nad 35 let (Brücknerová a Rabušicová, 2019, s. 36). 

Věkovou stratifikaci vysokoškolských studentů na konci roku 2018 dle  věku a pohlaví ukazuje 

Příloha E. Za zmínku stojí i to, že ve většině věkových kohort převažují ženy.

Příloha F demonstruje, že v roce 2019 bylo mezi studenty kombinovaného studia jak na veřejných, 

tak na soukromých vysokých školách zdaleka nejvíce studentů okolo 25 let, což naznačuje, že se 

často  jedná  o  studenty  dosud  v  počáteční  fázi  vzdělávání,  kteří  studují  v  kombinované  formě 

například druhý obor. U veřejných vysokých škol lze poté vidět zřetelný pokles počtu studentů s 

přibývajícím věkem; výraznou výjimku ale tvoří věková kohorta cca 35–45 let, kde míra účasti na 

studiu zůstává téměř vyrovnaná. Po dosažení  45 let  věku křivka účasti  na vzdělávání  poměrně 

prudce klesá, okolo 60 let  je již účast zcela (a pochopitelně) minimální. U soukromých škol je 

věková stratifikace v podstatě obdobná, snad jen s tím malým rozdílem, že počet studentů ve věku 

okolo  40  let  je  lehce  zvýšený  a  takřka  se  vyrovná  počtu třicetiletých  studentů. Dá  se  tedy 

předpokládat, že lidé ve věku zhruba 35–45 let ještě doufají v návratnost své časové, případně i 

finanční investice do vzdělání. 

Existuje  však  i  skupina  dospělých,  kteří  chtějí  vystudovat  obor,  který  je  nabízen  pouze  v 

prezenčním studiu (např. medicína, právo apod.) či chtějí studovat klasickým denním (prezenčním) 

způsobem a  okolnosti  jejich  života  jim to  umožňují  (viz  Příloha  G).  Počet  všech prezenčních 

studentů nikterak překvapivě kulminuje v běžném studentském věku cca 19–24 let,  poté začíná 

velmi výrazně klesat, což bezpochyby souvisí i s hraničním věkem 26 let pro uplatnění řady výhod 

spojených se studiem.  Pro ilustraci poslouží fakt, že zatímco počet 25letých na veřejných vysokých 

školách v prezenčním studiu dosahoval v roce 2019 15 475 studentů, počet 30letých studentů pak 

byl  pouhých  1 628, 40letých  pak  226  a  50letých  pouze  46  atd.  Soukromé  školy  vykazují u 

netradičních studentů v prezenční výuce shodný trend, byť se pohybují v řádově nižších počtech 

(MŠMT, 2019b, nestránkováno).

Pokud budeme studenty na všech vysokých školách a ve všech formách studia členit pouze podle 

věku (viz Příloha H), pak v roce 2016 jich 65,9 % bylo mladších 25 let, 19,5 % bylo mezi 25–29 

lety a 14,6 % bylo ve věku 30 let a výše. Studentů nad 30 let bylo 45 731, z nichž 46,6 % studovalo  
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bakalářský program, 25,1 % navazující magisterský program, 3,9 % „dlouhý“ magisterský program 

a 24,4 % doktorský program (vlastní výpočty dle ČSÚ, 2018a, s. 12–13). Početně nejhojnější byla 

účast studentů nad 30 let na bakalářském stupni studia, kde tato věková kohorta převyšuje věkovou 

skupinu 25–29 let. V navazujícím magisterském studiu je již účast 25–29letých podstatně vyšší než 

30letých a starších, jelikož velká část netradičních studentů nemá ambice dosáhnout magisterský 

titul.  U „dlouhého“ magisterského studia,  které je většinou možné pouze ve formě prezenčního 

studia,  je  dle  očekávání  účast  starších  studentů  minimální.  Nejvyšší  účast  starších  studentů  je 

nepřekvapivě v doktorském studiu (ČSÚ, 2018a, s. 12–13).

V roce 2019 studovalo celkem zhruba 290 tisíc vysokoškolských studentů. Studenti mladší 25 let 

tvořili 67 % z celkového počtu, studenti ve věku 25–29 let pak téměř 19 % a studenti nad 30 let pak 

okolo 14 %. Oproti kulminaci vysokoškolských studentů v roce 2010 tak ubylo 24,4 % studentů 

mladších 25 let a 23,4 % 25–29letých studentů. U kategorie nad 30 let pak lze vidět největší pokles, 

a to o více jak 40,6 % studujících (vlastní výpočty dle MŠMT, 2019b, nestránkováno).  
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7 Motivace netradičních studentů ke studiu
Palán (nedatováno,  nestránkováno) definuje motivaci  jako „dynamický intrapsychický proces,  v  

němž vzájemné vztahy podnětů subjektu (motivace vnitřní) a prostředí (motivace vnější) vytvářejí  

napětí, soustředění a zaměření aktivity, která po rozhodovacím procesu vede k cíli. Vzájemný vztah  

a souhrn hybných faktorů (motivů, pohnutek), které podmiňují a energizují lidské jednání v určité  

situaci.“

Motivaci  tedy  možno  chápat  jako  soustředěnou  vnitřní  energii  a  hnací  sílu  člověka,  které  ho 

posouvají směrem k naplnění žádoucích cílů, přičemž příznivě působí na jeho emoční nastavení a 

posilují jeho vytrvalost a odhodlání, dokud není stanoveného cíle dosaženo. K teorii motivace bych 

dodala i osvědčenou moudrost, že pokud člověk zná dostatečně hluboký důvod proč, často nachází i 

realizuje způsob jak. Takzvaný motivační triumvirát spočívá v rovnici „motivace = cíle x emoce x  

osobní přesvědčení“ (Ford podle Van Dellena, 2012, s. 27)  Nedílnými motivačními podněcovateli 

jsou  rovněž  individuální  potřeby  jednotlivce,  jeho  zájmy,  postoje,  hodnoty,  aspirace,  osobní 

charakteristiky, úroveň sebevědomí, sebehodnocení i zvnitřněné, ryze individuální pohnutky. 

Kocianová  shrnuje,  že  „obecně  platí,  že  k  žádoucí,  optimální  úrovni  výkonu  vede  přiměřená  

motivace. Pokud je člověk nedostatečně motivován, bývá výsledek činnosti málo uspokojivý, pokud  

je nadměrně motivován (jeho snaha být úspěšný, zvítězit je extrémně vysoká), může taková motivace  

limitovat  jeho  jednání  a  vést  k  případné  destrukci  jeho  činnosti.“  (Kocianová,  2010,  s.  23). 

Optimální výkon se tedy odvíjí od součinu motivace,  schopností  člověka a podmínek/možností. 

Pokud však míra motivace překročí svou optimální hodnotu (tzv. „přemotivovanost“), pak již výkon 

nestoupá, ba může i klesat. Také většinou jde o dosahování výsledků v dlouhodobém horizontu, 

neboť málokdy stačí intenzivní, koncentrované, ale krátkodobě ohraničené vzepětí (tamtéž, s. 37). 

7.1 Motivace k dalšímu vzdělávání dospělých
V myslích celé řady lidí je dosud historicky zakořeněno, že formální vzdělávání je spojeno pouze 

s fází dětství a rané dospělosti jakožto obecně akceptovaných životních fází vhodných ke studiu, 

přičemž se mělo za to, že z dovedností a znalostí získaných v této době lze těžit celý následný 

dospělý  život.  Zatímco tato  premisa  mohla  být  v  minulosti  poměrně  úspěšnou strategií,  realita 

dneška je jiná. Společenský, hospodářský i technologický vývoj zrychlil natolik, že prvotně nabyté 

vědomosti přestávají stačit aktuálním potřebám současnosti. To se zdaleka netýká pouze několika 

elitních,  vysoce  specializovaných profesí,  ale  do  určité  míry  většiny  pracovních  pozic. Ostatně 

právě  idea  celoživotního učení  podporuje  myšlenku,  že  vzdělávání  a  učení  nemá být  primárně 
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spojeno pouze s počáteční životní fází, ale má se prolínat celým životním cyklem a reflektovat 

různorodé a proměnlivé životní i pracovní dráhy. 

Brücknerová a Rabušicová (2019) v souvislosti s netradičními studenty tvrdí, že „kariérový vývoj  

žádoucím směrem proto může zahrnovat pohyby vpřed i (zdánlivě) vzad, jako je tomu například při  

návratu do formálního vzdělávání po letech praxe.“ Také se domnívají, že „rozhodnutí vstoupit do  

terciárního vzdělávání tedy již není možné chápat jen deficitně, ale jako proaktivní životní krok,  

jímž reagují na měnící se osobní životní situaci a zároveň modelují svou pozici na trhu práce.“  

(tamtéž,  s.  37). Ačkoliv  motivy  pro  studium  na  vysoké  škole  mohou  být  velmi  různorodé, 

opakovaně  se  prokazuje,  že  netradiční  studenti  disponují  vnitřní,  více  na  učení  orientovanou 

motivací ve srovnání s tradičními studenty. To lze vysvětlit jednak jasnější a cílenější představou o 

reálném využití  studia ve své profesi  a jednak snahou o studijní  úspěch jako určitou satisfakci 

nutných  dlouhodobějších  organizačních  změn a  ústupků v  rodině  či  v  práci  během studií,  což 

mnohdy vyvolává silnou touhu ve škole uspět navzdory obtížné situaci. Z některých výzkumů totiž 

vyplývá,  že vyšší  množství pociťovaných obtíží  při studiu může paradoxně zmobilizovat vůli  a 

posílit  odhodlání  studium dovést  k úspěšnému konci.  V tomto duchu mnozí netradiční  studenti 

vnímají své studium jako významnou sebeposilující a sebepotvrzující aktivitu (tamtéž, s. 42). 

Rabušicová, Rabušic a Šeďová v rámci vzdělávání dospělých rozlišují motivaci vnitřní a vnější. 

Vnitřní motivace je spojena s  člověkem samotným, vychází z jeho nitra a konkrétní vzdělávací 

aktivita je pro něj zdrojem potěšení a naplnění a vyvolává příjemné a povzbuzující pocity. Oproti 

tomu  vnější  motivace,  často označovaná jako  stimulace,  bývá chápána jako výslednice vnějších 

tlaků a  podnětů,  které  svým způsobem nutí  jedince  se  vzdělávat,  aniž  by  to  vycházelo  z  jeho 

podstaty  a bylo  to  jeho  vlastní  osobní  přání.  „Ačkoli  vnitřní  a  vnější  motivace  bývají  někdy  

nahlíženy v jisté kontradikci (má se za to, že užívání vnější motivace může tlumit motivaci vnitřní),  

obecně platí,  že motivace pro vstup do vzdělávání dospělých může být sycena paralelně z obou  

těchto zdrojů. Jedinec může zároveň chtít vyhovět například požadavkům zaměstnavatele a zároveň  

má sám radost z toho, že se něčemu novému naučí.“ (tamtéž, 98).  Motivace a stimulace tedy často 

působí současně a navzájem, prolínají  se a mohou vyvolávat význačný synergický efekt. Nutno 

ještě podotknout, že kromě hybných sil směrem kupředu na člověka často působí i opačné tendence, 

které  pracují  s  (ne)pravděpodobností  či  (ne)reálností  vytčeného  cíle  i  s  řadou  reálných  či 

imaginárních překážek k cíli, tudíž při výzkumu motivace při vzdělávání dospělých je rozhodující i 

otázka vnímání bariér (Rabušicová, Rabušic a Šeďová, 2008, s. 97–98).

Z hlediska prožívání  rozděluje  Vacínová (2011, s.  72) studijní  motivaci na  motivaci pozitivní  a 

motivaci  negativní. Pozitivní  motivace  spočívá například  v  dobré  známce,  úspěšném  složení 
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zkoušky, předchozím úspěchu při učení, pochvale a uznání, což posiluje a aktivizuje další žádoucí 

chování a aktivity prostřednictvím pozitivního citového prožitku, ale přesto může mít i negativní 

dopad v podobě „usnutí na vavřínech“ spočívajícího v polevení aktivit kvůli přesycení pozitivními 

podněty.  Motivace negativní může zahrnovat například negativní hodnocení, neúspěch a strach z 

následného trestu, což má sice vytvářet psychické bariéry k prevenci nežádoucích aktivit, ale ve 

svém  důsledku  vyvolává  spíše  negativní  postoje  k  učení,  vyučujícím  apod.,  ovšem  možným 

pozitivem může být vzepětí sil po sérii neúspěchů ve snaze konečně uspět.

Dvořáková (2016b, s. 123) uvádí výsledky zahraničních výzkumů v oblasti klíčových motivačních 

faktorů při vzdělávání dospělých, jež jsou z velké části aplikovatelné i na české prostředí: 

a) sociální vztahy (možnost navázat nové sociální vazby, najít si přátele/partnera);

b) vnější očekávání (splnění příkazu např. zaměstnavatele, naplnění očekávání někoho jiného);

c) společenský prospěch (zlepšení schopnosti prospět a porozumět sobě i lidem okolo sebe);

d) profesní vzestup (dosažení kvalifikovanější práce, zajištění vyššího statusu v práci či udržení si 

stávajícího místo v konkurenci ostatních);

e) únik/stimulace (snaha změnit svůj život, dostat nový životní impulz, únik ze stereotypu);

f) kognitivní zájem (učit se kvůli radosti z učení, chuť vstřebávat nové poznatky). 

Ve velmi podobném duchu podle převažujících důvodů ke studiu a postojů k vysoké škole rozděluje 

Treinienė (2017, s. 48) i netradiční studenty. 

Beneš  (2014,  s.  105–106)  zahrnuje  v  typologii  převažujících  motivů  k  participaci  v  dalším 

vzdělávání  hlavně sociální  kontakt  a  podněty,  profesní  důvody,  účast  na  politickém  (hlavně 

komunálním) životě, vnější očekávání a také kognitivní zájmy. Zdůrazňuje neustálou změnu, vývoj 

a prolínání motivů v návaznosti například na dosažený věk jednotlivce, socioekonomický status, 

vzdělání, pohlaví a životní okolnosti (počet dětí, rodinný stav, bydliště aj.), neboť „většinou působí  

celý komplex motivů, který se vyvíjí a mění a který se nedá jednoznačně hierarchizovat.“ (tamtéž, 

s. 105, tučný text zvýrazněn v originále). Také upozorňuje na to, že andragogika vychází z toho, že 

je nutné stávající rozličné důvody akceptovat,  nikoliv rozlišovat na hodnotné a méně hodnotné, 

neboť právě toto obvyklé hodnocení se v andragogice neosvědčilo. 

Existuje i rozdělení podle převládajícího zaměření studenta (Houle podle Cross, 1981, s. 82–83):

 orientace na cíl (snaha o dosažení konkrétního stanoveného cíle);

 orientace na aktivitu (důležitá je samotná aktivita před snahou naučit se něco konkrétního);

 orientace na učení (důležité je samotné učení, které pomáhá dozvídat se a vyvíjet se).
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Je  známou  skutečností,  že  jedinec  často  (ne)zvažuje  své  aspirační  cíle  a  predikuje  (ne)úspěch 

budoucího výkonu na základě svého výkonu předchozího, s čímž souvisí téma vlastního sebepojetí. 

Do dalšího studia se tedy zapojují především ti, kteří mají s učením a vzděláváním vesměs příznivé 

zkušenosti, nikoliv ti, kteří byli dříve studijně neúspěšní, byť paradoxně právě jim by mohlo být 

další vzdělávání nejvíce přínosné. Platí tedy přímá korelace mezi dosaženou úrovní vzdělání a další 

chuti se vzdělávat a toto paradigma se vztahuje na všechny typy vzdělávání a učení, což dokazuje i 

výzkum Rabušicové, Rabušice a Šeďové (2008, s. 98–99).

Kilpi-Jakonen et al. (2014, s. 7) udává tyto čtyři klíčové faktory ovlivňující participaci na dalším 

vzdělávání: věk, pohlaví, předchozí vzdělání a pracovní postavení. NÚOV (2013, s. 6) mezi tyto 

faktory  řadí  zejména vzdělání,  věk a  ekonomickou aktivitu  a  zvláště  zdůrazňuje  faktor  úrovně 

dosaženého vzdělání, který má při účasti na dalším vzdělávání vyšší váhu než ostatní třídící znaky. 

Obecně  nejčastějším  důvodem  pro  návrat  k  formálnímu  vzdělávání  v  dospělosti  je pracovní 

motivace  ve  smyslu  zlepšení  vlastní  pracovní  perspektivy  či  stabilizace  pracovního  místa. 

Rabušicová,  Rabušic  a  Šeďová  (2008,  s.  101–104)  při  svých  výzkumech  prokázali,  že  u 

respondentů velmi záleží i na již dosažené úrovni vzdělání, neboť se zvyšující se kvalifikací jedinců 

významně stoupá podíl motivace mimopracovní.

Pokud rozdělíme studenty do skupin podle věku (18–24 let a 25–69let) a podle typu vzdělávání 

(počáteční a další vzdělávání), zjistíme v mnohém směru odlišné motivy ke studiu (viz Tabulka 2). 

Pro mladé studenty je prioritní získání osvědčení, pro netradiční studenty je to především zlepšení 

kariérních  vyhlídek.  Je  patrné,  že  zralí  studenti  i  účastníci  dalšího vzdělávání  se  mnohem více 

zaměřují  na  upevnění  svého  profesní  postavení  na  pracovním  trhu,  a  to  bez  ohledu  na  svou 

současnou pracovní pozici (ČSÚ, 2018a, s. 22; Van Rijn, 2012, s. 30–31). Mezi mladšími studenty 

převládají obecné preference s dosud ne příliš vyhraněnou profesní orientací. 
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Tabulka 2: Důvody účasti ve formálním vzdělávání dle věkových kategorií 
a typu vzdělávání v %

Důvody účasti ve formálním vzdělávání
Účastníci formálního vzdělávání

celkem
dle věku dle typu vzdělávání

18 –24 let 25–69 let počáteční další

Získat osvědčení (výuční list, maturitní 
vysvědčení, diplom apod.) 

76 80 66 79 60

Zlepšit kariérní vyhlídky 50 45 69 46 74

Prohloubit znalosti/dovednosti v oblasti, 
která mě zajímá

44 43 50 44 47

Zlepšit vyhlídky na získání nebo změnu 
práce

42 41 45 42 43

Získat znalosti/dovednosti užitečné v 
každodenním životě 

27 28 21 28 20

Poznat nové lidi, pro zábavu 21 22 18 22 14

Vykonávat lépe svou práci 17 11 37 13 42

Snížit pravděpodobnost ztráty zaměstnání 8 3 23 3 33

Musel/a jsem se účastnit 6 5 7 5 9

Začít své vlastní podnikání 5 5 7 6 3

zdroj: ČSÚ, 2018a, s. 22

Zajímavý je i poznatek, jak pracující studenti vnímají uplatnění a přínos nově nabytých znalostí a 

vědomostí ze studia přímo v reálném pracovním životě (ČSÚ, 2018a, s. 22–23). Více než čtvrtina 

těchto studentů uvádí pozitivní dopad studia na jejich pracovní výkon, 15 % potvrzuje, že studium 

umožnilo nové a zajímavé pracovní úkoly a výzvy, a u 11 % pracujících studentů došlo k navýšení 

příjmu. Asi 40 % jak pracujících, tak nepracujících studentů bez ohledu na věk uvádí, že studium 

pozitivně obohatilo jejich osobní život v rovině sociálních kontaktů, vedlo k získání všeobecného 

přehledu i obohacení osobního života. Velká část studentů (37 %), kteří v roce 2016 participovali ve 

formálním vzdělávání, však dosud žádné příznivé výsledky nezaznamenala, což může (ale nutně 

nemusí)  souviset  s  tím,  že  studium ještě  nebylo  ukončeno,  nicméně i  osoby,  které  již  studium 

dokončily, vykazují obdobné údaje. Z hlediska aktuální využitelnosti studiem získaných poznatků a 

dovedností  56 % studujících konstatuje malou či  zanedbatelnou využitelnost. V budoucí využití 

studijních poznatků ale optimisticky věří naprostá většina studentů – o téměř absolutní využitelnosti 

studia je přesvědčeno 45 % studentů, o významné využitelnosti nových znalostí pak 48 % studentů. 

Počty studentů, kteří nevnímají využití svého studia ani do budoucna perspektivně, jsou nižší než 

10 %. 
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7.2 Požadavek zaměstnavatele jakožto vnější motivace 
Vzdělanostní společnost ze své podstaty adoruje vzdělání (Collins, 2011; Liessmann, 2008). Collins 

s odstupem hovoří v této souvislosti o tzv.  credential society,  což se dá volně interpretovat jako 

společnost, jež si potrpí na oficiální certifikáty jakožto výstupy při vzdělávání. Kvůli masifikaci 

vzdělávání se i v České republice dá předpokládat, že již dochází nebo ve velmi blízké době bude 

docházet k inflaci vysokoškolských diplomů (Keller a Tvrdý, 2008; Prudký, Pabian a Šima, 2010; 

Koucký, 2013). 

Při  podobných  úvahách  je  ovšem  třeba  brát  v  potaz  i  prestiž  konkrétního  studijního  oboru  a 

poptávku  po  něm,  z  čehož  plyne  přebytek  či  nedostatek  jeho  absolventů  na  pracovním  trhu. 

Opakovaně se sice hovoří o potřebě vysoce kvalifikované pracovní síly pro budoucnost a o nutnosti  

růstu vysokoškolsky vzdělaných lidí, ovšem Collins (2011, s. 232) namítá, že již méně se hovoří o 

tom, že  pracovní  trh  v  technologicky  vyspělé  společnosti  s  velkou  pravděpodobností  nebude 

sestávat z většinového podílu expertů a vysoce kvalifikované síly; odhadovaný poměr může být 

20 %  budoucích  expertů  vůči  80  % rutinním  a  spíše  podřadným  pracovníkům  mnohdy 

rekrutovaných ze střední třídy, jejichž pracovní místa v důsledku robotizace zmizela. Právě v této 

otevírající  se  propasti  mezi  dvěma polarizovanými  skupinami  spatřuje  Collins  zásadní  sociální 

problém 21. století. O podobných možných dopadech hovoří i koncepční Iniciativa Průmysl 4.0 

(MPO, 2016, s. 146–147), byť tento dokument spíše operuje s verzí budoucnosti, v níž revoluční 

změny na pracovním trhu s určitostí proběhnou, ale nikdo zatím nedokáže přesně určit, kdy a v 

jakém rozsahu.

Obecně  se  požadavky  zaměstnavatelů  na  vysokoškolskou  kvalifikaci  svých  pracovníků  různí, 

pokud  nehovoříme  o  výkonu  prestižních  povolání,  kde  je  vysokoškolský  diplom  jednoznačně 

potřeba.  Collins (2011,  s.  231)  se  domnívá,  že požadavky na stále  více vzdělané pracovníky a 

poptávku po nich nevytváří ekonomika, ale samotný proces masifikace vysokého školství, který 

roztáčí jakousi spirálu příčin a důsledků, jež nakonec ústí v nutnost mít diplom i pro získání místa,  

pro jehož výkon ovšem fakticky není potřeba, což potvrzuje i Keller a Tvrdý (2008).

S  výše  uvedenými  závěry  souhlasí  rovněž  Koucký,  Ryška  a  Zelenka  (2014),  kteří  detailně 

reflektovali na základě 34 665 vyplněných dotazníků vysokoškolské vzdělání a reálné uplatnění 

vysokoškoláků na pracovním trhu v průběhu let  2006, 2010 a 2013, a to z pohledu samotných 

vysokoškoláků i zaměstnavatelů. Ačkoliv od doby jejich posledního výzkumu již uplynulo 7 let, 

není důvod nevěřit, že učiněné závěry a budoucí prognózy platí i dnes a dost pravděpodobně jsou v 

současnosti ještě více aktuální.
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Z  jejich  výzkumů  vyplývá,  že  růst  počtu  vysokoškoláků  přicházejících  na  pracovní  trh  je  v 

současnosti mnohem dynamičtější než růst nových (a kvalifikačně odpovídajících) pracovních míst; 

zároveň míra obměny pracovní síly (nástupy ze škol a odchody do důchodů) je relativně velmi 

nízká,  tudíž  většina  kvalifikačně  vhodných  míst  je  již  obsazena.  Pokud  se  jedná  o  nalezení 

vhodného  pracovního  uplatnění,  dnešní  absolventi  se  tak  ocitají  v  horší  situaci  než  jejich 

předchůdci. Ve zvýšené míře začíná docházet k tomu, že dnešní vysokoškoláci akceptují pracovní 

místa, která by například před dvaceti lety byla pro tehdejší vysokoškoláky takříkajíc pod jejich 

úroveň  a  která  vysokoškolský  diplom  nevyžadovala  dříve  ani  dnes.  Zatímco  po  roce  2000 

převažovala  nabídka vysokoškolsky náročných pracovních  míst,  přibývající  počet  absolventů je 

postupně obsazoval, a to až do roku 2014, kdy se tento stav vyrovnal, a poté se již začal naopak 

zvyšovat převis vysokoškoláků nad nabídkou relevantních pracovních míst,  což pokračuje až do 

současnosti. Je třeba si také uvědomit, že pojem vysokoškolské pracovní místo se v průběhu doby 

poměrně zásadně proměňuje, přičemž se ukazuje, že na zvyšování kvalifikačních a vzdělanostních 

požadavků  pro  jednotlivá  povolání  až  na  vysokoškolský  stupeň  má  mnohem  výraznější  vliv 

samotný vysoký počet vysokoškoláků, kteří jsou k dispozici na trhu práce než skutečně náročnější 

charakter  vykonávané  práce;  dalo  by  se  říct,  že  vzhledem  k  převažující  dostupnosti 

vysokoškolských  absolventů  na  pracovním  trhu  zaměstnavatelé  této  situace  využívají  a  svým 

způsobem uměle navyšují vzdělanostní požadavky na obsazovaná místa, aniž by ovšem požadavek 

vyššího vzdělání byli schopni rozumně odůvodnit. Zvyšují se také rozdíly v uplatnění absolventů 

různých studijních oborů v návaznosti na jejich nedostatek či přebytek i reálnou zužitkovatelnost 

jejich znalostí a dovedností na současném pracovním trhu (Koucký, Ryška a Zelenka, 2014, s. 22–

43). 

Autoři dále uvádí, že při posuzování důležitosti vysokoškolského diplomu panuje poměrně výrazná 

odlišnost  mezi  soukromým a  veřejným sektorem Zatímco ve  veřejné  sféře  je  vzdělání  důležité 

(zejména nebo spíše) pro téměř 29 % zaměstnavatelů, v soukromé sféře (komerční i neziskové) je to 

necelých 9 % (Koucký, Ryška a Zelenka, 2014, s. 63–64).

Účast na dalším vzdělávání většinou trh práce reflektuje pozitivně a odměňuje ji i finančně. Triventi 

a Barone (2014, s. 71–72) uvádějí, že v krátkodobém horizontu se ovšem systematicky více vyplácí 

účast na neformálním vzdělávání než na formálním, což lze vysvětlit konkrétnějším a více prakticky 

zaměřeným  obsahem  vzdělávání  a  jeho  přímým  a  rychlejším  dopadem  na  pracovní  výkon.  Z 

dlouhodobého pohledu ovšem vyšší finanční příjmy přímo korelují s výší dosaženého formálního 

vzdělání. Významné pro zvýšení příjmu v souvislosti s dalším vzděláváním je i to, zda je konkrétní 
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vzdělávání  společným  zájmem  jak  zaměstnance,  tak  zaměstnavatele,  nikoliv  tedy  pouze 

individuální aktivita zaměstnance bez zapojení zaměstnavatele. 

Rovněž  Simonová a  Hamplová (2016,  s.  18–23) prokázaly,  že  vliv  vzdělávání  dospělých mění 

příznivě šance na vzestupnou mobilitu. Zvyšuje i šance na udržení současné pracovní práce bez 

nutnosti přejít na pozici horší. Na druhé straně další vzdělávání však nutně neochrání zaměstnance 

ani před sestupnou mobilitou. Autorky se na základě dostupných dat domnívají, že ženám přináší 

účast  v  dalším  vzdělávání  více  užitku  než  mužům,  protože  jednak častěji  pracují  na  pozicích 

vyžadujících prohlubování kvalifikace a také častěji cítí potřebu kompenzovat větší účastí v dalším 

vzdělávání pokles jejich lidského kapitálu na pracovním trhu v důsledku rodičovské dovolené. 

Prudký  konstatuje,  že  zatímco  v  letech  2004–2005  byla  možnost  uplatnění  vysokoškoláků  na 

českém pracovním trhu jedna z nejvyšších mezi zeměmi OECD, s postupem doby je ale i u nás 

patrná  tendence  známá  ze  západních  zemí,  která  potvrzuje  paradigma,  že  čím  nížší  je  počet 

vysokoškoláků v zemi, tím vyšší je šance pro tyto absolventy, aby vykonávali kvalifikovanou práci 

(2010, s. 56–57). 

Ostatně právě na tento jev upozorňuje i Keller a Tvrdý (2008, s. 60), když hovoří v souvislosti s 

masovou  dostupností  vzdělávání  a  postupném  snižování  výnosnosti  diplomu  o  „vertikálním 

deklasování“ spočívajícím v tom, že  „stejná úroveň diplomu zajišťuje na trhu práce pozice stále  

méně prestižní a stále méně odměňované.“ 

O určité rozporuplnosti při posuzování tohoto jevu svědčí i to, že Doseděl a Katrňák (2018, s. 21–

22)  se  naopak  domnívají,  že  český pracovní  trh  dosud vysokoškoláky plně  saturován nebyl,  a 

dokáže  jim  stále  nabízet  odpovídající  pozice  s  odpovídajícím  příjmem,  tudíž  k  inflaci 

vysokoškolského vzdělání u nás zatím nedochází. 

Rabušicová,  Rabušic  a  Šeďová (2008,  s.  54–55)  uvádějí,  že  většina  respondentů  při  výzkumu 

uvedla, že nepovažuje svoje současné vzdělání za dostatečné, ovšem v kontextu jejich současného 

pracovního místa a z něj vyplývajících požadavků a náročnosti jim ale jejich stávající vzdělání v 

převažující míře nebo zcela dostatečné připadalo, a ani příliš nevěřili, že by případným zvýšením 

své  kvalifikace  nějakým  zásadním  způsobem změnili  svou  situaci  v  zaměstnání.  První  část 

konstatování  sice  skrývá  silný  potenciál  pro  rozvoj,  druhá  část  ovšem  příliš  nerezonuje  se 

současným ideálem vzdělanostní společnosti. 

I v současné době velká většina osob (88 %) žijících v České republice považuje v kontextu své 

práce svou dosavadní účast v dalším vzdělávání (včetně nízké či nulové účasti) za dostačující (ČSÚ, 

2018a, s. 43). Nepříliš velká motivace k dalšímu vzdělávání především u určitých sociálních vrstev 
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je v posledních letech akcentována i významně zvýšenou poptávkou především po kvalifikovaných 

dělnických  profesích,  které  v  zaměstnanecké  struktuře  začínají  být  výrazně  nedostatkové 

(Simonová a Hamplová, 2016, s. 16). 
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8 Bariéry ve vzdělávání netradičních studentů
Cross (1981, s. 97, 106) se domnívá, že poznat motivy dospělých ke vzdělávání je stejně důležité 

jako být si vědom překážek a bariér, které přístupu ke vzdělávání brání nebo ho alespoň značně 

komplikují. Bohužel je ale často obtížnější zjistit, proč lidé něco nedělají, než proč to dělají. Určitý 

problém spočívá  i  v  tom,  že  ne  vždy  důvody  uvedené  jako  překážka  ve  vzdělávání  reflektují 

skutečný stav věci.  Je  totiž  mnohem více sociálně přijatelné uvést  například nedostatek času k 

vzdělávání čí příliš vysokou cenu za vzdělávací program než přiznat nedostatek chuti se dále učit či 

absenci studijních schopností.

8.1 Bariéry ve vzdělávání dospělých
Většina  autorů,  kteří  se  zabývají  bariérami  při  vzdělávání  dospělých,  se  odkazuje  na  základní 

typologii Patricie Cross (1981, s. 97–108), která rozlišuje tři hlavní typy překážek:

(a) situační bariéry vyplývají z aktuální situace jedince v daném období (např. nedostatek financí, 

nedostatek  času,  složitá  doprava  do  místa  vzdělávání,  aktuální  rodinná  situace,  nutnost  péče  o 

rodinné příslušníky); jsou zpravidla chápány jako aktuální překážky jedince; tyto okolnosti působí 

jako strukturální překážky pro další vzdělávání;

(b)  institucionální  bariéry zahrnují  např.  nevyhovující  časovou organizaci  vzdělávání,  chybějící 

programy vhodného zaměření či jejich nedostatek, nízká kvalita nabízených kurzů; tento typ bariér 

představuje rovněž strukturální omezení zapojení účastníků;

(c)  dispoziční  (osobnostní)  bariéry  jsou  spojeny  s  přístupem  a  postojem  jedinců  k  dalšímu 

vzdělávání,  s  jejich  sebevědomím  a  (ne)důvěrou  ve  vlastní  schopnosti,  což  nepředstavuje 

strukturální, nýbrž individuální překážky.

Kalenda a Kočvarová (2017, s. 73–74) se shodují, že výrazně nižší účast a vyšší výskyt bariér lze 

zaznamenat u nízkokvalifikovaných osob, starších lidí  a u lidí  (převážně žen)  pečujících o jiné 

rodinné příslušníky. Jde tedy především o faktory typu vzdělání, povolání, věk, status a rodinná 

situace,  které  vytvářejí  nerovnosti  v  účasti  na  celoživotním  vzdělávání  a  v  míře  výskytu 

vzdělávacích bariér. Mezi nejčastější bariéry ve většině zemí patří bariéry situační a institucionální. 

Zejména skandinávským zemím se ale daří odstraňovat část situačních a institucionálních bariér 

díky podpoře institucí sociálního státu (Dämmrich, Vono de Vilhena a Reichart, 2014, s. 31–33), a  i 

když rovněž tamější lidé vnímají přítomnost bariér v podobné míře jako jinde, přesto se úspěšně 

daří zvyšovat jejich účast na celoživotním vzdělávání. Můžeme tak hovořit o „severském modelu 

vzdělávání dospělých“.
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Dispoziční  bariéry  souvisí  s  vnitřními  postoji  jedince  a  jeho  sebepojetím.  Rozdílnou  ochotu 

jednotlivců  vzdělávat  se  či  nikoliv  by  mohl  vysvětlovat  i  koncept  dvojího  nastavení  mysli  od 

americké psycholožky Carol Dweck (2017), která rozlišuje  fixní nastavení mysli (fixed mindset) 

zaměřené  na  zachování  status  quo  jakožto  trvalého  stavu  a  růstové  nastavení  mysli (growth 

mindset) orientované na seberozvoj a překonávání překážek. (Nejen) v oblasti vzdělávání je zásadní 

právě sebepojetí jedince, z něhož vyplývají případné vzdělanostní aspirace i víra v úspěch. Toto 

fundamentální  přesvědčení,  že  můžeme  svým  konáním  dosáhnout  vytčených  cílů  a  vytrvat 

navzdory  nepříznivým  okolnostem,  je  v literatuře  někdy  označováno  termínem self–efficacy 

(Bandura podle Van Rijn a Lero, 2014, s. 541–542).

Kalenda  a  Kočvarová  (2017,  s.  76–83)  provedli  výzkum vnímání  bariér  v  dalším  vzdělávání 

dospělých v roce 2015 a srovnali ho s dřívějšími zjištěními z roku 2005 (viz Příloha I). V oblasti 

situačních překážek narůstá především pracovní časová zaneprázdněnost a množství volnočasových 

aktivit  (zhruba polovina  dotázaných). Nadpoloviční  část  lidí  spatřuje  problém i  ve  financování 

vzdělávání.  Jako  „české  unikum“  by  se  dalo  označit  výrazné a  rapidní  zhoršení  v  oblasti 

institucionálních bariér. Respondenti se domnívají, že není dostatek vhodných vzdělávacích kurzů 

ani informací o nich. Percepce dispozičních bariér zůstává přibližně stejná. Právě tyto bariéry jsou v 

České republice výrazně podmíněny socioekonomicky; čím nižší je sociální postavení respondentů, 

tím více jsou vnímány. V této oblasti je poněkud alarmující i zjištění, že zhruba polovina dospělých 

zpochybňuje samotnou smysluplnost celoživotního vzdělávání pro zlepšení a upevnění své pozice 

na trhu práce. Z hlediska četnosti jde o jednu z vůbec nejčastějších odpovědí. Tato vyjádření je 

nutno vnímat i v kontextu aktuální relativně příznivé ekonomické situace i situace na trhu práce. 

Navzdory ideovým proklamacím v České republice tedy zatím nedochází k odstraňování bariér v 

dalším vzdělávání dospělých a v řadě případů je tomu přímo naopak. Tuzemská politika v oblasti 

celoživotního učení nenaplnila ani strategický cíl vyšší účasti dospělých na dalším vzdělávání a z 

tohoto pohledu je možné ji označit za neúspěšnou.

8.2 Specifické bariéry ve vzdělávání u netradičních studentů
Brücknerová a  Rabušicová uvádějí,  že  zatímco mladí  lidé ukončující  středoškolská studia  mají 

většinou silnou oporu ve svém bezprostředním sociálním okolí ohledně jejich dalšího studijního 

směřování, u netradičních studentů tomu tak není a zvažování studia na vysoké škole je především v 

jejich  vlastní  režii  a  nemá vnější  oporu.  K obtížnosti  rozhodování  patří  u  této  skupiny i  horší 

orientace  na  dosud  neznámé  akademické  půdě,  často  dlouholetý  pobyt  zcela  mimo  školské 

prostředí, určitá osamocenost při rozhodování o studiu, nutnost realistického posouzení vlastních 

studijních schopností a svých časových možností při zvažování požadavků studia a pracovních či 
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rodinných závazků a zatím pouze nejasné povědomí o skutečném budoucím přínosu a užitečnosti 

studia. Rozhodnutí začít opětovně studovat je tedy dosti křehké a jeho stabilitu může zvrátit řada 

faktorů (Brücknerová a Rabušicová, 2019, s. 39–40).

S odkazem na výše zmíněnou typologii obecných bariér  Rabušicová, Rabušic a Šeďová (2008, s. 

105) konstatují, že v kontextu formálního vzdělávání dospělých (netradičních) studentů lze hovořit 

především o dvou kategoriích bariér: „za prvé, o vnitřních – osobnostních – bariérách, jimiž jsou  

(a)  akceptace  zažitého  tradičního  modelu  vzdělávání  (kontinuálního  a  umístěného  do  mladého 

věku); (b) vlastní přesvědčení o dostatečnosti znalostí a dovedností pro výkon profese; (c) malý  

zájem o osobní rozvoj cestou formálního vzdělávání (studia); (d) demotivující zkušenosti ze školy  

(„ve škole se mně nedařilo“ a „ve škole se mi nelíbilo“); za druhé, jako o vnějších – situačních – 

bariérách,  jimiž  je  nedostatek  vnějších  impulzů  ke  vzdělávací  aktivitě:  není  nutné  studovat  ke  

zlepšení pozice v zaměstnání, není nutné studovat pro udržení zaměstnání, není nutné studovat ani  

pro získání zaměstnání.“

Situace  tradičního  a  netradičního  studenta  na  vysoké  škole  se  v  mnohém liší,  ať  již  výběrem 

vhodného oboru, formy studia, četností sociálních interakcí s ostatními studujícími a vyučujícími, 

požadavky  na  vyučující  i  studijním  očekáváním.  Vzdělávací  systémy  jsou  stále  většinově 

orientované na mladé, tradičně vnímané studenty, byť v různých zemích v odlišné míře (Hamplová 

a Simonová, 2014, s. 286; Treinienė, 2017, s. 42; Gilardi a Guglielmetti, 2011, s. 34). 

Pro  tradiční  studenty  ve věku typickém pro  studium bývá úspěšné  zvládnutí  studia  prvořadým 

úkolem dané  životní  fáze,  jehož  (ne)plnění  je  sledováno,  podporováno  a  ovlivňováno  rodiči  a 

kohortou spolužáků. Naopak netradiční studenti jsou nuceni v období studia zvládat sami celou řadu 

rozličných sociálních rolí a životních náplní, jejichž nároky jsou mnohdy protichůdné. Studium pro 

ně většinou představuje jeden z vytčených cílů, který je sice žádoucí dokončit, ale nikoliv na úkor 

podstatnějších  věcí.  Tradiční  student  studovat  musí,  netradiční  student  studovat  může.  „Cílem 

zralých studentů není a nemůže být přijmout plně identitu vysokoškolského studenta, protože již  

přijali  identitu  pracujícího  či  identitu  rodiče,  které  se  zdají  být  s  tradičním  obrazem  

vysokoškolského studenta v rozporu.“ (Brücknerová a Rabušicová, 2019, s. 41).  Přibrat v dospělém 

věku studentskou roli je často nelehký úkol a klade na jedince výrazně zvýšené nároky v časové 

organizaci svého života, přičemž běžné osobní zájmy a volnočasové aktivity musí na čas z velké 

míry ustoupit nebo alespoň být notně zredukovány kvůli požadavkům studia. 

Partnerské, přátelské a pracovní vztahy bývají u většiny netradičních studentů již pevně ukotvené a 

stabilizované a čas ke studiu výrazně omezený, nelze opomíjet ani hledisko věku a mnohdy značný 

věkový rozdíl mezi jednotlivými studenty, tudíž netradiční vysokoškolští studenti neprožívají to, co 
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bývá  neodmyslitelně  spojeno  s  klasickým studentským životem,  který  kromě studia  zahrnuje  i 

intenzivní  společenský  život,  aktivní  navazování  nových  přátelských  i  partnerských  vztahů  či 

společné  sdílení  života  v  oblasti  nejen  studijní,  ale  i  v  rámci  kulturního,  společenského  či 

sportovního vyžití. Vyplývá to ze samé podstaty studia – většina netradičních studentů si vybírá 

kombinovanou formu studia, které je založena pouze na občasném setkávání studentů s pedagogy a 

zásadní důraz je kladen na samostudium. Nicméně i ve skupinách netradičních studentů se často 

vytváří  pevné přátelské vazby a propojení,  byť nebývají  podporovány každodenním kontaktem. 

Tyto vybudované vazby velmi pomáhají pro vzájemnou podporu a motivaci a zvládání studijních 

nároků. Přesto podle Gilardi a Guglielmetti (2011, s. 36) platí, že skutečnou výzvou u netradičních 

studentů  není  vybudovat  si  svou  vlastní  silnou  studentskou  identity  v  novém  akademickém 

prostředí, ale dosáhnout rovnováhy mezi svými studijními závazky na jedné straně a pracovními a 

rodinnými závazky na straně druhé. 

8.2.1 Studium při zaměstnání

Převažující  část  netradičních  studentů  studuje  při  zaměstnání  nebo  jiné  formě  práce,  což není 

nikterak překvapivé vzhledem ke skutečnosti, že i současní mladí studenti v prezenční formě studia 

také často kombinují  studium s určitým pracovním úvazkem. V roce 2016 při studiu pracovalo 

82 % studentů dalšího (formálního) vzdělávání, z nichž většina pracovala na plný úvazek, a pouze 

10  %  mělo  práci  na  částečný  úvazek.  Z  těch, kteří  v rámci  dalšího  (formálního)  vzdělávání 

nepracovali, převažovaly osoby v domácnosti a na rodičovské dovolené (ČSÚ, 2018a, s. 18). 

Z hlediska dalšího vzdělávání zaměstnance zákoník práce (ČR, 2020) jasně rozlišuje mezi pojmy 

prohlubování  kvalifikace a  zvyšování  kvalifikace  (§  227–235),  které  patří  do  širší  skupiny 

odborného rozvoje zaměstnanců.  Rozhodující pro rozlišení těchto dvou institutů je způsob, jakým 

byl se zaměstnancem sjednán druh práce v pracovní smlouvě. Prohlubováním kvalifikace se rozumí 

průběžné  udržování  či  doplňování  kvalifikace  (např.  výuka  cizího  jazyka),  přičemž se  nemění 

podstata práce; prohlubování kvalifikace lze nařídit. Prohlubování kvalifikace je tedy potřebné pro 

účely stávajícího pracovního místa. Z pohledu netradičních studentů je ovšem aktuální především 

zvyšování kvalifikace,  což znamená získání či rozšíření kvalifikačního stupně, a to hlavně formou 

studia, školení nebo jiným způsobem vedoucím k dosažení vyššího vzdělanostního stupně, přičemž 

sám  zaměstnavatel  určuje,  zda  zvyšování  kvalifikace  je,  či  není  v  souladu  s  jeho  požadavky. 

Zvyšování kvalifikace poté umožňuje vykonávat jinou, kvalifikovanější práci. Zaměstnanci pak od 

zaměstnavatele podle zákona přísluší pracovní volno s náhradou mzdy/platu pro účast na výuce, na 

zkouškách i na přípravu na zkoušky s náhradou mzdy/platu ve výši průměrného příjmu. Zvyšování 

kvalifikace  nelze  nařídit  jednostranně  jako  povinné,  je  potřeba  oboustranná  dohoda.  V  této 
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souvislosti se často uzavírá tzv. kvalifikační dohoda, která funguje jako jakási reciproční domluva – 

zaměstnavatel umožní svému zaměstnanci zvýšit si vzdělání na náklady zaměstnavatele, načež se 

zaměstnanec  zaváže  zůstat  na  požadovaném  pracovním  místě  po  stanovenou  dobu,  čímž  je 

zajištěno,  že zaměstnavatel  bude alespoň po určité  období  profitovat  z nově nabyté kvalifikace 

svého zaměstnance.

Z pohledu zaměstnance je v mnoha aspektech obtížnější, pokud se rozhodne vystudovat takříkajíc 

na vlastní pěst a v jiném oboru než v jakém je aktuálně zaměstnán, kdy se tedy jedná o jeho vlastní  

aktivitu, z níž zaměstnavatel nikterak neprofituje. Zaměstnavatel pochopitelně nemůže zaměstnanci 

další studium zakázat, ale pokud výuka a zkoušky zasahují do pracovní doby, záleží pak pouze na 

benevolenci zaměstnavatele uvolňovat dotyčného v pracovní době a dohodnout způsob kompenzace 

neodpracované doby. Pokud v tomto směru zaměstnavatel nevychází vstříc, je zaměstnanec nucen 

volit  studium  na  takové  vysoké  škole  (převážně  soukromé),  kde  časová  organizace  studia 

nekoliduje s pracovní dobou. 

Statistické údaje (ČSÚ, 2018a, s. 21–22) uvádějí, že přibližně jen 16 % zaměstnaných účastníků 

dalšího vzdělávání se mohlo vzdělávat převážně v rámci své placené pracovní doby, přičemž se v 

těchto  případech  většinou  jednalo  o  zaměstnance  veřejného  sektoru  s  finančním  přispěním 

zaměstnavatele na vzdělávání. Dalších zhruba 41 % účastníků specifikovalo, že studovali většinou 

mimo rámec placené pracovní doby, ale že jim zaměstnavatel umožnil alespoň částečně účastnit se 

vzdělávání během placené pracovní doby nebo jim poskytl možnost čerpat placené studijní volno. 

Zbývající necelá polovina zaměstnaných studentů (44 %) však takovou podporu od zaměstnavatele 

neměla a byla nucena věnovat se studiu mimo rámec pracovní doby, tedy ve svém volném čase. 

Naprostá většina pracujících studentů si financovala studium sama nebo v rámci své rodiny, neboť 

financování dalšího formálního vzdělávání jinak než z vlastních zdrojů není v České republice příliš 

běžné. 

Ze šetření MŠMT (2016, s. 42) vyplývá, že 65,4 % studentů kombinovaného studia má po ukončení 

studia v plánu zůstat na stávajícím pracovním místě a pouze 20,1 % chce hledat nové zaměstnání, 

což svědčí spíše o strategii stabilizace stávající pracovní pozice než o hledání nového pracovního 

uplatnění.

8.2.2 Osobní život a rodina

Sociální roli lze chápat jako „chování, které je pro jedince v určitém postavení vhodné a žádoucí.  

Jedná se vlastně o předpokládaný způsob chování jedince v určité sociální situaci, pro kterou je  

dána konkrétní společenská norma.“ (Slavík et al., s. 2012, s. 119). Velká část netradičních studentů 
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má kromě zaměstnání i běžný partnerský život a/či rodičovskou roli, přičemž od každé sociální role, 

kterou člověk zastává (zaměstnanec, partner, rodič, nově i student) se vyžaduje určité chování či 

plnění vyřčených či nevyřčených úkolů. Z tohoto paradigmatu vyplývají i možné konfliktní situace 

(Merton,  1957;  Van  Rijn,  2012,  s.  5),  kdy  může  dojít  (a)  ke  konfliktu  mezi  rolemi (inter-role 

conflict),  kdy  jeden  člověk  zastává  více  rolí,  které  si  vzájemně  odporují  nebo  jsou  konfliktní 

(příkladem může být novopečený vysokoškolský student ve zralém věku, který je v práci vysoce 

postaveným  manažerem  a  také  otcem  syna,  který  rovněž  studuje);  (b)  ke  konfliktu  rolových 

očekávání (intra-role conflict), který nastává, když různí lidé mají od konkrétní role jiná očekávání 

(příkladem může být novopečený vysokoškolský student ve zralém věku z pohledu vysoké školy, 

zaměstnavatele, partnera aj.). 

Pokud se dotyčný jedinec s partnerským/rodičovským životem rozhodne zvýšit si vzdělání, pak se 

takovéto rozhodnutí může, ale nutně nemusí setkat v rodinném kruhu s podporou, neboť s sebou po 

poměrně  dlouhou  dobu  přináší  alespoň  určitou  nutnost  reorganizace  fungování  domácnosti  i 

omezení volnočasových aktivit. Van Rijn (2012, s. 32–33) na základě svého výzkumu udává, že 

rodina může být významným podporovatelem pro zvládnutí studia v tom, že dodává motivaci k 

účasti  ve  studiu,  podporuje  k  překonávání  obtíží  a  studijních  krizí  a  zároveň  pro  netradičního 

studenta bývá významná dlouhodobá orientace na rodinu spočívající například ve snaze o zajištění 

lepší  budoucnosti  anebo  snaze  jít  příkladem pro  své  děti  a  naučit  je  stanovit  si  vysoké  cíle  a 

dosahovat je bez ohledu na věk či okolnosti. 

Brücknerová a Rabušicová (2019, s. 44) se také domnívají, že podpora rodiny a blízkých přátel je  

při rozhodování se o studiu velmi důležitá, protože „tato podpora svým způsobem integruje rodinné  

příslušníky  do  studia  a  ze  studia  jednotlivce  činí  rodinný  projekt,  což  s  sebou pro  studujícího  

netradičního studenta nese motivující závazek.“

Van Rijn a Lero (2014, s. 551–553) při svém výzkumu netradičních studentů s dětmi akcentují již 

zmíněný  psychologický  koncept  self-efficacy v  kontextu  s  rodičovskými  schopnostmi,  studijní 

sebedůvěrou, všeobecnou životní spokojeností, spokojeností s rodinným životem, spokojeností se 

školou  a  rovnováhou  v  oblasti  rodiny  a  školy.  Autorky  zjistily,  že  se  tyto  aspekty  navzájem 

ovlivňují, mají potenciálně silný synergický efekt a mohou mít přímý i nepřímý vliv na úspěchy 

jednotlivce  a  jeho  spokojenost  při  studiu  i  v  rodinném  životě.  Čím  větší  bylo  přesvědčení 

jednotlivce o jeho studijních schopnostech, a to navzdory možné delší pauze od předchozího studia, 

tím  větší  byla  jeho  spokojenost  se  studiem;  čím  větší  bylo  přesvědčení  o  rodičovských 

schopnostech,  tím větší  spokojenost byla zažívána v rodičovské roli.  Koncept self-efficacy tedy 

potvrzuje,  že  lidé  se  rozhodují, investují  svou energii  a  vytrvají  pouze  u  takových  činností,  o 
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kterých jsou přesvědčeni, že je v jejich silách je zvládnout. Byl potvrzen i výrazně pozitivní vliv 

partnerského života u těchto studentů, a to jednak z hlediska poskytnutí potřebné emoční podpory a 

jednak při praktické každodenní asistenci při péči o domácnost a zejména o mladší, dosud závislé 

děti. Pokud naopak rodiče-studenti vnímají od svých nejbližších signály, že svou roli v rámci rodiny 

neplní dostatečně, často z tohoto důvodu studium ukončí. Pro dospělého studenta je studentská role 

ryze dobrovolná a je jednoznačně orientována do budoucnosti, tudíž je mnohem jednodušší opustit 

právě tuto dočasnou roli než trvalou roli rodičovskou.  
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9 Učení u netradičních studentů
Skupina  netradičních  studentů  je  vymezena  věkovým  rozmezím  25–64  let,  což  představuje 

potenciálně  velmi  široké věkové (i  mezigenerační)  rozpětí,  byť  účast  studentů  přibližujících  se 

horní  věkové hranici  je  spíše hypotetická než reálná. S věkovým rozptylem souvisí  i  množství 

zkušeností, což činí ze skupiny netradičních studentů velmi různorodý segment, a to především při 

porovnání s věkově více méně homogenní skupinou studentů tradičních.

Převážná část netradičních studentů se kvalifikuje do mladší a střední dospělosti, což je vymezeno 

věkem zhruba do 45 let, a v menší míře i do zralé dospělosti, tedy věkem zhruba od 45–60 let 

(Vágnerová, 1999, s. 294; Slavík et al., 2012. s. 118). Ještě starší ročníky pak v případě zájmu o 

studium mohou navštěvovat například univerzity třetího věku, které jsou však založeny na jiné bázi 

studia.

Pro vysokoškolské pedagogy netradiční  studenti  často  představují  výzvu,  neboť se očekává,  že 

vyučující budou respektovat psychická i učební specifika této skupiny. Dle Dvořákové a Šeráka 

(2016) však vyučující  na vysokých školách obvykle  nedisponují  dostatečnými kompetencemi  k 

práci  s  heterogenními  skupinami  dospělých  studentů  a  vysoce  hierarchizované  akademické 

prostředí  neumožňuje  brát  v  potaz  specifika  dospělých  studentů,  tudíž  místo  uplatnění 

andragogických přístupů ve výuce lze hovořit spíše o pedagogice dospělých (tamtéž, s. 108). Řada 

netradičních studentů má mnohaletou praxi ve svém oboru a dosáhli v něm význačného postavení, 

přičemž tyto skutečnosti  významně ovlivňují  přístup a styl  učení,  jejich vystupování,  chování a 

jednání, proto je podstatné jednat s nimi jakožto se zkušenými pracovníky a odborníky a uplatňovat 

principy výuky dospělých (Slavík et al., 2012, s. 118–119).  Brücknerová a Rabušicová (2019, s. 

45) vidí potenciál netradičních studentů i v možném zvýšení kvality výuky i pro vysokoškolské 

učitele,  jelikož  „pracovní  a  životní  zkušenost  netradičních  studentů  totiž  nutí  vysokoškolské  

pedagogy k průběžné aktualizaci obsahů všude tam, kde se vyučovaný obor dotýká praxe. Navíc do  

kurikula vysoké školy netradiční studenti zkušenosti z praxe vnášejí již samotnou svou přítomností,  

a mohou tak přispívat k užšímu propojení mezi terciárním vzděláváním a praxí, k čemuž jsou vysoké  

školy opakovaně vyzývány.“ 

Lze většinou vymezit tři základní přístupy ke studiu (Brücknerová a Rabušicová, 2019, s. 42–43): 

(a) povrchový přístup,  který lze chápat  jako učení  zaměřené na paměť bez hlubšího pochopení 

tématu  a  v  podstatě  bez  významnějšího  zájmu o  téma;  (b)  hloubkový  přístup,  který  vychází  z 

vnitřního  zájmu studenta  o  daný  obor,  který  chce  a  snaží  se  pochopit  do  hloubky  a  nacházet 

souvislost s dříve naučeným; (c)  pragmaticky orientovaný přístup, který je založen na úspěšném 
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splnění studijních povinností a dobrém hodnocení. Četné výzkumy dokazují, že právě netradiční 

studenti ve srovnání se svými mladšími kolegy daleko častěji preferují hloubkový přístup ke studiu, 

více se koncentrují na učení než na studijní výkon, což jim pomáhá dosahovat větších studijních 

úspěchů i lépe se vyrovnat se studijními neúspěchy. Je u nich vyšší vnitřní, na učení orientovaná 

motivace, což může být vysvětleno jednak jasnější představou jak naučeného poté využít ve své 

profesi,  jednak  vědomím  konkrétních  důsledků  studia  pro  rodinné  vztahy  i  snahou  o  úspěšné 

zvládnutí  studia  navzdory  své  obtížné  situaci.  „Je  to  právě  věk,  zkušenost  se  zaměstnáním  a  

rodičovská zkušenost, které vybavují netradiční studenty schopností ovládat své emoce a schopností  

řešit problémy, jež resilienci, tedy i odolnost vůči studijní zátěži, významně posilují.“ (tamtéž, s. 43).

Treinienė (2017, s. 45–46) v podobném duchu dokládá, že netradiční studenti jsou více zaměření na 

svůj cíl. Jsou nuceni zvládat vícečetné životní úkoly z oblasti osobní, sociální, kognitivní a profesní. 

Musejí se naučit efektivně hospodařit s časem a vzdát se určitých aktivit ve prospěch něčeho jiného. 

Jsou  schopni  ukotvovat  myšlenky,  témata  a  znalosti  do  všeobecnější  perspektivy,  zvláště  do 

kontextu své profese. Při studiu a učení používají především kritické myšlení. Preferují nezávislé 

učení před autoritativním učením. Mají tendenci čerpat ze svých životních i pracovních zkušeností. 

Jsou  nezávislí,  sebevědomí  a  asertivní  s  chutí  vyjadřovat  své  myšlenky  a  postoje.  Jsou  více 

motivovaní při dosahování svých cílů, které vnímají jako smysluplné. Umí se lépe vypořádat se 

stresem.  Skupinu  netradičních  studentů  lze  výstižně  charakterizovat  –  a  zároveň  i  odlišit  od 

tradičních  studentů  –  i  následujícími  rysy:  nezávislost/autonomie,  vnitřní  motivace,  životní 

zkušenosti, zodpovědnost a odhodlání k naplnění cíle. 

9.1 Věk a učení
Již behavioristé prokázali schopnost člověka učit se (tzv. docilitu) v každém věku, tedy i ve věku 

vyšším a vysokém. Thorndike na základě svých výzkumů učení formuloval tezi, že věk samotný má 

na proces učení  pouze marginální  vliv. Schopnost  učit  se v dětství  a mládí progresivně roste  a 

dosahuje svého maxima přibližně v 25 letech, poté dochází k mírnému poklesu asi o 1 % za rok. 

Studenti ve věku 40–45 let potřebují k učení průměrně o 10–20 % více času než studenti dvacetiletí. 

S  věkem  tedy  roste  obtížnost  učení  a  narůstá  i  čas  potřebný  k  učení.  Přesouvá  se  důraz  z 

mechanické na logickou paměť a z paměti krátkodobé na dlouhodobou. Případné regresivní trendy 

je  však  možné  vykompenzovat  při  učení  jistotou  a  přesností,  racionálnější  selekcí  informací  a 

návazností na velké množství již dříve osvojených znalostí. Klíčovou roli také hraje vysoká úroveň 

motivace, zájem, vůle a množství času věnované učení (Dvořáková, 2016a, s. 32; Šerák, 2009, s.  

61–62).
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Slavík et al. (2012, s. 118–119) shrnuje charakteristiky týkající se schopnosti učení v souvislosti s 

věkem takto :

 raná  dospělost –  dobré  podmínky  pro  efektivní  učení,  dovršení  rozvoje  analyticko-

syntetických činností,  převaha tvořivého a racionálního přístupu k řešení problémů, silná 

emoční  motivovanost,  vysoká  schopnost  koncentrace,  stagnace  paměti  a  snižování 

schopnosti pamětního učení;

 střední dospělost – schopnost učení setrvává, ale zmenšují se efekty, potřeba více času a 

úsilí  k  učení,  vytvoření  individuálního  stylu  učení,  převaha  logického  myšlení,  vyniká 

syntetické myšlení, schopnost snadných asociací a tvořivá činnost, převažuje spíše utilitární 

motivace k učení, efektivnější učení při řešení praktických témat, přibývá nejistoty při učení;

 zralá dospělost – výrazné ovlivnění zkušeností, rozvoj postformálního myšlení, lepší využití 

všech informací, aplikace různých přístupů na různé situace, horší schopnost mechanického 

učení,  možné  kolísání  aktuálního  výkonu,  snížená  flexibilita,  pomalejší  reakce,  výkyvy 

pozornosti a krátkodobé paměti, rychlejší únava při učení a horší koncentrace, delší časový 

limit pro učení, méně radikalismu a více nejednoznačnosti a relativity při řešení problémů.

Díky plasticitě našeho mozku dochází při učení k nepřetržité přestavbě a posilování spojů mezi již 

vytvořenými neurony a  k „zapisovaní“  nových dovedností. Mozek funguje  na stejné  bázi  jako 

svaly – pokud se posiluje a používá, pak sílí; pokud se nepoužívá, pak atrofuje. Rychlost a kvalitu 

učení velmi výrazně ovlivňuje buďto náš pozitivní či negativní vztah a motivace k učivu, stejně tak 

jako naše sebepojetí a z toho vyplývající přesvědčení, zda jsme, či nejsme schopni se něco naučit. 

Se  zvyšujícím  věkem  klesá  množství  informací,  které  je  člověk  schopen  rychle  a  ve  větším 

množství  si  zapamatovat,  protože  mozek  funguje  jako  selektivní  nástroj,  který  se  soustředí 

především  na  to,  co vyhodnotí  jako  důležité  a  potřebné.  Pro  dospělého je  důležité věcem 

porozumět, navázat na dříve naučené, najít souvislostí s dosavadními znalostmi a zkušenostmi. V 

dospělosti  je  větší  důraz  kladen  na  logiku.  Naproti  tomu účelové  uchování bezvýznamných 

informací v krátkodobé paměti či učení se nazpaměť je zpravidla obtížnější. Zatímco v dětském a 

mladém věku učení probíhá na všeobecné, univerzální bázi pro možné budoucí využití, v dospělosti 

dochází při učebním procesu k přerodu na bázi upevnění odbornosti a specifičnosti. 

Inteligenci lze, mimo jiné, rozdělit na fluidní a krystalickou (Cattell podle Plhákové, 2010, s. 80). 

Fluidní  (vrozená)  inteligence je  konkrétnímu  jedinci  geneticky  daná  a  znamená  potenciální 

schopnost učit se a řešit problémy bez předchozích zkušeností. Výzkumníci se dlouho domnívali, že 

tato inteligence vrcholí okolo 20 let věku a poté již klesá, ale nedávné výzkumy naznačují, že určité 
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aspekty  fluidní  inteligence  vrcholí  až  okolo  40  let  věku  (Trafton,  2015,  nestránkováno). 

Krystalizovaná (získaná) inteligence je založena na kognitivních procesech získaných v průběhu 

života a je odvozena od předchozích zkušeností. Je rovněž ovlivněna sociálně–kulturním prostředím 

a podmínkami, v nichž konkrétní jedinec žil. 

Nedávné výzkumy ale objevily i další nová a mnohdy překvapivá fakta v souvislosti s jednotlivými 

životními obdobími (Trafton, 2015, nestránkováno):

 18–19 let: vrcholí schopnost zpracovávat informace, poté progresivně klesá;

 25  let:  do  tohoto  věku  narůstá  krátkodobá  paměť,  vrcholí  okolo  30  let  a  poté  zůstává 

relativně stabilní až do 35 let;

 30 let: dosahuje vrcholu schopnost zapamatovat si a rozpoznávat tváře;

 35 let: začíná postupně klesat a oslabovat krátkodobá paměť;

 40–60 let: vrcholí schopnost emočního pochopení druhých;

 okolo 70 let: vrcholí vyjadřovací jazykové schopnosti;

 60–80 let: vrcholí krystalizovaná inteligence, nashromáždění znalosti o životě a světě.

Vědci vysvětlují vrchol určitých kognitivních funkcí i jako důsledek všeobecně vyššího vzdělání u 

širokých vrstev obyvatelstva, lepšího přístupu k informacím i vyšší intelektuální náročnosti práce ve 

srovnání s předchozími generacemi. Závěr vyplývá takový, že bez ohledu na náš aktuální věk se v 

některých kognitivních činnostech zlepšujeme, v jiných se zhoršujeme a v dalších zůstáváme na 

stejné úrovni. Pravděpodobně tedy neexistuje jedno konkrétní věkové období v lidském životě, ve 

kterém bychom dosáhli vrcholu ve všech kognitivních činnostech (Trafton, 2015, nestránkováno). 

9.2 Strategie učení u dospělých studentů
Šerák  (2009,  s.  62)  v  souvislosti  s  učením/vzděláváním  dospělých  zdůrazňuje  tzv.  motivační 

trojúhelník, jenž spočívá na následujících podmínkách:

 mít  možnost  učit  se (determinováno  rodinnou  a  pracovní  situací,  fyzickým  i  duševním 

zdravotním stavem, dostatkem volného času, inteligencí apod.);

 chtít se učit se (klíčová je silná vnitřní motivace – pokud člověk nechce, nic se nenaučí; 

nelze učit nemotivovaného jedince; pokud jsme přesvědčeni, že se něco nenaučíme, pak je 

proces učení pouhá ztráta času);

 umět se učit (umění „naučit dospělého učit se“, zvládnout rutinní postupy učení).
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Plamínek (2014, s. 25) definuje učení jako „zásadní evoluční vynález, který usnadňuje adaptaci na  

měnící  se  životní  podmínky organismů.  V tom je  jeho smysl  a  účel.“ Podstata  učení  spočívá v 

jednoduchém a přesto spolehlivém psychologickém mechanismu. Pokud jsme při  učení zažívali 

nebo zažíváme pozitivní  a  stimulující  pocity  (apetenci),  dochází  u  nás  k výrazné  tendenci  tyto 

činnosti opakovat; pokud jsme naopak měli nebo máme v souvislosti s učením spíše nelibé pocity 

(averzi), automaticky tíhneme k vyhnutí se této aktivitě (tamtéž, s. 26).

Učební proces se obecně skládá z fáze osvojování učiva a jeho upevňování, přičemž se tyto dvě 

složky navzájem doplňují a prolínají – čím lepší a pevnější je osvojení nové látky, tím méně úsilí je 

třeba k jejímu upevnění  a naopak.  Schopnost  učit  se  obsahuje pět  základních faktorů:  kapacita 

schopnosti učit se, lehkost učení, trvalost učení, intenzita učení a zájem o učení (Vacínová, 2011, s. 

70–80). Co se týče vývoje struktury osobnosti s přibývajícími lety, pak se lze domnívat, že základní 

ladění člověka, jeho osobnostní vlastnosti, jeho sebeobraz včetně temperamentu zůstává většinou 

konstantní, leda že by bylo ovlivněno významnými existenčními a sociálními okolnostmi. Novější 

longitudinální výzkumy ukazují, že „interindividuální rozdíly mezi osobami stejné věkové skupiny  

převyšují v mnoha ohledech rozdíly mezi různými věkovými skupinami,“ (tamtéž, s. 79) a také že 

„eventuální deficit ve schopnosti učit se není primárně vyvolán procesem stárnutí, ale že jde o vliv  

somatických,  sociálních,  psychických,  pedagogických  a  biografických  činitelů.  Zdá  se,  že  

rozhodující pro míru energie pro učení a připravenosti pro učení je motivace.“ (tamtéž, s. 81).
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10 Vzdělávání dospělých na terciárním stupni v zahraničí
Podle  expertů  OECD je  vzdělanostní  úroveň obyvatelstva  charakterizována podílem obyvatel  s 

vyšším sekundárním (středoškolským) vzděláním spadající do klasifikace ISCED 3–4 a podílem 

obyvatel se vzděláním terciárním spadající do klasifikace ISCED 5–8 (viz Příloha A). 

Údaje  z  Eurostatu  (2020a,  nestránkováno)  ukazují,  že  dle  těchto  dvou  ukazatelů  měla  Česká 

republika za rok 2018 poměrně dobré výsledky (viz  Příloha J), a to jak v mladší věkové skupině 

25–54 let (5,3 % lidí se základním vzděláním, 68,4 % se středoškolským vzděláním a 26,3 % s 

terciárním  vzděláním),  tak  i  ve  starší  věkové  skupině  55–74  let  (11,4  %  lidí  se  základním 

vzděláním, 73,6 % se středoškolským vzděláním a 15 % s terciárním vzděláním). Evropský průměr 

udával v obou věkových kategoriích vyšší počty lidí se základním vzděláním, nižší počty lidí se 

středoškolským vzděláním a vyšší počty lidí s terciárním vzděláním, tedy konkrétně: mladší věková 

skupina 25–54 let (19,4 % lidí se základním vzděláním, 45,4 % se středoškolským vzděláním a 35,2 

% s terciárním vzděláním) a starší věková skupina 55–74 let (34,2 % lidí se základním vzděláním, 

44,1 % se středoškolským vzděláním a 21,7 % s terciárním vzděláním).

Prvenství České republiky tedy spočívá v tom, že má v rámci Evropské unie vůbec nejnižší počet 

lidí se základním vzděláním a nejvyšší počet středoškolsky14 vzdělaných obyvatel, zatímco v počtu 

vysokoškoláků  zatím  zaostáváme  za  evropským průměrem,  byť  v  mladších  ročnících  se  tento 

náskok  začíná  rychle  vyrovnávat.  Koucký  (2018,  nestránkováno)  vysvětluje  tuto  situaci  jinou 

strukturou našeho školství s dlouhou a stabilní  tradicí  středního odborného školství a masovým 

rozšířením terciárního vzdělávání až po roce 2000. 

Příloha K naznačuje, že Česká republika v roce 2017 ještě nedosáhla podílu vysokoškoláků, který 

je  obvyklý v jiných vyspělých zemích světa  a Evropy.  Podíl vysokoškoláků u nás  byl  24 % z 

celkové dospělé populace, což bylo stále výrazně pod průměrem zemí EU (34 %) a ještě více pod 

průměrem zemí OECD (37 %). Při posuzování těchto hodnot je ovšem třeba nutně brát v potaz 

takřka 40letý rozdíl mezi posuzovanými věkovými skupinami a zcela odlišný předchozí historický 

vývoj dané země a jiný přístup ke vzdělání. 

Jak ukazují statistická data Eurostatu (2020b, nestránkováno), v rámci EU28 v roce 2019 41,6 % 

30–34letých dosáhlo terciárního vzdělání, což znamená překročení stanoveného cíle ve vzdělávací 

politice Evropské unie, který měl dosáhnout do roku 2020 40 % terciárně vzdělaných ve věkové 

kohortě  30–34 let  (MŠMT,  2015,  s.  3);  v  České republice v roce  2019 v této věkové kohortě  

dosáhlo terciárního vzdělání 35,1 %, (cílem do roku 2020 bylo 32 %), i u nás se tedy jedná o 

14 Do středoškolského vzdělání jsou v tomto kontextu zahrnuty i učební obory bez maturity.
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překročení stanoveného cíle. Na druhou stranu naše sousední země v tomhle ohledu dosáhly ještě 

výraznějších  úspěchů,  např.  na  Slovensku  bylo  ve  stejném  období  mezi  30–34letými  40,1  % 

absolventů  terciárního  vzdělání  a  v  Polsku  dokonce  46,6  %. Jediné  země  v  rámci  EU,  které 

nedosáhly alespoň 30 % 30–34letých s terciárním vzděláním, byly Rumunsko a Itálie. 

Jak lze vidět z Přílohy L, v českém vysokém školství v roce 2016 tvořili studenti nad 25 let zhruba 

28 %, z nichž byla více  než  třetina  starší  30 let  (10 %).  Země s  dlouhou tradicí  celoživotního 

vzdělávání  (především  Skandinávie)  vykazovaly  z  celkového  počtu  studentů až  takřka  50  % 

studentů nad 25 let, přičemž studenti nad 30 let zde tvořili až 20 % z celkového počtu studentů. 

Ve  věkovém rozmezí  25–64  let  byla  u  formálního  vzdělávání  v  České  republice  v  roce  2016 

zaznamenána účast jen 3 % osob (10 % studujících se účastnilo sekundárního vzdělávání, 90 % pak 

terciárního vzdělávání). Při porovnání s ostatními evropskými zeměmi lze tuto účast hodnotit jako 

signifikantně  nízkou,  neboť  patříme  mezi  čtyři  země  s  nejmenší  účastí  dospělých  osob  ve 

formálním vzdělávání.  Míra zapojení  dospělých ve věku 25–64 let  do formálního vzdělávání  v 

rámci států EU v roce 2016 výrazně oscilovala od 14 % ve Švédsku po necelá 2 % na Slovensku 

(ČSÚ, 2018a, s. 14, 46). V účasti v neformálním vzdělávání si Česká republika stála lépe než v 

případě  vzdělávání  formálního  –  ve  věkové  kategorii  25–64  let  se  ho  účastnilo  45  % osob  v 

produktivním věku, čímž se nacházíme zhruba na průměrné úrovni Evropské unie (ČSÚ, 2018a, s. 

25). 

Pokud rozlišujeme počet studentů ve formálním vzdělávání v zahraničí v roce 2017 dle věkových 

kohort 25–29let, 30–39 let a 40–64let (viz  Tabulka 3), pak zdaleka nejvyšší účast dospělých ve 

všech  zmíněných  věkových  skupinách  byla  ve  skandinávských  zemích  a  v  Austrálii; České 

republika (spolu se Slovenskem, Jižní  Koreou a Francií)  se ve zmíněných věkových skupinách 

ocitla téměř na konci žebříčku účasti dospělých ve formálním vzdělávání. 
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Tabulka 3: Studenti v prezenčních a kombinovaných formách na veřejných i soukromých školách 
ve vybraných zemích v % jejich věkové kohorty v roce 2017

25–29 let 30–39 let 40–64 let

Finsko 31 17 6

Austrálie 28 17 8

Švédsko 27 16 5

Dánsko 30 9 2

Island 24 11 4

Norsko 19 8 2

USA 14 7 2

Průměr OECD 16 6 2

Průměr 23EU 15 6 2

ČR 10 2 1

Jižní Korea 9 2 1

Slovensko 7 2 1

Francie 7 2 0

Zdroj: vlastní zpracování dle OECD, 2019, s. 157

Ve většině evropských zemí je převažující část vysokoškolských studentů mladší 25 let. Výjimku 

tvoří  Švédsko,  Finsko  a  Island,  kde  je  více  než  polovina  studentů  starší  25  let  a  průměrný 

studentský věk v těchto zemích je  28 let.  Česká republika má 28 % vysokoškolských studentů 

starších  25  let  (evropský  průměr  je  32  %). Průměrný  věk  českého  (stejně  jako  průměrného 

evropského) vysokoškolského studenta je 25 let (DZHV, 2018, s. 30).

66



11 Shrnutí
Předkládaná práce se věnuje segmentu českých netradičních studentů terciárního vzdělávání jakožto 

celku,  zabývá  se  jejich  specifiky  i  postavením  v  rámci  současného  vysokoškolského  systému. 

Nemalá pozornost byla věnována i procesu masifikace českého vysokého školství, protože současné 

netradiční studenty lze vnímat jako určitý produkt tohoto procesu. 

Dané téma poměrně úzce navazuje a vychází z myšlenky vzdělanostní společnosti a celoživotního 

učení,  které  motivuje  jednotlivce, a  zároveň  na  ně  přesouvá značný díl  zodpovědnosti,  aby se 

vzdělávali  a  učili  nejen  v  počáteční  fázi  života,  ale  aby  si  svoje  znalosti  a  dovednosti  sami 

doplňovali  a  aktualizovali i  v  průběhu  celého  dalšího  života  a  dostáli  tak  požadavkům dnešní 

globalizované společnosti založené na rychlém a dynamickém technologickém vývoji a nutnosti 

neustálé flexibility a adaptace nejen na pracovním trhu.

Nemalý prostor jsem věnovala zasazení tématu do historického kontextu z hlediska předchozího 

vývoje  vysokého  školství  a  možností  formálního  vzdělávání  dospělých  (ČSÚ,  2010, 

nestránkováno). Převažující část minulého století mělo české vysoké školství sice elitní charakter, 

ale  mezi  lety  1948–1989  jen  z  hlediska  množství  studujících,  méně  již  z  pohledu  možností 

výraznějšího sociálního  a  profesního vzestupu a ještě  méně z  pohledu ekonomické návratnosti. 

Dálkové studium (nejen) vysokých škol při zaměstnání bylo poměrně široce rozšířeno i za minulého 

režimu. Po roce 1989 vzhledem k novému směřování země se začal zásadně přehodnocovat význam 

vzdělání,  které  začalo  na  rozdíl od  minulosti  přinášet  nebývale  široké  možnosti  pracovního 

uplatnění i finanční návratnosti (Doseděl a Katrňák, 2018, s. 11–22). Na to postupně navazovala i 

celospolečensky podporovaná rostoucí snaha o dosažení co nejvyššího vzdělání. Po roce 2000 v 

návaznosti na nový vysokoškolský zákon a celoevropský Boloňský proces se české vysoké školství 

začalo prudce rozvíjet a otevírat širokým vrstvám zájemců o studium, což se projevilo zejména 

značným nárůstem studijních  oborů,  vznikem nových,  především soukromých  vysokých  škol  i 

rozšířením možností studovat v různých studijních formách. Někteří odborníci hovoří v souvislosti 

s českým vysokým školstvím o dosažení nejen masové fáze vzdělávání, ale v určitých aspektech až 

univerzální fáze, která spočívá v tom, že o vzdělání usiluje nadpoloviční většina z příslušné věkové 

kohorty studentů (Prudký, Pabian a Šima, 2010). Proces masifikace českého vysokého školství je 

zásadně  spojen  s  rozvojem bakalářských  studií  a  také  vznikem velkého  množství  soukromých 

vysokých  škol  a  jiných  než  prezenčních  způsobů  studia.  Počet  studentů  na  českých  vysokých 

školách a ve všech studijních formách kulminoval mezi lety 2010–2011, kdy dosáhl téměř 400 tisíc 

studentů, poté začal lineárně klesat až na současných zhruba 290 tisíc studentů (MŠMT, 2019a, 
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nestránkováno) a tento trend bude díky nepříznivému demografickému vývoji  mladších ročníků 

pokračovat i do budoucna. Vysoké školy v důsledku toho v současné době čelí výzvám, jak se s 

tímto poklesem studenstva vypořádat, přičemž se v této souvislosti často nabízí otázka možného 

rozšíření například celoživotních forem vzdělávání.

Pojem netradiční student pochází z anglosaského světa s dlouhou tradicí ve vzdělávání dospělých a 

má se především vymezit vůči tradičně vnímanému mladému studentovi s jeho klasickými atributy. 

Zatímco tradiční  studenti  se vnímají  jako studující,  kteří  při  studiu případně pracují,  netradiční 

studenti se většinově naopak cítí jako pracující, kteří si přibrali studentskou roli. Zralí studenti ve 

věku 25–64 let, s pauzou ve vzdělávací dráze a řadou pracovních, rodinných a dalších rolí se stali 

nedílnou součástí  české vysokoškolské studentské populace,  což navazuje i  na rozšířené tradice 

doby minulé. V některých zemí už pojem netradiční studenti v podstatě pomalu ztrácí svůj význam, 

neboť studující  ve  věku nad 25 let  již  mnohde tvoří nadpoloviční část  všech vysokoškolských 

studentů (Treinienė, 2017, s. 41; Wylie, 2005, nestránkováno). Adultifikace vysokého školství tedy 

jasně odráží fakt, že v dnešní společnosti je průběh životních drah méně fixní a více volatilní než 

býval v minulosti. 

Významnou část práce jsem věnovala konkrétním aspektům studia u netradičních studentů. Tito 

studenti jsou často (a právem) spojování s kombinovanou, nikoliv prezenční formou studia, a také 

se soukromými vysokými školami, ačkoliv v celkovém počtu převážná část netradičních studentů 

navštěvuje  veřejné  vysoké  školy.  Zatímco  na  veřejných  vysokých  školách  tvoří  studenti 

kombinovaného studia pouze zhruba pětinový podíl, na soukromých vysokých školách jejich počty 

tvoří přibližně polovinu všech studentů, přičemž tento podíl býval v minulosti ještě výraznější. Dá 

se tedy usuzovat, že soukromé vysoké školy jsou ze své podstaty více orientované na zralé studenty 

a nabízejí jim mimo jiné například vstřícnější harmonogram výuky. Veřejné vysoké školy bývají 

věkovým složením studentů, stylem výuky i přístupem řady vyučujících stále primárně zaměřeny na 

tradiční studenty. 

Výběr studijních oborů pro netradiční studenty je ovšem poměrně výrazně limitován možnostmi 

kombinovaného  studia,  tudíž  velká  část  netradičních  studentů  se  rozhoduje  především  pro 

pedagogické,  zdravotní,  společenskovědní  či  ekonomické  obory;  na  soukromých  školách  jasně 

dominují obory ekonomického směru. Převažující část netradičních studentů má ambice vystudovat 

pouze bakalářský program.

Co se týče věkové struktury netradičních studentů, jejich zapojení do vzdělávání jasně koreluje s 

věkem. Počet studentů kombinovaného studia kulminuje okolo 25 let, ale řada z těchto studentů 

stále patří do počátečního, nikoliv dalšího vzdělávání. Po 25. roce věku se účast prudce snižuje, ale 
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poměrně  výrazná  a  početně  stabilní  je  skupina  studentů  zhruba  ve  věku  35–45let,  která  ještě 

pozitivně vyhodnocuje pracovní využitelnost a návratnost investice do vzdělání ((Dämmrich, Vono 

de Vilhena a Reichart, 2014, s. 41; MŠMT, 2019b, nestránkováno). V pozdějším věku účast prudce 

klesá a po 50. roce věku je spíše jen sporadická. Početně nepříliš výrazná část zralých studentů 

studuje i v prezenčních programech. 

Ti, kteří uchopí svou druhou vzdělávací šanci, se takto rozhodují z celé řady navzájem provázaných 

důvodů,  ale  primárně  převažují  ty  profesní.  V  tomto  ohledu  jsou  zralí  studenti  výrazně 

„zaměřenější“ a „zacílenější“ než tradiční studenti, kteří začínají studovat často s dosud nejasnou 

představou budoucího uplatnění. Ve veřejné sféře je častý i požadavek zaměstnavatele na zvýšení 

kvalifikace. Obecně netradiční studenti vnímají vysokoškolské vzdělání jako prostředek k upevnění 

své aktuální pracovní pozice či k možnému dalšímu profesnímu rozvoji, respektive ke zvýšení šancí 

při  vykročení  jiným pracovním  směrem.  Mnohdy  v  získání  vysokoškolského  vzdělání  spatřují 

způsob,  jak  udržet  krok  s  mladší  generací,  která  již  z  větší  části  přichází  na  pracovní  trh  s 

vysokoškolským diplomem. Další  a  často neméně důležité  žádoucí  efekty studia pro netradiční 

studenty jsou vnitřního charakteru a spočívají především v oblasti vlastního rozvoje, sebekultivace i 

určitého sebepotvrzení po zvládnutí náročného cíle. 

Jak  již  bylo  řečeno,  bariéry,  které  zralí  vysokoškolští  studenti  vnímají,  vyplývají  především z 

nutnosti zvládat současně a zároveň dlouhodobě v průběhu studia více sociálních rolí, jež jsou často 

v  konfliktu  a  působí  protichůdně.  Skutečnou  výzvou  pro  ně  často  na  prvním  místě  nebývá 

intelektuální náročnost studia, ale schopnost pracovat většinou na plný úvazek, případně udržovat 

partnerský  vztah  či  se  starat  o  rodinu  a  přitom  ještě  zvládat  požadavky  studia,  což  ostatně 

představuje nejvýznamnější potenciální překážku k úspěšnému dokončení studia.  Z toho vyplývá 

nutnost významné časové sebeorganizace, posílení vnitřní disciplíny a mohutného zmobilizování 

vůle, což jsou faktory, které se při studiu v dospělém věku bezpochyby velmi upevňují. Často – a 

možná překvapivě – je to právě nutnost čelit překážkám, která posiluje chuť a vůli studium dokončit 

situaci navzdory. Dalším znevýhodněním může být i obtížnější a nedostatečné sociální začlenění s 

novými  spolužáky  i  vyučujícími  v  novém akademickém prostředí.  Starší  studenti  tak  většinou 

nezažívají  to,  co  je  tradičně  spojováno  s  představou  vysokoškolského  života,  který  zdaleka 

nespočívá jen v plnění studijních povinností. Pro úspěšné dokončení studia je však velmi přínosné 

právě  budování  pevnějších  vazeb  v  rámci  utvořené  studentské  skupiny  na  principu  vzájemné 

spolupráce, sdílení a emoční podpory, byť nejsou založeny na každodenní bázi. 

S věkem se mění i způsob, jak člověk přistupuje k učení, ale průzkumy dokazují, že dostatečná 

motivace  a  chuť  k  učení  může  zvrátit  nebo  alespoň  kompenzovat  určité  regresívní  trendy  v 
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souvislosti s věkem a stárnutím. Zatímco některé kognitivní funkce mohou slábnout, ostatní se zase 

s věkem zlepšují a mohou tak případné deficity vyrovnávat. Nadmíru důležité je i vlastní sebepojetí 

jedince, které v mnohém předurčuje jeho úspěch či neúspěch nejen na poli studijním. Jsou to právě 

androdidaktické principy, které reflektují specifika učení dospělých a které by měly být (a často 

bohužel nejsou) při výuce netradičních studentů využívány (Dvořáková a Šerák, 2016, s. 108; Palán 

a  Langer,  2008,  s.  149–150).  Netradiční  studenti  ve  většinově  tradičním  vysokém  školství 

představují určitou výzvu i z pohledu vyučujících, a to kvůli jejich vysoké heterogenitě z hlediska 

věku, motivačních faktorů, profesního pozadí, cílů a očekávání od studia. Netradiční studenti by v 

ideálním případě  sami  mohli  díky  svým pracovním zkušenostem přispívat  k  užšímu propojení 

školské teorie a praxe. 

S masifikací vysokého školství se zvýšil i počet těch, kteří studia nedokončí, přičemž výzkumy 

ukazují, že v rámci kombinovaného studia, kde většinový podíl tvoří právě netradiční studenti, je 

tento trend ještě zřetelnější. Pro  všechny skupiny studentů platí, že zdaleka nejvýraznější úbytek 

studentů nastává v prvním ročníku bakalářského studia; zahraniční studie udávají, že nejkritičtější 

období u netradičních studentů pro ukončení studia je překvapivě již v průběhu prvního semestru. 

Ačkoliv  některé  důvody  pro  nedokončení  studia  mohou  tradiční  i  netradiční  studenti  sdílet,  u 

netradičních studentů jsou ve větší míře akcentovány rodinné a pracovní překážky. Nemalý vliv na 

úspěšné dokončení studia má i fakt, zda studium probíhá v návaznosti na požadavek zaměstnavatele 

a tudíž i ve spolupráci s ním, což pro netradičního studenta představuje usnadnění studia v celé řadě 

praktických aspektů. 

Svou pozornost  jsem věnovala  i  současným možnostem uplatnění  vysokoškolských absolventů. 

Kromě  tradičních  prestižních  a  obecně  respektovaných  vysokoškolských  pozic,  kde  je  potřeba 

diplomu  neoddiskutovatelná,  z  četných  průzkumů  vyplývá,  že  požadavky  zaměstnavatelů  na 

důležitost  vysokoškolského  diplomu  se  značně  různí,  neboť  jeho  hodnota  je  v  současné  době 

vnímána odlišně a často i poněkud rozporuplně (Koucký, Ryška a Zelenka, 2014). Veřejná sféra 

bývá  nakloněna  nutnosti  vysokoškolského  vzdělání  o  něco  více  než  sféra  komerční.  Řada 

zaměstnavatelů také vnímá existenci vysokoškolského diplomu spíše než cokoliv jiného především 

jako určité potvrzení, že dotyčný jedinec je schopen učit se a vyvinout trvalejší úsilí vedoucí k 

dosažení stanoveného cíle, zatímco praktické dovednosti potřebné pro výkon dané profese se člověk 

naučí  až  na  pracovním  místě  samotném,  nikoliv  ve  škole.  Je  potvrzeno  řadou  výzkumů  i 

teoretických konceptů,  že současný, neustále  narůstající  počet  vysokoškoláků způsobuje určitou 

devalvaci  vysokoškolského  vzdělání,  které  již  zdaleka  nezajišťuje  dřívější  možnosti  kvalitního 

profesního uplatnění. Zdá se, že dochází k jakémusi umělému navyšování kvalifikačních požadavků 

70



pro  výkon  určitých  pozic,  kde  předtím  vysokoškolské  vzdělání  nebylo  zdaleka  potřeba.  To 

způsobuje,  že  v  současnosti  stále  větší  množství  vysokoškoláků  zastává  pozice  pod  svou 

kvalifikační  úroveň,  neboť  počet  absolventů  roste  výrazně  více  než  množství  odborných  a 

kvalifikačně adekvátních pracovních míst (Keller a Tvrdý, 2008). 

Česká republika má mezi ostatními evropskými zeměmi nejvýraznější základnu lidí se středním 

vzděláním a  počet  vysokoškoláků  v  mladších  kategoriích  se  také  prudce  zvyšuje.  Zejména  ve 

skandinávských,  ale  také  anglosaských  zemích  jsou  ale  počty  starších  studentů  především  ve 

formálním vzdělání výrazně vyšší než u nás, což ovšem souvisí i s celospolečenskou podporou 

konceptu vzdělávání dospělých. Co se týče finanční návratnosti vzdělání, průzkumy naznačují, že 

největší návratnost vysokoškolského vzdělání v porovnání s ostatními vzdělanostními úrovněmi je v 

zemích, kde si vzdělání drží spíše elitnější charakter a není otevřeno širokým vrstvám zájemců.

71



12 Závěr
V souvislosti  s předchozími zjištěními by bylo bezesporu zajímavé a podnětné zaměřit  budoucí 

výzkum na zjišťování a ověřování toho, nakolik vysokoškolský diplom získaný ve vyšším věku 

skutečně pomohl – při pohledu s určitým časovým odstupem – ke stabilizaci a upevnění stávajícího 

pracovního  místa,  při  získání  nového  uplatnění  v  jiné  pracovní  oblasti  či  zda  přinesl  v 

dlouhodobějším  horizontu  i  ekonomickou  návratnost.  Výsledky  by  se  zřejmě  značnou  měrou 

odvíjely i od toho, v jaké pracovní situaci daný jedinec do formálního studia vstupoval. Průzkumy 

podobného  zaměření  již  byly  uskutečněny,  ovšem  vztahovaly  se  především  k  čerstvým 

vysokoškolským  absolventům  bez  výraznější  předchozí  pracovní  praxe.  V  rámci  šetření 

zaměřeného především na zralé studenty by tak mohlo být ověřeno, zda myšlenka celoživotního 

učení/vzdělávání není pouze abstraktní ideou, ale zda se její implementace skutečně vyplácí i na 

současném trhu práce. 

Ve srovnání s většinovou českou populací netradiční studenti svým přístupem a ochotou se dále 

formálně vzdělávat i ve vyšším věku však tvoří spíše výjimku, neboť z četných výzkumů vyplývá, 

že většina českých dospělých nevidí především v kontextu své současné pracovní pozice v dalším 

vzdělávání příliš velký smysl, co se týče potenciálního profesního rozvoje či příjmového zlepšení. 

Nezanedbatelnou roli při ochotě dospělých dále se vzdělávat hraje i hospodářská situace země, míra 

nezaměstnanosti a všeobecné vnímání stability a jistoty pracovního místa, nebo naopak vnímání 

zvýšeného rizika jeho ztráty. Pokud jsou tyto faktory nepříznivé, mohou potenciálně zvyšovat chuť 

či potřebu dospělých investovat čas i finanční zdroje do dalšího vzdělávání a posilovat tak svoje 

postavení na trhu práce.

Současný  pokles  počtu  tradičních  studentů  lze  jednoznačně  připisovat  demografickému  vývoji, 

ovšem i u netradičních studentů lze v posledních letech sledovat snížení jejich počtu. Jako první z 

možných vysvětlení  tohoto  jevu se  nabízí  eventualita,  že  potřeba  zralejších  studentů  doplnit  si 

chybějící  kvalifikaci  již  byla  z  velké  části  saturována.  Za  podrobnější  úvahu  by  určitě  stála  i 

predikce budoucího vývoje právě v tomto segmentu.  Pokud se dnes  u mladé generace pokouší 

získat vysokoškolské vzdělání téměř polovina populačního ročníku, pak i za reálného předpokladu, 

že ne všem se podaří studium úspěšně dokončit, se dá očekávat, že v budoucnosti bude počet těch, 

kteří  budou  chtít  opětovně  vstoupit  do  formálního  vzdělávacího  systému  za  účelem  získání 

vysokoškolského vzdělání, patrně o dost nižší než tomu bylo v posledních dvou dekádách. V tomto 

období se totiž pro vysokoškolské studium často rozhodovali ti, kteří ještě vyrůstali v době, kdy i  

pro mladé ročníky byly studijní možnosti  kvůli  elitnějšímu charakteru vysokých škol podstatně 
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limitovanější,  a  především nebyl  kladen  tak  silný  společenský  důraz  na  nutnost  dosáhnout  co 

nejvyššího vzdělání, často i bez ohledu na reálné studijní schopnosti.

Vystudovat vysokou školu i ve vyšším věku než je obvyklé a mít možnost vybrat si z poměrně 

široké škály studijních možností  vnímám pozitivně já a bezpochyby i  řada ostatních,  kteří  se o 

takovéto studium rovněž pokusili. Nicméně rezonuji i s většinou kritických postřehů vztahujících se 

k  určité  devalvaci  vysokoškolského  diplomu  vzhledem  k  masifikačním  procesům  v  oblasti 

vzdělávání, což jsem v práci i uvedla. Myslím si, že v současnosti je třeba se oprostit od dříve 

většinově  platného  názoru,  že  (jakékoli)  vysokoškolské  vzdělání  samo  o  sobě  je  v  podstatě 

garantem profesního a sociálního vzestupu, neboť to již v řadě případů neplatí. Další cenné efekty 

při  získání  vysokoškolského  vzdělání  v  podobě  většího  rozhledu  v  daném oboru  i  všeobecně, 

vytříbení  kritického  myšlení,  rozvoje  vlastní  osobnosti  i  schopnosti  dosáhnout  cíle  i  přes  řadu 

překážek však naštěstí zůstávají zachovány i v dnešní době.

Také bych na závěr chtěla upozornit, že při zpracování a analýze statistických údajů z českých i 

zahraničních  zdrojů  ne  všechny  získané  výsledky  byly  zcela  konzistentní,  což  se  dá  přičítat 

především způsobu odlišného a nejednotného zpracování dostupných dat. Dílčí témata typu studijní 

neúspěšnost,  volba  studijních  oborů  či  reálné  pracovní  perspektivy  jsou  často  zpracovávány za 

vysokoškolskou studentskou populaci jako celek,  v lepším případě je rozlišen segment studentů 

kombinovaného studia oproti prezenčním studentům, avšak ani to zcela nereflektuje pouze skupinu 

netradičních studentů. Různorodé zahraniční studie a výzkumy, z kterých jsem vycházela, mohou s 

sebou navíc nést riziko, že zjištěné výsledky nebudou zcela aplikovatelné na české prostředí nebo 

že vycházejí z kontextu jinak pojatého školského systému i dalších návazných aspektů. 

I přes tyto uvědomované nedostatky a možné odchylky věřím, že tato předkládaná práce nabídla 

relativně ucelený popis problému a naznačila některé jeho důležité souvislosti.
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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
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PŘÍLOHA B

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

zdroj: ČSÚ, 2014a, s. 6
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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
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PŘÍLOHA C

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

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

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

zdroj: MŠMT, 2016, s. 24
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PŘÍLOHA  E

                                     Studenti VŠ podle pohlaví a věku k 31.12.2018

            

zdroj: ČSÚ, 2018b, nestránkováno
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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
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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
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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
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PŘÍLOHA I

 Percepce bariér ve vzdělávání dospělých v roce 2005 a 2015

zdroj:  Kalenda a Kočvarová, 2017, s. 76
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PŘÍLOHA  J

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

zdroj: Eurostat, 2020a, nestránkováno
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PŘÍLOHA K

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

zdroj: Koucký, 2018, nestránkováno
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PŘÍLOHA L

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

zdroj: Koucký, 2018, nestránkováno
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