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ÚVOD 

V České republice právě probíhají vášnivé a poměrně ostré debaty o žádoucí podobě 

vzdělávací soustavy, o obsazích, cílech a kvalitě výuky, či o druhu dovedností, schopností 

a kompetencí, které by měli žáci a žákyně či studenti a studentky v různých typech 

vzdělávacích zařízení získat. Stranou nestojí ani vysokoškolské vzdělávání.                      

Právě tomuto typu vzdělávání je v České republice v poslední době věnována velká 

pozornost, doprovázená mnohými výzkumy, mezinárodními srovnáními a polemikami                       

o jeho správném vývoji. Vysokoškolské vzdělání je nejvyšším možným dosažitelným 

vzděláním a jako takové podle mnoha autorů zajišťuje jeho absolventům a absolventkám 

nejvýhodnější pozice na trhu práce, do jisté míry je chrání před nezaměstnaností, otevírá 

přístup k lepším společenským pozicím a vyšší životní úrovni (Keller 2008; Zelenka 2008;                    

Matějů, Straková 2006; Brožová 2003). Nemůžeme se tedy divit, že vysokoškolské 

vzdělávání je aktuálním tématem, kterému se věnují nejen aktéři ve vysokoškolském 

vzdělávání ale i mnohá média, a že je vysokoškolskému vzdělávání přisuzována čím dál 

větší váha, zejména kvůli zajištění vyšší ekonomické produktivity země.    

Jaké vysokoškolské vzdělání by ale měli studující volit, když se trh práce neustále 

vyvíjí a roste poptávka po flexibilních zaměstnancích? Giddens (2001) v této souvislosti 

uvádí příklad tzv. „portfoliových pracovníků“, kteří se vyznají v mnoha oblastech                

a kteří budou mít díky svým různorodým kompetencím příznivou budoucnost. Strategií, 

jak uspět v tvrdé konkurenci na trhu práce by tedy mohlo být studium více studijních 

programů1, které je již několik let usnadněno rozdělením na tři stupně vysokoškolského 

vzdělávání (bakalářský, magisterský a doktorský). Ale je možné, že studentky a studenty 

vedou k „násobnému studiu“2 i jiné důvody. 

Některá témata, jako například otázky rovného přístupu k vysokoškolskému 

vzdělání, jeho masifikace, diverzifikace či financování, stojí v centru debat, jiná však jsou  

dosud opomíjena a je třeba je otevírat. Vysokoškolské vzdělávání jako „předmět 

zkoumání“ nikdy nebudeme moci vidět ve své celistvosti a komplexnosti,                          

pokud na něj nebudeme nahlížet z mnoha různých perspektiv. Právě tato práce se snaží 

rozšířit perspektivy pohledu na vysokoškolské vzdělávání a to konkrétně zaměřením              

se na fenomén násobného studia, který dosud v České republice stojí stranou zájmu,              

a proto není možné opírat se o existující literaturu. Již v úvodu je třeba předeslat,             

že si tato práce neklade za cíl pokrýt problematiku násobného studia vyčerpávajícím 

                                                 
1 Může samozřejmě jít i o studium více oborů v rámci jednoho studijního programu, pokud každý z nich vede 
k udělení titulu. Programem rozumím bakalářské nebo magisterské (event. navazující magisterské)                            
nebo doktorské studium. Pro zjednodušení používám v této práci termín program. 
2 Násobným studiem rozumím souběžné nebo následné studium několika bakalářských nebo několika 
magisterských (event. navazujících magisterských) nebo několika doktorských programů – podrobnější 
vysvětlení je součástí kapitoly 6. Násobné studium 
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způsobem, chce ale na násobné studium upozornit a poskytnout určité perspektivy, 

kterými je možné na něj pohlížet.  

V této práci se budu zabývat zejména rozsahem násobného studia, jeho podobami 

a možnými riziky s ním spojenými. Zaměřím se také na důvody, které studující vedou            

k výběru či naopak odmítnutí násobného studia. Cílem této práce tedy bude zjistit,                

zda jev násobného studia vůbec v českém kontextu existuje, a pokud ano,                    

jaký má rozsah, jakých nabývá podob a jaká rizika či výhody představuje.  

Toto téma jsem si zvolila částečně i z osobních důvodů. Sama jsem studentkou 

vysoké školy, a tedy nemohou se mě nedotknout diskuze o současné podobě 

vysokoškolského vzdělávání, jeho budoucnosti, hodnotě získaných diplomů, vztazích     

mezi vysokoškolským vzděláním a trhem práce a o hodnotě a smyslu vysokoškolského 

vzdělání. Odpovědět si na otázky „Proč v současné době studovat?“ či „Jaké strategie            

při výběru studijních programů zvolit?“ a utvořit si tak vlastní názor ve změti 

protichůdných argumentů a doporučení, vyžaduje hlouběji se otázkou vysokoškolského 

studia  a vzdělávání obecně zabývat.  

V teoretické části tedy nejprve stručně vymezím základní pojmy, týkající                     

se vzdělávání, jeho základní rozdělení a funkce vzdělávacích soustav,                                 

ve kterých vzdělávání probíhá. V dalších kapitolách budu na vzdělávání a vzdělání 

nahlížet z různých perspektiv. Nejprve se zaměřím na vzdělání jako kapitál a investici           

do budoucna. Poměrně velký prostor bude věnován souvislostem vzdělání a trhu práce, 

neboť právě tato problematika se ocitá v centru diskuzí a odvíjí se z ní mnoho důsledků 

jak pro trh práce, tak pro formy vzdělávání. Soustředím se zejména na to, jaké možnosti, 

výhody a rizika přinášejí různé úrovně vzdělání na trhu práce. Ve světle uvedených 

argumentů  se tak pokusím odpovědět na otázku, zda dosažená úroveň vzdělání 

rozhoduje o pozicích na trhu práce, jaké strategie mohou uchazeči o co nejlepší 

zaměstnání volit a co různě vzdělané skupiny motivuje k práci. 

Poté se budu podrobněji věnovat vzdělávací soustavě  České republiky                      

se zvláštním zřetelem na vysoké školy. U vysokoškolského studia budu sledovat                

jeho vývoj a jeho právě probíhající změny spojené s jeho masifikací, diverzifikací                

a zavedením principů Boloňské deklarace. Nebude opomenuta ani otázka rovnosti 

přístupu k vysokoškolskému vzdělání a faktorů ovlivňujících zájem stát                          

se vysokoškolským studentem či studentkou ve společnosti, o které mnozí autoři tvrdí, 

že je na cestě stát se společností „vědění“. Budu se tedy zajímat o to, kdo studuje                   

na vysoké škole a zejména pak o konkrétní studijní strategii – násobné studium. 

Vymezím pojem násobného studia, jeho možné podoby, výhody i rizika.  

V empirické části popíši svůj výzkum s názvem Fenomén násobného studia – 

případová studie na FHS UK3. Tento kvantitativní výzkum probíhal na jedné z fakult 

                                                 
3 Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy – v dalším textu používám zkratku FHS UK. 
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Univerzity Karlovy pomocí dotazníkového šetření. Jeho cílem bylo zejména zjistit,              

jak rozsáhlé je násobné studium v některých magisterských oborech na FHS UK,             

jakých konkrétních podob nabývá a proč se studující, kterých se tento fenomén týká, 

rozhodli uvedeným způsobem studovat.  

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

TEORETICKÁ ČÁST 

V této části prezentuji teoretická východiska, argumenty, pojmy a existující výzkumné 

údaje, které se nějakým způsobem vztahují k tématu Fenomén násobného studia – 

případová studie na FHS UK.  

 
1. Vzdělávání – Stručný úvod do problematiky 

Abychom pronikli do problematiky vzdělávání, je nejprve nutné definovat základní pojmy, 

týkající se vzdělávání – tedy „vzdělávání“, „výchova“, „edukace“, „formální vzdělávání“, 

„neformální vzdělávání“ a „informální vzdělávání“.  

 

1. 1. Vymezení pojmu vzdělávání 

Vzdělávání je „proces, v němž jedinec získává a osvojuje si soustavu poznatků                     

a dovedností i metodu jejich nabývání. Výsledným produktem vzdělávání je vzdělání“ 

(Veselý 2006b: 26). Pedagogické teorie kladou důraz na záměrnost tohoto procesu                     

a vzdělávání definují jako „proces záměrného a organizovaného osvojování poznatků, 

dovedností a postojů, typicky realizovaného prostřednictvím školního vyučování“                

(Průcha 2006b: 63). Souběžně s procesem vzdělávání však často probíhá i výchova, 

kterou nelze od vzdělávání striktně odlišit a kterou Veselý (2006b) definuje                         

jako cílevědomou činnost, “která je zaměřena na formování osobnostních                              

a charakterových vlastností člověka s cílem dosáhnout pozitivních změn                           

v jejich vývoji“(26). Autor poznamenává, že v poslední době se od tohoto odlišení pojmů 

ustupuje pro jeho umělost a také proto, že toto odlišení nemá cizojazyčný ekvivalent. 

Uvedené pojmy jsou čím dál častěji nahrazovány souhrnným pojmem edukace                   

(education) (Veselý 2006b). 

 

1. 2. Formální, neformální a informální vzdělávání 

Vzdělávání je možné posuzovat na základě několika kritérií. Nejzákladnější členění 

vzdělávání je na: formální (formal), neformální (non-formal) a nedávno nově přidanou 

kategorii informální (informal). Vymezení těchto kategorií je různé4,                                      

avšak ať už jsou definice jakkoli široké, shodují se v několika podstatných rysech. 

Formální vzdělávání „probíhá ve státem uznaných školských institucích poskytujících 

vzdělání. Certifikáty, které tyto instituce udělují, jsou státem uznávané a garantované                

a stát má tedy nutně povinnost vyhodnocovat úroveň kvality těchto institucí“                    

(Palán citován in Veselý 2007: 6). Naopak neformální vzdělání není určeno k získání 

takového státem uznaného certifikátu, a ani není uceleným školským vzděláním.                    
                                                 
4 Viz například různá vymezení, jak ukazuje Veselý  (2007) v EC 2000 Memorandum, EC 2006 Manual, OECD 
2007)  
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Má spíše krátkodobý charakter a může probíhat například v podobě firemního vzdělávání 

či kroužků (Veselý 2007).  

Informální vzdělávání je pak „proces záměrného získávání vědomostí, 

osvojování dovedností a postojů z každodenních zkušeností, z prostředí, kontaktů“     

(Palán citován in Veselý 2007: 6). Veselý (2007) přiznává, že rozdělení vzdělávání                

na formální, neformální a informální není jednoznačné, neboť neformální vzdělávání  

může probíhat ve státem uznaných vzdělávacích institucích a naopak. Také upozorňuje                 

na důležitý fakt, že není přesné ztotožňovat míru lidského kapitálu s dosaženým 

formálním vzděláním, neboť chybějící možnosti formálního vzdělávání mohou být 

nahrazeny jinými formami vzdělávání. V této práci se nadále budu zabývat zejména 

takovými vzdělávacími institucemi, které poskytují formální vzdělávání.  

 
1. 3. Funkce vzdělávací soustavy 

Je neoddiskutovatelné, že pro společnost i ekonomiku jsou vzdělávací instituce                  

velmi důležité. Pokud se chceme zaměřit na hlavní důvody vzniku a existence 

vzdělávacích institucí, musíme se ptát po jejich funkci. Funkcí vzdělávací soustavy         

Veselý a Kalous (2006) rozumí „obecný účel zřizování vzdělávacích institucí                    

a jako naplňování určitých individuálních a společenských potřeb“ (26). Tito autoři 

vyjmenovávají osm základních společenských a ekonomických funkcí vzdělávání: funkce 

výchovná, vzdělávací, socializační, kvalifikační, integrační, selektivní, ochranná                    

a kontrolní a inovativní. 

Výchovná a vzdělávací funkce již byla vysvětlena výše. Díky socializaci         

se žáci a žákyně i studenti a studentky začleňují do společnosti a rozvíjí se jako 

společenské bytosti. Giddens (2001) definuje socializaci jako „proces vývoje od stadia 

bezmocného novorozence až po osobu, která si dobře uvědomuje sebe samu a orientuje 

se ve své vlastní kultuře“ (39). Pomocí procesu interakce se svým okolím si jedinci 

zvnitřňují hodnoty a normy prostředí, zkoušejí hrát sociální role a naplňovat očekávání 

druhých. Keller (2004) ale i již zmíněný Giddens (2001) a Veselý s Kalousem (2006) 

dodávají, že cílem socializace je zformovat osobu, která se bude neustále chovat jako            

by byla pod dohledem skupiny.  

Jako čtvrtá funkce vzdělávání je uvedena kvalifikace, definovaná jako „získání 

potřebné míry odborných znalostí a dovedností nezbytných k dosažení oficiálně potvrzené 

způsobilosti k výkonu určitého povolání nebo funkce“ (Veselý, Kalous 2006: 27).                

Autoři Veselý a Kalous (2006) konstatují, že integrační funkce - tedy navazování 

vztahů, tolerance k druhým a komunikace s nimi, ale i s tím související rozvoj 

občanských ctností a návyky k integraci do občanského života – je zatím v českém 

kontextu poměrně opomíjena.  
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Zato selektivní funkci, která ovlivňuje přístup k zaměstnání, sociální prestiži                

i materiálnímu zabezpečení, je věnována pozornost velká. Na mezinárodní úrovni, 

Českou republiku nevyjímaje, se neustále vedou spory o tom, zda je třídící mechanismus 

(uskutečňovaný testy, vysvědčeními, certifikáty aj.) objektivní a spravedlivý5. 

Předmětem třídění jsou totiž jen určité prvky jednotlivcova kapitálu, nikoli jeho celek 

(Veselý, Kalous 2006; Procházková 2006; Maurin 2007).  

V této souvislosti Procházková upřesňuje, že v České republice byl novelou 

školského zákona zrušen systém jednotné školy v roce 1990, a následkem toho nastala 

velká diverzifikace výuky podle schopností a zájmu žáků a žákyň. Podle ní se v české 

vzdělávací soustavě teď již od nejranějšího věku dětí uplatňují různé podoby zvláštního 

přístupu mezi nadanými a méně schopnými žáky a žákyněmi navzdory tomu, že v mnoha 

západních zemích je zavedena jednotná škola. V těchto zemích absolvují povinný stupeň 

vzdělávání všechny děti společně a za srovnatelných podmínek (Procházková 2006). 

S názory Procházkové se však dá polemizovat, minimálně proto, že předpokládá,                 

že se výuka diverzifikuje zejména podle schopností a zájmu žáků a žákyň. Zohledňuje 

sice možnost, že sociální prostředí do určité míry předurčuje, jak náročné studium                  

pro děti bude a jakých výsledků budou dosahovat, nicméně pokud se podle této autorky 

méně nadaným žákům a žákyním bude věnovat větší péče, omezí se jejich zaostávání              

za ostatními. Jednotné povinné vzdělávání podle ní brání vzniku rozdílů mezi školami                

a poskytuje všem žákům a žákyním stejné podmínky pro vzdělávání. Maurin (2007)                

ale ukazuje, že společné vzdělávání žáků a žákyň ve stejných zařízeních neznamená 

„rovné vzdělávání“. Formálně sice mizí různé vzdělávací dráhy, zřizují se ale třídy 

různých úrovní pro různě nadané děti z různých sociálních prostředí..  

Kromě již uvedených funkcí, zabezpečují zejména základní a střední školy sociální 

kontrolu a dozor nad nezletilými. Provedené výzkumy ukazují, že u jedinců,                       

kteří déle setrvají ve škole se míra kriminality snižuje. Poslední uvedenou funkcí                    

je tvorba nových poznatků a inovací. I přes to, že jsou školy často považovány             

za konzervativní instituce, právě ony nesčetněkrát přinášejí společenskou změnu. 

Prvními, kdo získává informace o nových poznatcích probíhajících na univerzitách,              

jsou totiž tamní studující, kteří se navíc často na jejich získávání i přímo podílejí                   

(Veselý, Kalous 2006).  

Jackson upozorňuje na to, že škola plní i některé další funkce, ale nepřiznává je 

(nebo si jich ani není vědoma). Tyto nepřiznané funkce školy se uskutečňují 

prostřednictvím přenášení tzv. skrytého kurikula, které funguje jako nástroj sociální 

                                                 
5 Podrobně k této problematice např. Éric Maurin. Podrobně se zabývá selektivními i neselektivními systémy 
v různých zemích a ukazuje například souvislost mezi znepokojivým psychologickým vývojem dětí a mírou 
selektivity a konkurence škol. Upozorňuje na možné hrozby aplikace konkurenčních principů na úrovni 
povinného vzdělávání, které nemusí přinášet v oblasti školních výsledků zlepšení. Staví totiž děti i rodiny do rolí 
věčných konkurentů, což může nakonec vést k opačným cílům, než je žádoucí psychologický vývoj dítěte                   
a nakonec i sociální a ekonomické cíle demokratizace.   
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kontroly (děti se učí neodporovat autoritám, plnit genderové role, zařadit se do skupin 

atd.) (Jackson in Kopecký 2006). Podobně i Renzetti a Curan ve své publikaci popisují 

fakt, že vzdělávací soustavy využívají jak formální kurikulum „soubor předmětů,                 

jež jsou oficiálně a explicitně vyučovány ve škole“, tak i skryté kurikulum,                       

díky kterému se děti naučí vnímat svět určitým způsobem, jde o „hodnotové preference, 

jež jsou dětem ve škole vštěpovány, nejsou však explicitní součástí školské náplně,     

nýbrž jsou v ní skrytě či implicitně obsaženy“ (Renzetti, Curan 2003: 529).  

Zdaleka ne všechny uvedené funkce jsou z hlediska edukace podstatné                

(například kontrola jednotlivců). Veselý a Kalous (2006) se z tohoto důvodu přiklánějí 

k zavedení pojmu scholarizace, který podle Průchy zahrnuje „reálné needukační 

procesy, spojené se zařazením studenta do instituce školy“ (Průcha citován in Veselý, 

Kalous 2006:28). 
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2. Vzdělání jako kapitál 

V oblasti vzdělávání a vzdělávacích politik se velmi často můžeme setkat s pojmem 

kapitál, a to v různých spojeních – například „lidský kapitál“, „sociální kapitál“,                    

„kulturní kapitál“, „symbolický kapitál“, „intelektuální kapitál“ a další. Všechny tyto typy 

kapitálů vycházejí z podobné myšlenky, inspirované teoretizováním francouzského 

sociologa Pierra Bourdieua. Pojem kapitál do oblasti vzdělávání přešel z ekonomické 

terminologie a vychází z odlišení investic (užití zdrojů umožňující zvýšení či udržení 

zisků v budoucnosti) a spotřeby (okamžité užití zdrojů). Veselý (2006a) na několika 

příkladech ukazuje významové problémy s pojmem kapitál. Například na rozdíl                         

od fyzického kapitálu může být lidský, sociální či kulturní kapitál jen obtížně směnitelný, 

v některých případech může znamenat jak investici do budoucna tak spotřebu aj.,               

faktem však zůstává, že některé znaky kapitálu jsou ve všech jeho užitích stejné.              

Hlavní znaky kapitálu jsou tyto: orientace na budoucnost, produktivnost, element času, 

nutnost údržby a vzácnost (Veselý 2006a).  

Teorie lidského kapitálu je založena na představě, že produktivitu a budoucí 

příjmy lze zvyšovat investicemi do vzdělávaní lidí. Lidský kapitál, „úhrn jedinečných 

schopností jednotlivců, které mohou být jak vrozené tak získané, a vedou k produkci 

vzácných statků“ (Vomáčková 2006: 92), již delší dobu představuje součást výrobních 

faktorů a zařazuje se tak dnes vedle půdy, pracovní síly a finančního kapitálu.                    

Lidský kapitál je (na mikroúrovni) zpravidla chápán jako nehmotné kapitálové aktivum, 

které zahrnuje znalosti, dovednosti a tvůrčí schopnosti, definované jako statek 

vzdělání. Statek vzdělání (znalostní kapitál) je tedy produktem vzdělávání                              

a je považován za významnou část lidského kapitálu (Vomáčková 2006).  

Pokud mluvíme o investicích do znalostního kapitálu, myslíme tím v podstatě 

velikost nákladů na vzdělání. Do nákladů můžeme započítat utracené peníze za investice 

do vzdělání a ušlý zisk, přínosy pak představují růst očekávaného výdělku nebo jistotu 

práce. Statek vzdělání poskytuje několik užitků. Za prvé, přináší individuální užitek 

svému nositeli a nositelce, v ekonomické rovině vyjádřený především budoucím příjmem                  

a za druhé, společenský užitek, vyjádřený například konkurenceschopností ekonomiky                       

nebo ušetřenými náklady (Vomáčková 2006; Veselý 2006a).  

 

2. 1. Pierre Bourdieu a formy kapitálů 

Samotná teorie lidského kapitálu však nevysvětluje reprodukci sociální struktury, 

kterou nelze opomíjet, pokud chceme o vzdělání hlouběji přemýšlet.                                

Proto Bourdieu (1998) pracuje s několika druhy kapitálů. Ústřední myšlenkou jeho díla                

je chápání možností sociálních aktérů jako omezených, ať už osvojenými, či objektivními 
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strukturami. Různě velké zdroje, kterými aktéři disponují a jejich schopnost                        

je strategicky využít, nazývá kapitálem. Rozlišuje několik druhů kapitálů:  

-    ekonomický kapitál - různé formy materiálního bohatství  

- kulturní kapitál 

- individuální kulturní kapitál – kulturní schopnosti, dovednosti a formy vědění 

získané učením 

- objektivizovaný kulturní kapitál - materiální objekty jako knihy, obrazy,           

umělecká díla, stroje  

- institucializovaný kulturní kapitál - oficiální kvalifikace, osvědčení o kulturní 

kompetenci, doklady o absolvování určitého vzdělávacího stupně 

- sociální kapitál - soubor zdrojů plynoucích z přístupu k síti vztahů,                       

které jsou založeny na známosti a uznávání  

- symbolický kapitál - působí jako kapitál cti a prestiže, využívá symbolické 

zdůrazňování, používání statusu a distinkce, posiluje účinnost jiných forem 

kapitálu  

Bourdieu uvádí, že prostřednictvím reprodukce kapitálů dochází k reprodukci 

sociálních nerovností a vysvětluje tak příčinu neustále se reprodukujících 

vzdělanostních rozdílů, které se přidávají k rozdílům sociálním. Míra kulturního kapitálu 

odpovídá postavení dané sociální třídy (děti z vyšších sociálních tříd jsou lépe jazykově 

vybaveny, lépe definují a chápou svět v pojmech dominantní kultury). Vzdělávací systém 

potom děti roztřiďuje vzhledem k objemu kulturního kapitálu pomocí třídících 

mechanismů jako jsou zkoušky nebo certifikace (Bourdieu citován in Veselý 2006a).              

Tento názor je tedy v rozporu s takovým názorem, podle kterého se děti třídí zejména 

podle svých zájmů a schopností6. Vzdělání tímto způsobem vytváří a udržuje sociální 

hranice a tedy zároveň udržuje strukturu sociálního prostoru. Bourdieu konstatuje,                  

že ve společnosti neexistuje rovnost šancí. Děti z privilegovaných rodin ovládají 

vzdělávací instituce, které vedou k nejvyšším sociálním pozicím. Žáci a žákyně 

prestižních škol tak v dnešním světě přebírají privilegia šlechticů. Rozdělení ospravedlňují 

zkoušky a konkurzy a tituly jsou zároveň i osvědčeními o kompetenci sociální                   

(Bourdieu 1998).  

 

2. 2. �ávratnost investic do vzdělání 

Proces nabývání statku vzdělání, tedy jednodušeji proces vzdělávání, můžeme 

v ekonomické rovině charakterizovat velikostí nákladů (vstupy) a přínosů (výstupy). 

Vomáčková (2006) rozděluje soukromou a společenskou míru návratnosti investic              

do vzdělání. Do soukromé míry návratnosti se promítají na jedné straně soukromé 

                                                 
6 Tzn. meritokratický princip. 
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náklady studujících vynaložené na vzdělávání, na straně druhé stojí zdaněné výdělky.                

Naopak společenská míra návratnosti zahrnuje všechny náklady na vzdělání a hrubé 

výdělky a případné externality. V mnoha zemích probíhaly nejrůznější srovnávání 

návratnosti investic do různých typů vzdělání. Analýzy nákladů a přínosů ukázaly                        

některé obecnější závěry. Za prvé, soukromá míra návratnosti investic do vzdělání              

je vyšší než společenská, obzvláště je to patrné u terciárního vzdělávání. Za druhé, 

nejvyšší míra návratnosti se týká základního školství. Za třetí, míra návratnosti                  

do vzdělání je u rozvojových zemí vyšší než u těch rozvinutých a také je u těch prvních 

vyšší než průměrná míra návratnosti do fyzického kapitálu. Podle Čermákové                     

je také návratnost pro ženy nižší než pro muže (Čermáková 2000).  

Názor, že vyšší investice do vzdělání (Bílá kniha) vedou k vyšší ekonomické 

produktivitě, někteří autoři zpochybňují. Například Wolf (citován in Perspektivy 2009) 

nesouhlasí s tímto tvrzením a zpochybňuje tezi o přímém vlivu dosaženého vzdělání               

na růst produktivity práce či HDP.  
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3. Vzdělání a trh práce 

Názory na spojitost mezi mírou investic do vzdělání a ekonomickou produktivitou se liší. 

Nicméně, svět ekonomiky a vzdělávání pojí mnoho vztahů a na některé z nich se chci 

zaměřit právě v této kapitole. Průcha (1999) uvádí, že vztahy mezi světem ekonomiky       

a vzděláváním jsou velmi často označovány jako vzdělávání a trh práce (education              

and labour market) a popisuje ohromnou sílu působení přístupu, podle kterého je 

vzdělávání prostředkem k udržení či k dalšímu rozvoji hospodářské prosperity.                          

Tato síla je dokonce tak velká, že se jí podřizují vzdělávací politiky jednotlivých zemí        

i nadnárodních organizací (například OECD), i když, jak jsem již ukázala, je tento názor 

sporný (nesouhlasí s ním např. Wolf). Průcha v několika větách shrnuje základní tezi 

rozsáhlého materiálu Kvalita vzdělávání – Odpověď na výzvy budoucnosti (1998)                      

a to následujícím způsobem: „Evropské vzdělávací systémy musejí co nejodpovědněji 

reagovat na změny ve výrobě, musejí přispívat k hospodářskému růstu Evropy                     

a k zajištění  její konkurenceschopnosti“ (Průcha 1999: 215).  

Nemůžeme se divit, že v rozvinutých společnostech, ve kterých je vzdělání jednou 

z nejdůležitějších hodnot, je vzdělání také jedním z hlavních faktorů, který předurčuje 

úspěch v profesním životě. Nelze zpochybnit fakt, že složitost práce roste                                    

a tím i požadavky na růst kvalifikace a vzdělání. Právě podle dosažené úrovně vzdělání               

si zaměstnavatelé často vybírají zaměstnance a přidělují je podle ní na specifické 

pracovní pozice. Jednotlivci velmi často investují do vzdělání právě proto, aby si na trhu 

práce vydobyli lepší pozici (Kuchař 2007).  

V rozvinutých zemích, Českou republiku nevyjímaje, jsou to právě vysokoškolsky 

vzdělaní lidé, jejichž pracovní místa jsou v průměru nejvýše odměňována a nejméně 

ohrožovaná nezaměstnaností (Keller 2008; Zelenka 2008; Matějů, Straková 2006).                

Lepší vzdělání je totiž klíčové pro získání zaměstnání zajišťujícího vyšší příjem či vyšší 

společenskou prestiž budoucí práce, ale je i cestou k získání lepšího přístupu 

k informacím, k lepším společenským pozicím, k vyšší životní úrovni a celkové lepší 

kvalitě života. I proto sociologové a socioložky v souvislosti se vzděláním mluví o „výtahu 

do vyšších pater sociálního statusu a životní úrovně“ (Brožová 2003: 34).  

V následujících kapitolách se budu věnovat přechodu ze školy do práce,               

a tomu, zda se tento přechod ze školních lavic na pracovní trh nějakým způsobem liší               

u populace, která dosáhla různých vzdělanostních úrovní.  

 

3. 1. Hledání první práce 

Přechod ze vzdělávání do zaměstnání může být ovlivňován řadou faktorů.                       

Rychlost přechodu do zaměstnání není podle Zelenky (2008) u všech stejná,                  

významně se liší podle typu vzdělání u příslušných absolventů a absolventek. Pracovní 
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pozice nejrychleji obsazují absolventi a absolventky vysokých škol, kde bez významné 

pracovní zkušenosti (= více než poloviční úvazek) zůstává po jednom roce hledání              

jen 5% z nich. V porovnání s vyučenými bez maturity, kteří čekají na první práci                

asi 8 měsíců, vysokoškolsky vzdělaní lidé čekají asi jen 3 měsíce. Lidé, kteří dosáhli jen 

základního vzdělání mohou čekat i dva a půl roku. Dalšími faktory, které ovlivňují délku 

hledání první práce mohou být: pohlaví, síť známých a vliv rodiny. 

Způsoby hledání práce jsou různé a liší se podle úrovně vzdělání, i když odchylky 

nejsou příliš výrazné. Lidé s nejnižším vzděláním se častěji obracejí na úřad práce,                  

lidé s vyšším vzděláním častěji hledají první práci pomocí Internetu a podávají si vlastní 

žádosti. Socioekonomický status7 prvního zaměstnání je v průměru tím vyšší,                 

čím vyšší je úroveň dosaženého vzdělání, rozhoduje ale i povolání rodičů či rodinná 

životní úroveň. U jedinců s vysokoškolským vzděláním navíc platí vztah, čím vyšší kvalita 

školy a vyučujících, tím vyšší pravděpodobnost na lepší uplatnění v prvním zaměstnání. 

Zelenka dále uvádí, že pravděpodobnost získat práci s vysokým socioekonomickým 

statusem se neodvíjí jen od úrovně dosaženého vzdělání, ale také oboru.                           

Pokud se zaměříme na terciární úroveň, nejhorší pozici mají absolventi a absolventky 

Humanitních oborů, Služeb a Dopravy a spojů, nejlepší absolventi a absolventky oboru 

Právo a právní služba, Veřejný pořádek a bezpečnost a Pedagogika, učitelství                       

a vzdělávání  (Zelenka 2008).  

 

3. 2. �ezaměstnanost a úrovně vzdělání 

Fakt, že nezaměstnanost lidí v produktivním věku má úzký vztah ke vzdělávání,                        

je znovu a znovu prokazován v mnoha sociologických studiích v různých zemích. 

V rozvinutých zemích se přitom můžeme setkat s následujícím trendem – nejvyšší 

nezaměstnanost se týká osob s nejnižší možnou dosaženou úrovní vzdělání a nebo osob 

bez kvalifikace, čím vyšší je dosažená úroveň vzdělání, tím nižší je riziko 

nezaměstnanosti. Významná závislost mezi nezaměstnaností a úrovni vzdělání                    

se projevuje jak v zemích s vysokou, tak s nízkou mírou nezaměstnanosti.                        

Kromě dosažené úrovně vzdělání ovlivňuje získání práce také věk jedinců,                   

resp. jejich předešlé pracovní zkušenosti a také obor absolvovaného studia                 

(Průcha 1999).  

 

 

                                                 
7 Socioekonomický status se měří například pomocí indexu ISEI, který pracuje se vztahem vzdělání zkoumaných 
osob, zaměstnáním a jejich příjmem.  
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3. 3. Motivace ke studiu a k práci 

„Proč lidé studují?“ Pokud bychom zaujali čistě ekonomické stanovisko, pak by odpověď 

na otázku zněla: „především proto, že pro ně vzdělání znamená výhodnou investici                         

a pracovní uplatnění možnost, jak z této  investice co nejvíce získat“. Ve skutečnosti 

může mít motivace ke studiu zcela jiné důvody. Podle Kellera a Tvrdého (2008) mohou 

být někteří motivováni hodnotami tradice (motivací je studium rodičů) či hodnotově 

racionálně (motivací je realizace v  oblasti, vnímané jako povolání jednotlivce). 

V provedeném průzkumu přikládali Češi a Češky největší váhu svému vlastnímu „zájmu  

o daný obor“, přičemž nejčastěji byl tento motiv uváděn vysokoškolsky vzdělanými 

jedinci. „Uplatnitelnost na trhu práce“ se s daleko nižším výsledkem umístila až jako 

druhá. S téměř stejným výsledkem se na třetím místě objevila „rodinná tradice“. 

 Motivace k práci se v uvedeném průzkumu lišila podle dosažené úrovně vzdělání. 

U jedinců, kteří mají nižší než vysokoškolské vzdělání se mezi hlavními motivy umístily 

„dobrý plat“ a „jistota, že nepřijdete o místo“. Naopak u vysokoškolsky vzdělaných 

jedinců byl „dobrý plat“ až na třetím místě. Důležitější pro ně byly motivace „využití 

svých schopností“ a „mít zajímavou práci“ (Keller, Tvrdý 2008).  

Z uvedeného textu vyplívá, že svět ekonomiky a svět školy je jistým způsobem 

propojen. Dosažená úroveň vzdělání ovlivňuje délku hledání první práce, způsob,                

jakým osoby tuto práci hledají i socioekonomický status první získané práce.                 

Při hledání a následném získání první práce však nerozhoduje pouze úroveň dosaženého 

vzdělání, ale i zvolený obor studia a skutečnost, zda student či studentka již má nějakou 

pracovní zkušenost za sebou. Kuchař (2007) uvádí, že pro zaměstnavatele je důležitým 

signálem „práce při studiu“, která vypovídá o míře identifikace studujícího s daným 

oborem. Dosažená úroveň vzdělání rozhoduje i o motivacích k práci a rizicích 

nezaměstnanosti.  
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4. Vzdělávací soustava v ČR 

K zajištění vzdělávání je potřebná vzdělávací soustava. Vzdělávací soustavou se rozumí 

zejména souhrn všech škol a vzdělávacích institucí ale i institucí podpůrných a kulturně 

osvětových, ve kterých probíhají vzdělávací procesy (Veselý 2007). Palán tuto definici 

rozšiřuje ještě o působení hromadných sdělovacích prostředků (Palán citován                         

in Veselý 2006b). Vzdělávací soustava je ovlivňována sociálním, kulturním, ekonomickým                       

a politickým kontextem. Samotná vzdělávací soustava působí na všechny aspekty 

společnosti a ekonomiky (Veselý 2006b).  

Český vzdělávací systém vychází především ze Zákonu č. 561/2004 Sb.,                      

o předškolním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a ze Zákonu č. 111/1998 

Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů. Kromě toho je vzdělávací 

systém řízen různými vyhláškami, které navazují na uvedené zákony. K významné 

proměně vzdělávacího systému došlo v souvislosti s platností nového školského zákona 

(od 1.1. 2005), který se týkal zejména proměn vzdělávání dětí, žáků a žákyň a studentů 

a studentek se speciálními potřebami a zavedení nových programů vzdělávání na úrovni 

ISCED 48 (Kleňhová 2006). Další velmi významné změny vzdělávací soustavy byly 

provedeny v souvislosti s plněním cílů Boloňské deklarace, které se budu podrobněji 

věnovat v jedné z následujících kapitol.  

Vzdělávací systém České republiky si můžeme znázornit pomocí mezinárodní 

klasifikace ISCED 97, navržené pro mezinárodní komparace vzdělávacích systémů. 

Mezinárodní klasifikace ISCED 97 charakterizuje vzdělávací systém podle vzdělávacích 

úrovní a definuje sedm úrovní 0 – 6, s možným vnitřním dělením A – C (Kleňhová 2006). 

Autoři publikace Kvalifikační požadavky na vzdělání v krajích České republiky dodávají,      

že tuto klasifikaci vypracovalo UNESCO již v roce 1976, avšak v roce 1997 došlo 

k schválení změn v úrovních i oborech vzdělávání (Koucký, Lepič 2008). Jednotlivé 

úrovně vzdělávání budou stručně popsány v následujících kapitolách, přičemž největší 

pozornost budu samozřejmě věnovat vysokoškolskému vzdělávání. 

 

4. 1. Preprimární vzdělávání (předškolní výchova) 

Preprimárnímu vzdělávání odpovídá úroveň ISCED 0 (patří sem i přípravné třídy pro děti 

se sociálním znevýhodněním, přípravný stupeň a základní školy speciální), jejímž cílem     

je uvést děti do prostředí školního typu. Preprimární vzdělávání se typicky realizuje 

v mateřských školách a je určeno pro děti od věku tří let. Mateřské školy postupují podle 

rámcového vzdělávacího programu, jehož aplikace má pozitivní vliv na rozvoj dětí,       

jejich pozdější studijní úspěšnost i na jejich život celkově (Procházková 2006;                

Kleňhová 2006).  

                                                 
8 ISCED – International Standard Classification of Education 



21 
 

Průcha (1999) však na pravou míru uvádí, že poslední uvedené zjištění                           

je poměrně nové. Preprimární vzdělávání nebylo dříve patřičně doceňováno a panoval                   

o něm tento názor: skutečné vzdělávání začíná až zahájením povinné školní docházky, 

prepriprimární vzdělávání není víc než hraní a pouze nahrazuje hlídaní dětí rodiči.                

Dnes však již máme k dispozici mnoho výzkumů a vědeckých poznatků, které tento 

názor vyvracejí, vyzdvihují důležitost předškolské výchovy a vedou školské politiky                

k její větší podpoře9.  

 

4. 2. Povinná školní docházka 

Povinná školní docházka10 začíná v šesti letech věku dítěte a v České republice trvá devět 

let (končí nejdéle koncem školního roku, ve kterém dítě dosáhne sedmnácti let).            

Povinné vzdělávání, označované též jako základní, probíhá zejména na základních 

školách, které jsou rozděleny do dvou stupňů. Primární stupeň ISCED 1 odpovídá 

prvnímu stupni základní školy, tzn. jejich 1. -5. ročníku, ale i speciálním základním 

školám a vzdělávání ve zvláštních a pomocných školách. Primární vzdělávání                          

je charakterizováno jako začátek systematického studia, jehož cílem je naučit děti číst, 

psát a počítat na odpovídající úrovni.  

Nižší sekundární stupeň ISCED 2 navazuje na primární vzdělávání a odpovídá             

6.–9. ročníku základních škol. Po dokončení 5. ročníku však mohou děti pokračovat              

na konzervatoři či zvolit vzdělávání na víceletých gymnáziích. Na nižším sekundárním 

stupni vzdělávání se mohou vzdělávací programy rozrůzňovat a dělit na kategorie obecně 

označované jako A, B, C. (Kleňhová 2006; Procházková 2006; Průcha 1999).                  

Variabilita programů nižšího sekundárního stupně vzdělávání je poměrně velká                         

a jejich ukončení nabízí různé možnosti (například přímý vstup na vyšší sekundární 

úroveň nebo přímý vstup na trh práce). Procházková upozorňuje na fakt, že „Česká 

republika patří spíše k zemím, kde k vyčleňování talentovaných, či naopak slabších žáků 

dochází v relativně vyšší míře“ (Procházková 2006: 99) a to i přes současné trendy11 

vyspělých zemí, které se snaží z důvodů větší ekonomické aktivity minimalizovat takové 

                                                 
9 Například Maurin (2007) vzájemně srovnává preprimární systémy různých zemí, probíhající ve školních 
zařízeních i s výchovou dítěte v domácím prostředí. Zkoumá, hodnotí a interpretuje zavádění nových projektů 
jako je například Head Start, Perry School Project, Carolina Abecederian Project a další výzkumy v oblasti 
preprimárního vzdělávání. Jeho nejdůležitější zjištění mohu stručně shrnout tímto způsobem:                           
podle proběhlých výzkumů se zdá, že úroveň vzdělání vyučujících, úroveň jejich mezd nebo úroveň 
informovanosti rodičů o vývoji dítěte mají na pokrok dětí relativně malý účinek. Nejdůležitější je soustředit 
vzdělávací politiky na problém výživy dětí, na jejich zdravotní stav a na posilování jejich jazykových 
kompetencí. Vyslovuje názor, že následkem preprimárního vzdělávání ve školních institucích, které se již příliš 
řídí školským modelem, je základ školní hierarchie ustaven již na konci preprimárního vzdělávání. Takto vzniklé 
rozdíly ve školních schopnostech poté přetrvávají v průběhu celé školní docházky. 
10 Procházková (2006) uvádí, že pro 12% české populace bylo povinné vzdělání v roce 2002 nejvyšším 
dosaženým vzděláním.  
11 Tento vývoj v podstatě sleduje i �árodní program rozvoje vzdělávání v České republice (Bílá kniha citována 
in Procházková 2006).  
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vyčleňování dětí12. Podrobnější popis této problematiky by však již přesáhl rámec               

této práce.  

 

4. 3. Střední vzdělávání 

Střední vzdělávání odpovídá v mezinárodní klasifikaci vyššímu sekundárnímu vzdělávání 

ISCED 3 a začíná po dokončení povinného vzdělávání, tzn. obvykle ve věku čtrnácti                 

až šestnácti let. Tato úroveň probíhá v České republice buď ve všeobecném,             

akademicky zaměřeném proudu na gymnáziích (nižší podíl studujících) či v odborném 

proudu na středních odborných školách a učilištích, okrajově také na konzervatořích                          

a v rekvalifikačních kurzech. Tento typ je v České republice nejčastěji dosaženým typem 

vzdělání dospělé populace13. Stření vzdělání může být zakončeno maturitou,                            

která je podmínkou pro vstup do vyšších forem vzdělávání a zajišťuje lepší podmínky                  

při přechodu na pracovní trh. Maturitní studium trvá obvykle čtyři roky, nematuritní             

dva až tři roky. Střední vzdělávání se dělí na kategorie A, B, C, které otevírají další 

vzdělávací možnosti, nebo vedou k zařazení na trh práce. (Procházková 2006;               

Kleňhová 2006; Průcha 1999).  

Postsekundární neterciární vzdělávání je označeno jako ISCED 4 a je mezistupněm 

mezi úrovněmi 3 a 5. Programy poskytované na této úrovni mají většinou délku od šesti 

měsíců do dvou let a mohou mít všeobecně vzdělávací, odborný či předodborný 

charakter. Programy jsou buď přípravou na vyšší formy vzdělávání, nebo předstupněm 

přechodu na trh práce (Kleňhová 2006). 

 

4. 4. Terciární vzdělávání 

Terciární vzdělávání je nejvyšší stupeň úrovně vzdělávacích systémů. Terciární 

vzdělávání, které nevede k udělení vědecké kvalifikace, odpovídá úrovni ISCED 5. 

Podmínkou vstupu na tuto úroveň je dokončení některé z úrovní 3A, 3B, nebo 4A, 4B              

a úspěšné složení přijímací zkoušky. Vzdělávací programy úrovně ISCED 5A poskytují 

studentům a studentkám kvalifikaci pro přístup do vědecko-výzkumných studijních 

programů nebo k profesím s vysokými kvalifikačními požadavky.  

Programy mají zpravidla délku tři až šest let a jsou provozovány na vysokých 

školách. Kratší, avšak minimálně dvouleté programy označené ISCED 5B,                 

                                                 
12 Éric Maurin (2007) upozorňuje, že srovnávat výsledky „jednotné školy“ v různých zemích a porovnávat             
jejich účinky (např. na obecnou úroveň žáků) je velmi obtížné, neboť jde o různé kontexty vzdělávání.                
Navíc se reformy „jednotné školy“ odehrávají v odlišných historických dobách a tedy i ekonomických 
prostředích. Charakterizuje však výsledky výzkumů těmito vlivy: „jednotná škola“ má obecně pozitivní účinky 
na většinu nejchudších dětí, a to vždy na jejich nadanější polovinu a negativní účinky na menšinu bohatého 
původu, která se následkem zavedení jednotné školy ocitá v konkurenci, pokud jde o přístup na vyšší formy 
vzdělávání. 
13 Procházková (2006) uvádí, že v roce 2002 jej dosahovaly tři čtvrtiny Čechů.  
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připravují studenty a studentky pro výkon konkrétní profese. Této úrovně může studující 

dosáhnout na profesně orientovaných vyšších odborných školách. 

Terciární vzdělávání vedoucí k udělení vědecké kvalifikace odpovídá úrovni ISCED 6. 

K úspěšnému dokončení těchto programů je nutné předložit disertační nebo doktorskou 

práci, založenou na původním výzkumu. (Kleňhová 2006; Procházková 2006;                

Průcha 1999).   
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5. Vysoké školy v ČR 

V České republice zajišťují terciární vzdělávání vyšší odborné školy a vysoké školy.             

Vyšší odborné školy však v porovnání s vysokými školami navštěvuje jen malé procento 

studujících, a proto se v následujících kapitolách zaměřím zejména na vysoké školy – 

konkrétně na jejich vývoj, jejich aktuální podobu, diskutované reformy a na přístup 

studujících na tyto instituce.  

 

5. 1. Vývoj vysokých škol 

Pokud se chceme detailněji zabývat aktuální podobou vysokých škol, musíme                

se ohlédnout za skutečnostmi, které ovlivňovaly jejich vývoj a podobu několik posledních 

desetiletí, neboť jak poznamenává Simonová (2006) „ačkoliv vzdělávací systémy 

moderních společností formují lidské zdroje pro budoucí vývoj společnosti,                      

k jejich hlavním charakteristikám patří setrvačnost a zakořeněnost v minulosti“ (62). 

Jaké tedy byly charakteristiky systémů vysokých škol v komunistickém režimu? 

 

5. 1. 1. Vysoké školy a komunistický režim 

Vysoké školy se musely po roce 1948 vyrovnat s mnoha změnami. Přestaly být 

respektovány jako autonomní korporace a musely se podřídit směrnicím a pokynům 

ministerstva školství. Političtí a ideoví odpůrci – jak studující, tak vyučující – byli 

vyšetřováni a postupně vylučováni prostřednictvím tzv. akčních výborů Národní fronty 

nebo studentokracií (Svatoš in Simonová 2006). V roce 1952 byly za účelem posilování 

ideologického vlivu na studující i chod škol zřízeny katedry marxismu-leninismu                      

a  do fungování vysokých škol zasahovaly centrální stranické orgány.  Do vysokých škol 

měli podle zákona z roku 1950 chodit ti nejschopnější potomci pracujícího lidu a o jejich 

naplnění z řad dělnické třídy bylo usilováno různým způsobem. Právě tato rekrutace 

studujících z nižších vrstev by mohla být interpretací dočasného snížení nerovností 

v přístupu ke vzdělání, avšak celkově vzato, i přes všelijaké intervence nedošlo 

k významnějším změnám ve vzdělanostních nerovnostech při vstupu na vysoké školy. 

Politické intervence se totiž v průběhu času proměňovaly, nebyly uplatňované ve stejné 

míře ve všech studijních programech, a ne vždy byla nařízení důsledně dodržována.      

Navíc se projevovala sestupná vzdělanostní mobilita a stagnace mobility vzestupné,    

které překryly eventuální mírně klesající vzdělanostní nerovnosti. Počet studujících                    

na vysokých školách se zvýšil a zejména došlo k zrovnoprávnění žen v přístupu                 

na vysoké školy. Celkově vzato se v padesátých letech projevilo zpomalení expanze 

vzdělávacího systému a poté ještě výrazněji po roce 1968 (Simonová 2006). 

  Zatímco západní společnosti se již od poloviny 20. století snažily zmírnit sociální 

nerovnosti zmasověním vzdělání a vyvezením maxima lidí pomocí vzdělanostního výtahu 
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do dobře odměňovaných pozic, cílem československého sociálního experimentu                  

bylo snížit nerovnosti rovným odměňováním pozic. Vysokoškolského vzdělávání 

dosahoval mnohem menší počet lidí než v ekonomicky vyspělých zemích (Keller,               

Tvrdý 2008).  

 

5. 1. 2. Vysoké školy po roce 1989 

Systém vysokých škol prošel po pádu komunismu mnoha změnami. Impulsem pro změny 

v systému byl přechod k demokratickému systému. Ke změnám přispěla nová legislativa 

a program Tempus (1990 – 1998), který měl reformovat vysokoškolské systémy 

bývalých totalitních zemí. Aby se obnovil kontakt se západními zeměmi,                               

byla podporována mobilita vysokoškolských vyučujících, rozvoj kurikul a modernizace 

studijních programů. Dalším krokem byl rozvoj řízení a managementu na vysokých 

školách a jejich vnitřní struktury. Mobilita pomohla zkvalitnit výuku, sebevědomí 

studujících i vyučujících i propagaci českých škol. Zavedené programy EU Sokrates                      

i Leonardo ba Vinci přispěly k inovaci a rozvoji českého vysokého školství.                         

Právě v programu Sokrates-Erasmus byl zaveden kreditový systém ECTS a vysoké školy 

mohly implementovat dodatek k diplomu. Vývoj podoby vzdělávání na vysokých školách 

v Evropě a v České republice se vzájemně ovlivňuje. Jednou z priorit vysokého školství                      

je jeho internacionalizace, dalšími jsou kvalita akademických činností a kvalita a kultura 

akademického  života   (Šťastná 2006). 

 Vysoké školství je i v současné době ovlivňováno mnohými zásahy                               

a mezinárodními trendy. Aktuální témata debaty se soustředí zejména na otázky 

masifikace, diverzifikace a klasifikace vysokoškolského vzdělávání, o kterých stručně 

pojednám v následujících podkapitolách.      

 
5. 1. 3. Masifikace 

 
„Představuje-li vědění moc, nelze ho nalézt tam, kde jsou všichni.  

A pakliže ano, nemůže být mocí“. 
 

Konrad Paul Liessmann (2008: 39) 
 

Ve vybraných tezích a námětech o stavu a vyhlídkách vysokoškolského vzdělávání, 

uvedených v Perspektivy dalšího vývoje českého vysokého školství (2009), čtenáři               

či čtenářky zjistí, že díky masifikaci přístupu k terciárnímu vzdělání je přístup ke studiu 

umožněn již více než polovině lidí z příslušné věkové skupiny. Podíl poprvé zapsaných            

do terciárního vzdělávání je v České republice srovnatelný s průměrnými hodnotami 

nejrozvinutějších zemí světa. Navzdory tomu můžeme často slyšet hlasy, které volají             

po zpřístupnění vysokoškolského studia většímu počtu studujících, neboť jich ve srovnání 
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s Evropou nemáme dost. Průcha (1999) vysvětluje tento paradox tak,                                       

že se při mezinárodních komparacích neporovnávají vzájemně si odpovídající složky                 

a úrovně vzdělávacích systémů a že se při mezinárodně realizovaných výzkumech někdy 

používají zaváděcí ukazatele (například počet zapsaných osob ke studiu místo počtu 

dokončených studií).  

Podle Perspektivy dalšího vývoje českého vysokého školství (2009) v zemích,                      

kde se již taková masifikace odehrála, dospěla situace do stádia, kdy vysokoškolsky 

vzdělaní lidé směřují i na takové pozice, které toto vzdělání vůbec nevyžadují a podobný 

vývoj můžeme očekávat i u nás. Po roce 2010 totiž při současném vývoji začnou                

více než polovinu absolventů a absolventek odcházejících na pracovní trh tvořit 

absolventi a absolventky terciárního vzdělávání a tedy pravděpodobně budou                      

mít i vysokoškolsky vzdělaní lidé problém s uplatněním na pracovním trhu.  

V souvislosti s masifikací Liessmann (2008) upozorňuje na to, že masifikace 

vysokoškolského studia se může odehrát jen za cenu snížení jeho náročnosti a ztráty 

vědeckosti. Proto by se vždy společně s projednávanými otázkami masifikace, měly brát 

do úvahy i otázky diverzifikace a kvality vysokoškolského vzdělávání. 

 

5. 1. 4. Diverzifikace 

Autoři Perspektivy dalšího vývoje českého vysokého školství (2009) upozorňují na fakt, 

že jedním z následků masifikace vysokoškolského vzdělávání může být pokles tradičně 

studijně nadaných a motivovaných lidí ze vzdělanějších rodin a naopak zvýšení počtu 

studujících s rozmanitým sociálním původem i různými osobními zkušenostmi. Studující 

budou mít (a již mají) rozdílné představy, hodnoty, aspirace a cíle. Tato kvantitativní 

expanze by proto měla být doprovázena diverzifikací vysokého školství.                 

Diverzifikace vysokého školství by měla na jedné straně umožnit vzdělávání různorodé 

populaci studujících a na straně druhé zachovat pro nejnadanější z nich tradiční elitní 

univerzitní sektor vysokého školství. Některé pokusy s cílem diverzifikovat systém 

v České republice již proběhly prostřednictvím zavedení vyšších odborných škol, 

soukromých vysokých škol a třístupňové struktury vysokoškolského studia,                       

avšak dokument hodnotí diverzifikaci vysokoškolského studia v České republice z mnoha 

důvodů jako neúspěšnou.  

Za nástroje, které by diverzifikaci mohly nejlépe podpořit určuje: diverzifikované 

hodnocení kvality a diverzifikované přidělování finančních prostředků. Pro autory 

dokumentu je nejschůdnější cestou k přispění vyřešení problému financování zavedení 

kombinace poplatků za delší studium a zápisného, a to při zrušení poplatků za další 

studium. Pokud by tato cesta byla nakonec úspěšně zvolena, mohlo by se násobné 

studium stát populární studijní strategií. Nyní k problému hodnocení kvality                         

ve vysokoškolském studiu.  
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5. 1. 5. Kvalita ve vysokoškolském studiu 

„Kvalita (zajišťování kvality) je základní prioritou rozvoje vysokoškolského vzdělávání               

a zajištění kvality je obecně uznávanou potřebou“ (Perspektivy 2009). Podle autorů 

tohoto dokumentu vedou následující důvody k většímu důrazu na kvalitu: přesun velké 

části zodpovědnosti za kvalitu poskytovaných činností na vysoké školy v souvislosti 

s decentralizací řízení jejich systémů, požadavek prokázat efektivní využívaní financí, 

poskytnout informace všem zainteresovaným a umožnit mezinárodní uznávání výsledků 

studia. Dva nejčastěji používané mechanismy zabezpečování kvality jsou akreditace               

a hodnocení kvality za účelem zdokonalování. Propojení těchto dvou typů hodnocení 

dokument hodnotí jako nedostatečné a navrhuje zavést centrální metodické poradenství.    

             Hodnocení kvality vysokého školství je mnohorozměrný pojem, pod kterým si 

každý z aktérů může představovat zcela jiné koncepty (kvalita jako dokonalost, kvalita 

jako shoda nulové chyby, kvalita jako vhodnost k účelu, kvalita jako transformace, 

kvalita jako práh). Pravdou však zůstává, že všechny vysoké školy mohou hodnocení 

kvality využít následovně: 

1) zdroj záruk pro stát a pro další účastníky vysokoškolského vzdělávání, 

2) podklad pro akreditaci, reakreditaci, 

3) podklad na financování na celoinstitucionální, fakultní a nižší úrovni, 

4) prostředek stálého zdokonalování, 

5) podklad pro uznávání vysokoškolských kvalifikací a částí studia, 

6) podklad pro zdokonalování managementu vysoké školy nebo její součásti. 

V České republice odpovídá za zajišťování kvality vysokých škol Akreditační komise 

(Šebková, Kohoutek, 2006).  

 Vývoj mechanismů zajišťujících kvalitu se postupně stává také jedním z hlavních 

priorit Boloňského procesu. Některé hlasy však vývoj mechanismů a opatření 

zabezpečujících kvalitu kritizují. Například Liessmann (2008) kritizuje Boloňský proces, 

který si klade za cíl zvýšit srovnatelnost a tím mobilitu studujících  kvůli tomu, že mnohé 

země musely provést zcela zbytečnou restrukturalizaci svých vysokoškolských systémů 

(oddělení je mnohdy pouze formálního charakteru) a také, že se dnes výkonnost 

studujících měří pomocí vynaloženého času (ECTS systém). Klade otázku,                           

zda je to správná cesta ke kvalitnímu studiu. Co považovat za kvalitní výuku je velice 

sporné a ani nepanuje shoda nad tím, co přesně a jak evaluovat, podle čeho zjistit,          

zda je univerzita kvalitní (kvalita výuky, spokojenost studujících, profesní šance, 

atraktivita pro profesory apod.). Otázky kvality ve vysokoškolském vzdělávání 

představují výzvy pro naší společnost, která, podle autorů uvedených v kapitole 

5.4.Transformace české společnosti na společnost vědění, směřuje k tomu, stát                  

se společností vědění, nebo se jí alespoň chce stát. 
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5. 1. 6. Boloňský proces 

Velmi podstatná proměna vysokoškolského studia nastala v souvislosti s již zmíněním  

zaváděním principů Boloňské deklarace. Při podpisu Sorbonnské deklarace se ministři 

školství Itálie, Francie, Německa a Spojeného království dohodli, že se budou usilovat 

naplňovat určité zásady a cíle, které nakonec povedou ke sladění jejich vysokoškolských 

systémů. V roce 1999 se vytváření otevřeného Evropského prostoru vysokého školství 

týkalo již 29 evropských zemí, včetně České republiky. Ministři školství těchto zemí 

podepsali v Boloni tzv. Boloňskou deklaraci, která obsahuje akční plán rozvoje vysokého 

školství do roku 2010. Mezi hlavní rysy naplnění Boloňské deklarace patří vypracování 

evropského systému kreditů, podpora evropské spolupráce v udržování kvality                     

a zpracovávání obsahu vysokoškolského vzdělávání a rozdělení vysokoškolského studia 

na tři srozumitelné a srovnatelné stupně – bakalářský, magisterský a doktorský stupeň 

(Boloňský proces).  

Délka prvého cyklu (bakalářského) je 3-4 roky, v průběhu kterých studující získá 

180 – 240 ECTS14 kreditů. Po úspěšném absolvování studující získá, stejně jako v dále 

zmíněných cyklech, vysokoškolských diplom. Délka druhého stupně (magisterského)              

je obvykle 1,5 – 2 roky, výjimečně 1 rok, to znamená, že studující získá 90 – 120 ECTS, 

výjimečně 60 ECTS. Třetí cyklus (doktorský) trvá 3 – 4 roky a v současné době není 

vyjadřován pomocí ECTS kreditů (Ministerstvo 2008). 

 

5. 1. 6. 1. Jak se daří naplňovat cíle boloňského procesu? 

Ve shodě s boloňským procesem byla po roce 2001 většina poskytovaných studijních 

programů transformována ze čtyř až pětiletých magisterských studijních programů                

na bakalářské studijní programy a na ně navazující magisterské programy.                        

Tímto způsobem nebyly přeměněny pouze takové studijní programy,                                     

u kterých to vylučuje charakter studijního programu, například některé právní, 

medicínské či farmaceutické obory. Data potvrzují, že dochází k neustálému rozšiřování 

modelu třístupňového systému a k utlumování „dlouhých“ magisterských programů. 

Kreditové systémy jsou používány ve všech veřejných vysokých školách a v mnoha 

soukromých vysokých školách. Většina škol zavedla pro bakalářské a magisterské 

programy ECTS systémy a nebo systémy s ním kompatibilní. Všechny vysoké školy 

vydávají bezplatně všem svým absolventům dodatek k diplomu. Pro realizaci partnerské 

spolupráce mezi vysokými školami je zavedeno několik programů a bilaterálních 

mezinárodních smluv (Ministerstvo - 2008; Výroční zpráva o stavu). Českému vysokému 

školství se tak daří naplňovat cíle Boloňského procesu.  

                                                 
14 ECTS – European credit transfer system 
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Aktuální podoba terciárního segmentu vzdělání je tedy výsledkem řady 

institucionálních reforem, vývoje právních předpisů a nejrůznějších politických zásahů. 

Jednou z nejvýznamnějších změn je přitom přechod na třístupňové vysokoškolské 

studium, které je vnímáno jako flexibilnější, otevřenější a efektivnější a které má 

přispívat ke zlepšování vertikální prostupnosti ve vysokoškolské vzdělávací oblasti. 

(Matějů, Straková 2006). 

 
5. 2. Přístup k terciárnímu vzdělávání  

Jak na problematiku vzdělávání pohlíží sociologie? Různými způsoby. Pro sociologii 

vzdělávání je totiž charakteristická mnohost perspektiv. Nejdůležitějším znakem 

sociologického pohledu na vzdělávání jsou sociální souvislosti vzdělávání,                          

neboť vzdělávání se vždy odehrává v nějakém sociálním kontextu. Jednotlivé proudy 

sociologie vzdělávání vnímají míru přínosu vzdělávání k sociální změně nebo sociální 

stabilitě různě. Shoda nepanuje ani v otázkách funkčnosti a spravedlnosti vzdělávacích 

systémů. Vzdělávání může být považováno za prostředek, pomocí kterého mohou 

společnosti překonat nerovnosti vyplívající ze sociálních, etnických či genderových 

odlišností, na druhou stranu se některé podoby vzdělávání mohou podílet na udržování            

a dokonce i prohlubování stávajících nerovností (Kopecký 2006).  Petrusek (1997) uvádí, 

že v druhé etapě životního cyklu (mládí) krystalizují dvě linie osobnostního vývoje, 

z nichž jedna se týká vzdělanostních drah. Její součástí je rozhodování o životní 

perspektivě: „Volba mezi alternativami je však mnohostranně determinována (sociálním 

prostředím, školním úspěchem, možnostmi výběru, aspiracemi) a navíc je zasazena              

do širšího rámce sociálních nerovností“. (Petrusek 1997: 42). 

Pokud se chceme zabývat oblastí českého školství, nelze nerovnosti v přístupu             

ke vzdělání opomíjet, neboť český vzdělávací systém se ve všech třech dimenzích 

(stratifikace, standardizace, míra specifické přípravy na povolání)15, které vysvětlují míru 

nerovností v různých zemích, řadí na nejvyšší místa (Greger 2006).  

Matějů, Procházková, Burdová (2006) dodávají, že pokud žáci se stejnými studijními 

předpoklady nepocházejí ze stejného sociálního prostředí, nemají stejné šance na přijetí 

na vysoké škole (s ohledem na překážky a bariéry související s původem výchozí rodiny). 

Průcha odkazuje na Zprávy o vývoji české společnosti, ve které se ukazuje, že naprosto 

dominantní faktor, působící na vzdělanostní dráhu dítěte je vzdělání rodičů,                         

přičemž ekonomické důvody nepředstavují tak velkou bariéru (Průcha 2006a).  

                                                 
15 Stratifikace - míra v jaké vzdělávací systém využívá různých proudů vzdělání (jeden akademický, další méně 
prestižní - u nás gymnázium v protikladu k SOŠ, SOU). Standardizace - míra srovnatelnosti kvality vzdělání na 
základě národních standardů, jde tedy o srovnatelnost kurikul, certifikátů, podobné vzdělání učitelů. Míra 
specifické přípravy  na povolání – podíl  studujících, kteří  opouštějí školu  připravení na konkrétní  povolání  
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V publikaci Nerovné šance na vzdělání (Matějů, Straková 2006) je uvedeno 6 hlavních 

teorií a hypotéz, za pomoci kterých můžeme vyslovit hypotézy o vývoji nerovností 

v přístupu k vysokoškolskému vzdělání po roce 1989:  

a) Modernizační teorie – (Blau, Duncan, Featherman, Hauser, Treiman) 

Vychází z tvrzení, že důsledkem postupující industrializace je pokles vlivu sociálního 

původu na dosažené vzdělání. Pozice v zaměstnaneckém systému se budou uchazečům 

otevírat na základě meritokratické selekce nikoli na základě askriptivních faktorů.                 

Spíše než sociálně-ekonomickými faktory vysvětluje část třídní nerovnosti v přístupu 

k vysokoškolskému vzdělání faktory sociálně-psychologickými. 

b) Teorie kulturní reprodukce – (Bourdieu, Graf, Maggia ) 

Podle této teorie privilegované sociální vrstvy začaly používat strategii,                                   

ve které má klíčové postavení „kulturní kapitál“. Pomocí konceptu „kulturního kapitálu“             

je vysvětlováno přetrvávání sociální struktury z generace na generaci. Požadavky a cíle 

vzdělávání jsou shodné s hodnotami a modem chování, typickým pro vyšší vrstvu, 

chceme – li dominantní kulturu. Děti pocházející z tohoto prostředí jsou označované jako 

nadané. V podobném duchu i Bernstein analyzuje formy jazyka typické pro dané vrstvy       

a odlišuje omezený jazykový kód (nižší vrstvy) a rozvinutý jazykový kód                         

(střední a vyšší vrstvy). Vzdělávání ve škole vyžaduje rozvinutý kód a školní úspěšnost     

je tak přímo závislá na sociálně - kulturním rodinném zázemí dítěte.  

c) Teorie „maximálně udržované“ nerovnosti – (Raftery, Houd) 

Tato teorie je založena na tvrzení, že privilegované sociální vrstvy si udržují přednostní 

přístup k vysokoškolskému vzdělání, k zajištění čehož mají dostatečný potenciál.              

Pokud je poptávka po určitém stupni vzdělání uspokojena u vyšších statusových vrstev, 

šance získat toto vzdělání stoupá u nižších vrstev. 

d) Teorie racionálního jednání – (Goldthorpe, Breen) 

Tato teorie v jistých směrech rozpracovává Boudonovu teorii, založenou na předpokladu, 

že během školní kariéry se sociální aktér rozhoduje tak, že porovnává užitek,                 

náklady a riziko plynoucí z volby určité vzdělávací dráhy. Důsledkem expanze 

vzdělávacího systému je slábnutí role primárních faktorů (schopnosti, školní výkon).     

Mezi třídami nedošlo k velkým rozdílům při dosahování ambiciózních cílů ve vzdělání, 

neboť u nich nedošlo k velkým změnám při vyhodnocování poměru mezi náklady                   

a výnosy. Pořád platí, že pro rodiče z nižších tříd je riziko neúspěchu spojeno s velkou 

ekonomickou zátěží a ztrátou a proto se často rozhodují pro nižší nebo méně výběrovou 

dráhu. Naopak rodiče z vyšších tříd jsou ochotni investovat velké prostředky,                   

aby zajistili svým potomkům adekvátní pozice.  

e) Hypotéza o socialistické transformaci 

Reformy vzdělávacích systémů a politická opatření přinesly podle této teorie 

v socialistických zemích pokles vlivu sociálního původu na dosažené vzdělání.                     
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Tento vliv se však následně zvýšil, když se nové elitě podařilo převzít kontrolu                     

nad vzdělávacím systémem.  

f) Teorie udržování statusu 

Tato teorie vychází z předpokladu, že členové předkomunistických elit přenesli privilegia 

na své děti i za podmínek nového režimu zejména díky dosaženému kulturnímu                     

a sociálního kapitálu. (Matějů, Řeháková, Simonová, 2006).  

        Kulturní antropologie (Murphy) pracuje v souvislosti se sociální diferencí s dvěma 

druhy statusů: jedná se o statusy askriptivní, tedy dané od narození                          

a statusy získané (například profesionální postavení, příjem, dosažená úroveň 

vzdělání). V tomto pojetí vlastně veškeré teorie o nerovnosti vzdělávacích příležitostí 

ztrácejí smysl, neboť požadovanou úroveň vzdělání je možné získat vlastním přičiněním. 

Tato myšlenka je rozpracována v teorii meritokracie, podle které je při stejných 

šancích rozhodující výkonnost jedince. Tento názor je však v rozporu s v současné době 

převládají představou školy jako „nespravedlivé“ instituce, kde jsou ve výhodě jedinci 

s příznivějšími askriptivními statusy. Usilování o vytvoření stejných vzdělávacích 

podmínek daly vznik mnoha kompenzačním programům (např. Head Start) či politice 

pozitivní diskriminace (Průcha, 2006).  

  

5. 3. Faktory ovlivňující zájem studovat na vysoké škole 

Jedním z velmi důležitých předpokladů k tomu, aby jednotlivec mohl studovat               

na vysoké škole, je jeho zájem o vysokoškolské studium. Mají všichni studující                      

na středních školách stejně velký zájem studovat na vysoké škole a následně také 

možnost uspět u přijímacích zkoušek? Určité odpovědi na tyto otázky můžeme získat ze 

závěrů nedávno provedených výzkumů.  

Interpretací výsledků Sondy Maturant, Uchazeč 1998-1999 a Studium na vysoké 

škole 2004 dospěl tým výzkumníků ve složení – Matějů, Procházková, Burdová a Basl – 

k několika zajímavým závěrům ohledně aspirací ke studiu na vysoké škole a úspěšnosti 

studujících při přijímacím řízení. Při přechodu ze středoškolského na vysokoškolský typ 

vzdělávání hrají na jedné straně roli vzdělanostní aspirace (zda touží žák či žákyně                                 

po vysokoškolském vzdělání a po jakém) a na druhé straně schopnosti studovat                    

(uspět u přijímacích zkoušek). Jakými faktory mohou být ovlivňovány zájem a ambice 

studovat na vysoké škole? Zájem studovat na vysoké nebo vyšší odborné škole                      

je většinou sice podložen zhodnocením studijních výsledků žáka, avšak aspirace                    

na vysokoškolské studium žáci vyjadřují především zvoleným typem střední školy.              

Největší zájem o vysokoškolské studium projevují zejména maturanti a maturantky              

na gymnáziích. Naopak nejnižší zájem je mezi studujícími ze středních odborných učilišť                       

a integrovaných středních škol.  
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Faktorem, který dále výrazně ovlivňuje zájem žáků a žákyň o studium na vysoké 

škole, je sociální původ. Vzdělanější rodiče mají vyšší požadavky na vzdělání svých dětí 

a také jim předávají kulturní vzorce a hodnoty, které dávají vzniknout představám,             

že vzdělání je důležitý předpoklad životního úspěchu. Tyto děti většinou aspirují                 

na dosažení co nejvyššího vzdělání a to i pokud mají horší studijní výsledky.                       

Děti, jejichž rodiče absolvovali vysokoškolské vzdělání mají mnohem vyšší šanci na přijetí            

na zvolenou fakultu než ostatní děti. Toto zjištění odpovídá Teorii kulturní reprodukce. 

Navzájem se posilující faktory typ absolvované střední školy a sociální původ 

uchazečů (vzdělání jejich rodičů) vstupují do rozhodování o vzdělávací dráze absolventů 

a absolventek středních škol, bez ohledu na jejich skutečné studijní předpoklady                 

a schopnosti zvládnout vysokoškolské studium  (Matějů, Procházková, Burdová 2006).  

I když Průcha (1999) cituje ze zprávy OECD (Blossfeld, Shavit, 1991),                  

že v terciární úrovni je vliv socioekonomického původu lidí na jejich vzdělávací dráhu 

slabší než v nižších úrovních vzdělávání, neboť starší studenti a studentky jsou při volbě 

školy a financování studia méně závislí na výchozí rodině, faktem zůstává, že populace 

studujících na vysokých školách je v České republice vychýlena směrem k vyšším 

vzdělanostním skupinám a ke skupinám s vyšším sociálně – ekonomickým statusem. 

Sociální původ a představy rodičů o vzdělání totiž rozhodují do velké míry o počátku 

vzdělávací dráhy dítěte, od které se rozvíjí její vývoj, a tedy i studium na vysoké škole 

(Matějů, Procházková, Burdová 2006; Basl 2006).  

 Kdo tedy studuje na českých vysokých školách a jak vypadá přechod 

středoškolských absolventů a absolventek na vysoké školy? Předtím, než se budu 

podrobněji zabývat touto otázkou a uvádět konkrétní počty vysokoškolských studentů           

a studentek, uvedu několik poznámek o transformaci české společnosti na „společnost 

vědění“.  
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5. 4. Transformace české společnosti na společnost vědění16 aneb zvyšování počtu 

vysokoškolsky vzdělaných lidí  

 

„Žijeme ve společnosti vědění. Tato věta dává křídla politikům, pedagogům, 

reformátorům univerzit a evropským komisařům, je hnací silou vědců, trhů i podniků. 

Vědění a vzdělání jsou, jak se tvrdí, nejdůležitějšími zdroji Evropy chudé na nerostné 

zdroje, a ten kdo investuje do vzdělání, investuje do budoucnosti“. 

 

                                         Konrad Paul Liessmann  (2008:9) 

 
Prostředí, ve kterém české školství existuje se stále mění. Podle Kalouse                                  

a Veselého (2006) se mění tak rychlým způsobem, že na něj české školství nedokáže 

odpovídajícím způsobem reagovat. Podle nich vykazuje české školství některé znaky 

industriální doby, především masovou a levnou přípravu laciné pracovní síly,                            

a proto vzdělání české populace neodpovídá potřebám doby. Pokud v České republice 

rychle nedojde k změně současných trendů, zůstane u druhého sektoru laciné pracovní 

síly a k třetímu sektoru, symbolizovanému počítačem, nedosáhne (Kalous, Veselý 2006). 

Oproti názoru, že problémy naší společnosti se vyřeší, pokud většímu počtu 

jedinců otevřeme cestu k nejvyššímu vzdělání, (Matějů, Straková 2006; Kalous,                  

Veselý 2006) uvádí Keller a Tvrdý (2008), že tomu tak není. Podle jejich názoru                   

by ani dvojnásobný počet stávajících vysokoškoláků a vysokoškolaček nevyřešil problémy 

s nízkou konkurenceschopností a vysokou mírou nezaměstnanosti. Naopak může podle 

nich další nárůst vzdělanosti přinést problémy nové, stejně jako se tomu stalo v zemích, 

které již brány k nejvyššímu vzdělání široce otevřely. Souvislost mezi vysokým počtem 

vysokoškoláků a vysokoškolaček v populaci a vysokou produktivitou země vyvrací           

na několika příkladech ze zahraničí. Keller a Tvrdý (2008) dokazují, že neexistuje             

ani žádná závislost mezi podílem vysokoškolsky vzdělaných lidí v zemi a mírou 

podnikatelské aktivity v ní. Tím tito autoři navazují na již zmíněný argument Wolfa,    

který také vyvrací souvislost přímého vlivu dosaženého vzdělání na růst produktivity 

práce či HDP. O škole mluví Keller a Tvrdý (2008) jako o pojišťovně, která se oslabuje   

při velkém nárůstu počtu vysokoškolsky vzdělaných lidí. Jako příklad uvádějí situaci               

ve Francii, kde vývoj platů v souvislosti s prudkým nárůstem vysokoškolsky vzdělaných 

lidí dosvědčuje pokles výnosnosti diplomů. Avšak i když je diplom znehodnocován, stále 

zůstává nezbytným k tomu, aby vyřadil z trhu práce ty, kteří na něj nedosáhli.  

Podle Kellera a Tvrdého (2008) není možné, aby se vzdělání řídilo dvěma 

rozporuplnými tlaky, a to podporou širokého zmasovění vzdělávání a zároveň            

                                                 
16 Veselý uvádí, že základním znakem společnosti vědění je fakt, že vědění se stává klíčovým faktorem produkce 
(Veselý 2004).  
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jeho špičkovým zaměřením, tedy dvěma principy – demokratickým a elitářským. 

V souvislosti s tím mluví o možných rizicích vytvoření A-týmu a B-týmu vysokoškolsky 

vzdělaných lidí, z nichž první by studovali na špičkových školách, ti druzí pouze 

v krátkých studijních oborech na jakýchsi školách druhé kategorie. Mezi nezamýšlené 

důsledky rozšíření přístupu ke vzdělání patří vznik nových nerovností. Stejná investice  

do vzdělání se potomkům nižších a středních vrstev vyplácí v průměru méně                      

než potomkům vyšších vrstev – jde o „horizontální deklasování“. Můžeme se také setkat 

s jevem „vertikální deklasování“, který spočívá v tom, že „stejná úroveň diplomu zajišťuje 

na trhu práce pozice stále méně prestižní a stále méně odměňované pozice. Jedná se           

o takzvanou překvalifikovanost uchazečů. Tento jev je důsledkem skutečnosti, že úroveň 

požadované kvalifikace neroste stejným tempem jako úroveň vzdělání mladých lidí“                            

(Keller, Tvrdý 2008: 101).   

V České republice není problém překvalifikovanosti podle dostupných údajů, 

uvedených Kellerem a Tvrdým (2008), nijak výrazný, ale přeci jen skutečnost, že tisíce 

lidí s vysokoškolským diplomem dnes v České republice pracují na místech skladníků,            

je zarážející. Vzdělání v takovém případě nezaručuje odpovídající práci, ale stále 

napomáhá udržovat odstup vůči těm, kdo takové vzdělání nemají. Tito autoři popisují 

změny ve společnosti i na trhu práce  za posledních padesát let (ekonomická globalizace, 

krize sociálního státu, větší flexibilizace práce, nárůst nezaměstnanosti) a ukazují,             

že škola mění svůj význam. Jde především o přeměnu školy z instituce zajišťující sociální 

vzestup velkým skupinám lidí (škola jako výtah) v instituci, která má ochraňovat               

před sociálním sestupem (škola jako pojišťovna). Pokud má podle Kellera a Tvrdého 

vzdělání působit jako pojišťovna, měla by chránit zejména před těmito riziky: rizikem 

nezaměstnanosti, rizikem chudoby a rizikem sociální poklesu. Podle výzkumů (jasným 

příkladem může být Francie) s nárůstem počtu vysokoškoláků velmi klesá záruka chránící 

absolventy a absolventky před nezaměstnaností a vzdělání již nezaručuje dostatečně 

atraktivní pracovní místo, a to může u vysokoškolsky vzdělaných lidí budit rozčarování. 

Keller a Tvrdý (2008) odkazují na knihu Prekérní Intelektuálové (Rambach,                 

Rambach 2001), která popisuje životní situace stále rostoucího počtu vysokoškolsky 

vzdělaných lidí, kteří mají nejistou práci a nejistou budoucnost, a navíc žádné vyhlídky      

na zlepšení své situace. 

 Projekt společnosti vzdělání vznikl se zřetelem na stratifikační vývoj v poválečné 

Evropě a Americe. Předpokládalo se, že zpřístupnění vzdělávání posílí vzestupnou sociální 

mobilitu. Skrytým předpokladem je, že pokud se tato společnost rozdělí na úspěšnější             

a méně úspěšné, tedy A- tým a B-tým, vysokoškolsky vzdělaný člověk nikdy neupadne 

do B-týmu. Avšak v zemích, které podpořily demokratizaci vzdělávání a kde se velmi 

zvýšil počet jedinců s vysokoškolským vzděláním, se čím dál více mluví o zcela jiném 

trendu. Rozdíly mezi úspěšnými a neúspěšnými mohou totiž procházet napříč vzdělanými 
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vrstvami. Členové A-týmu, do kterého Keller a Tvrdý řadí řídící pracovníky, profesionály  

a techniky, mají zajištěné pozice, členové B-týmu (v drtivé většině příslužníci služeb) 

budou velmi výrazně vystaveni tržním tlakům. V A-týmu úspěšných dominují muži 

(69,1%) (Keller, Tvrdý 2008). 

          V podobném duchu kritizuje masifikaci vysokoškolského vzdělávání i samotné 

současné používání pojmu společnost vědění i Liessmann (2008). Podle něj heslo 

společnost vědění slouží jen jako maskovací manévr pro konkrétní politické a ekonomické 

zájmy a ukazuje paradox, že vědění čím dál více ztrácí na hodnotě. Vědění společnosti, 

která sebe sama definuje skrze „vědění“, má jen málo společného s tím, co bylo                

již od antických doba asociováno s rozumem, praktickým úsudkem či moudrostí. 

Liessmann sice poukazuje na fakt, že nikdy nebylo tak snadné získat určité informace, 

tyto informace jsou však bez promyšlení, porozumění a osvojení jen vnějškové  

Podle Liessmanna (2008) mělo být vzdělávání od počátku moderní společnosti 

lékem na všechny problémy (integrace spodních vrstev, žen, migrantů do společnosti, 

zabránění diskriminaci, hladu, nezaměstnanosti apod.). Splnit všechny tyto a další cíle           

je velmi obtížné, ne-li nemožné, a právě proto se na poli vzdělávání otevírá prostor            

pro spory, zamlžování, sebeklam a lži. Jedna strana pole si představuje školu jako místo 

solidárního společenství  a nekonfliktní integrace (konsensuální teorie), druhá jako místo 

hodnocení, výkonu, konkurence, soutěže (konfliktuální teorie)17. Hlavní cíl vzdělávacích 

politik je podle něj příliš zaměřen na pořadí a klasifikaci. Vzdělávací politiky totiž často  

směřují jen k lepšímu umístění v žebříčcích mezinárodního srovnávání (např. PISA).             

„V protikladu k rozšířenému mínění, neexistují údaje, které by dokazovaly, že úroveň 

vzdělání společnosti, počty vysokoškoláků, pořadí v žebříčcích nebo počet takzvaných 

elitních institucích bezprostředně souvisí s ekonomickou prosperitou, sociálními jistotami 

nebo civilizační úrovní té které země“ (Liessmann 2008: 57). Jeho zjištění odpovídají 

závěrům, které z českých výzkumů vyvozují i Keller a Tvrdý (2008). Podobné argumenty 

přináší i dokument Univerzity Karlovy Perspektivy dalšího vývoje českého vysokého 

školství (2009), který navíc polemizuje s názorem, že české vysoké školy nedokáží 

reagovat na společenské trendy. Autoři ukazují, že největší problémy systému 

vysokoškolského vzdělání způsobuje jeho zásadní podfinancování, a argumentují pro jeho 

evoluční změny. 

 

                                                 
17 Různé sociologické směry tedy odpovídají na základní otázky spojené se vzděláváním populace jinak. 
Sociologická diskuze probíhá ve třech obvyklých proudech. Funkcialismus upřednostňuje myšlenku, že škola 
v moderní společnosti zajišťuje rovné šance pro všechny  své žáky a žákyně. Konfliktualismus naopak pracuje 
s myšlenkou, že vzdělávací systémy odpovídají potřebám ekonomicky a kulturně privilegovaných,                           
čímž se posiluje dominance zvýhodněných skupin ve společnosti. Interpretativní přístupy vycházejí z hlediska 
jednotlivců. Tito konkrétní aktéři,  kteří mají své potřeby, očekávání a strategie jednání, hrají rozhodující úlohu 
v procesech výchovy  a vzdělávání, nikoli neosobní faktory jako ekonomie či politika (Kopecký 2006).  
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5. 5. Přechod na vysoké školy 

Podle dostupných dat uvádí Kleňhová a Vojtěch (2006), že v České republice                

má stále větší počet studentů a studentek středních škol zájem pokračovat                               

ve vzdělávání. Český vzdělávací systém se snaží reagovat na poptávku po vzdělávání                

a vyvíjí se, přesto kapacity vysokých škol nejsou schopny uspokojit poptávku všech 

zájemců a zájemkyň o studium. Autoři uvádějí data z přijímacích řízení z roku 2005/2006 

a ukazují, kolik procent studujících se z daného typu střední školy hlásí na školu vysokou. 

Podíl absolventů a absolventek z různých typů škol, hlásících se ke studiu na vysoké 

škole: 

- gymnázium  (téměř 100%) 

- lyceum (79%) 

- střední odborná škola (65%) 

- střední odborné učiliště (40%) 

- nástavbové studium (20%).  

 (Kleňhová, Vojtěch 2006). 

 Jak je zřetelné z předchozích údajů, je podpora žáků a žákyň v jejich studijních 

aspiracích u nás soustředěna do gymnázií, na nichž studují převážně děti vysokoškolsky 

vzdělaných rodičů. Poněvadž zaměření gymnázií bývá všeobecné, mají absolventi                    

a absolventky gymnázií větší prostor pro výběr oboru, který by chtěli na vysoké škole 

studovat. Téměř všichni absolventi a absolventky gymnázií chtějí ve studiu na vysoké 

škole pokračovat, jsou ve studiu mnohem úspěšnější než ostatní a mnohem méně 

zanechávají studia předčasně. Studium na gymnáziu má tedy rozhodující vliv nejen            

na rozvoj vzdělanostních aspirací ale i na reálné šance přijetí (Matějů, Procházková, 

Burdová, 2006; Kleňhová 2007). Závěrem této kapitoly můžeme říci, že volba střední 

školy, často ovlivněná vzdělanostní úrovní rodičů do velké míry určuje další životní dráhy. 

 

5. 6. Vysokoškolské studium v ČR 

Definice vysoké školy, jak ji vymezuje zákon, zní takto: „vysoké školy jako nejvyšší 

článek vzdělávací soustavy jsou vrcholnými centry vzdělanosti, nezávislého poznání               

a tvůrčí činnosti a mají klíčovou úlohu ve vědeckém, kulturním, sociálním a ekonomickém 

rozvoji společnosti“ (zákon o vysokých školách, §1). Vysoká škola uskutečňuje 

bakalářské, magisterské a doktorské programy a také programy celoživotního 

vzdělávání. Vysoká škola má právo přiznávat akademický titul (§2). Aby jedinec mohl 

získat akademické vzdělání, musí studovat v rámci akreditovaného studijního programu 

podle studijního plánu v prezenční, distanční nebo kombinované formě studia (§ 44).  
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5. 6. 1. Studijní programy, zápis do studia a jeho ukončení 

Zápisem do studijního programu vznikají studujícímu různá práva (mimo jiné studovat 

v rámci jednoho nebo více studijních programů) a povinnosti. Bakalářský studijní 

program připravuje k výkonu povolání i ke studiu v magisterském studijním programu, 

standardní délka studia je tři až čtyři roky. Studium v magisterském studijním programu 

je zaměřeno na získání teoretických poznatků, které se opírají o soudobý stav vědeckého 

poznání, výzkumu a vývoje, které se studenti a studentky učí aplikovat, standardní doba 

studia je jeden až tři roky. Doktorské studijní programy jsou orientovány na vědecké 

bádání a samostatnou tvůrčí činnost, standardní doba studia je tři až čtyři roky.      

Studium ve studijním programu může být přerušené a to i několikrát, v době                

tohoto přerušení ale osoba není studentem (zákon o vysokých školách).  

Studium se řádně ukončuje absolvováním studia ve studijním programu dnem, 

kdy studující vykoná státní závěrečnou zkoušku. Po takovém absolvování studia získává 

student či studentka doklad o ukončení studia a o získání akademického titulu: 

vysokoškolský diplom a dodatek k diplomu. Samozřejmě, že studium může být ukončeno 

i jinými způsoby, například zanecháním studia, nesplněním požadavků, které vyplívají            

ze studijního programu či vyloučením studujícího ze studia. K evidenci o studujících             

a k rozpočtovým a statistickým účelům vedou vysoké školy matriku studentů, do které se 

kromě demografických údajů zaznamenávají také například údaje o zápisu studujícho, 

předchozím vzdělání, studijním programu, oboru a formě studia, přerušení a ukončení 

studia (zákon o vysokých školách).                                                                                                             

 

5. 6. 2. Počet a typ vysokých škol, nabízené programy a formy studia 

Aktuální informace o činnosti a stavu vysokých škol můžeme čerpat z poslední 

zveřejněné Výroční zprávy o stavu vysokého školství. V roce 2007 jsme mohli v České 

republice napočítat 74 vysokých škol, přičemž 26 z nich bylo veřejných, 2 státní                  

a 46 soukromých. Na veřejných a soukromých školách mohli studující studovat v celkem 

v 2153 akreditovaných studijních programech (z toho 1966 programů poskytovaly 

veřejné vysoké školy, 187 pak soukromé). Do těchto programů se řadí: bakalářské, 

navazují magisterské, magisterské a doktorské programy.  

Nejvíce studentů a studentek, a to 60, 3% studovalo v roce 2007 v bakalářských 

programech, v navazujících magisterských studovalo 14, 4% studujících, v „dlouhých“ 

magisterských 18, 3%  a v doktorských jen 7%. Vedle zmíněných programů nabízely 

veřejné a soukromé vysoké školy také kurzy celoživotního vzdělávání, jejichž počet                   

a obliba neustále stoupá. Mezi studujícími je vyhledávanější formou studia prezenční 

(68%) (Výroční zpráva o stavu).  
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5. 6. 3. Ženy versus muži  

Pokud si položíme otázku, zda se v roce 2007 na vysoké školy hlásili častěji ženy                  

nebo muži, odpověď je : ženy (60, 6%). Ty také byly častěji přijaté (52, 5%) i zapsané 

(52,9%). Pokud se však tážeme, kdo z nich byl úspěšnější při přijímacím řízení,                 

pak by odpověď zněla: muži. Jejich úspěšnost při přijímacím řízení byla 79, 5% oproti 

66,5% úspěšnosti žen. Ženy tvořily i většinu studujících ve všech formách studijních 

programů, vyjma doktorského studia (Výroční zpráva o stavu).  

 

5. 6. 4. Absolventi, absolventky a studijní neúspěšnost 

Počty uchazečů a uchazeček i studentů a studentek každým rokem rostou.                       

V roce 2007 absolvovalo vysoké školy 71 561 studentů a studentek. Naopak 48 154 

studentů a studentek úplně ukončilo studium na vysoké škole bez získání závěrečného 

diplomu. Mezi příčiny studijní neúspěšnosti většina vysokých škol ve svých výročních 

zprávách řadí: nedostatečnou přípravu studentů a studentek na vysokoškolské studium  

a zvýšení počtu studujících, které vysoké školy přijímají, přičemž počet studujících 

s dostatečnou úrovní studijních předpokladů se nezvyšuje (Výroční zpráva o stavu).  

Průcha upozorňuje na závěry expertů a expertek OECD, které ukazují,                

že čím vyšší jsou počty studujících v terciárním vzdělávání, tím vyšší je i míra odpadávání 

studujících v průběhu tohoto vzdělávání. K největšímu odpadávání dochází v různých 

zemích převážně během prvního roku studia. Experti a expertky OECD shledávají hlavním 

důvodem odpadávání kombinaci práce a studia (Průcha 1999). Vyšší míru nedokončování 

studia v souvislosti s vyšším počtem přijímaných ukazuje ve své studii i Kleňhová (2007), 

podle které můžeme očekávat, že se míry nedokončování studia s nárůstem počtu 

přijímaných k vysokoškolskému studiu mohou přiblížit až k dvojnásobným hodnotám,            

než které uvádí (z celkového počtu studujících, kteří zahájili studium na vysoké škole                

a kteří maturovali před pěti lety jich předčasně ukončilo studium až 19%).                     

Naopak opačným směrem by mohl působit vliv třístupňové struktury studia.                        

Ze zahraničních zkušeností je patrné, že míra dokončování kratších studijních programů 

je prakticky všude vyšší než je tomu u programů dlouhých (Kleňhová 2007).  

 V zemích OECD nedokončí své vysokoškolské vzdělávání v průměru 30% 

studujících. V České republice je toto číslo ještě o něco vyšší. Ze soukromých vysokých 

škol však odchází pouze 5-10% studujících, což podle knihy Nerovné šance na vzdělání 

potvrzuje hypotézu, že finanční spoluúčast více motivuje studující školu dokončit (Matějů, 

Straková 2006). Nicméně stejně by se dalo argumentovat, že soukromé vysoké školy 

mají větší zájem studující udržet a „dát“ jim tituly, které si zaplatili nehledě na kvalitu 

jejich studijních výkonů.  
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Tato alarmující čísla znovu nutí zamyslet se nad tím, zda je další otevírání 

vysokoškolského studia prospěšné. Vysoká procenta studujících, kteří nejsou schopni 

úspěšně dokončit studijní obor, na který se zapsali, může částečně poukazovat na to,         

že již nyní studuje na vysokých školách velké procento studujících, jejichž schopnosti 

nejsou k získání vysokoškolského diplomu dostatečné. Nabízí se ale i další možné 

vysvětlení. Určité procento studujících se může zapsat na více programů a poté                   

se eventuelně rozhodnout některé z nich zanechat. Právě strategií násobného studia             

a se budu zabývat v další kapitole. 
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6. �ásobné studium 

Údaje v Na startu školské reformy (Ministerstvo 2008) názorně ukazují, jak každým 

rokem stoupají počty absolventů a absolventek vysokých škol i počty jejich studentů               

a studentek. 

 

Tabulka č. 1. Počty absolventů a absolventek vysokých škol v letech 

 

Zdroj: Na startu školské reformy (Ministerstvo 2008), vlastní zpracování 

 

Tabulka č. 2. Počty studentů a studentek vysokých škol v letech 

Počty studujících na vysokých školách    
v letech 

2005/06 289 838 

2006/07 316 456 

2007/08 344 180 
Zdroj: Na startu školské reformy (Ministerstvo 2008), vlastní zpracování 

 

Pokud tuto zprávu čteme pozorně, odhalíme velmi zajímavý fakt. Po odečtení 

evidovaného počtu studujících  pro rok 2007/08 (344 180) od celkového počtu studií 

(355 537), lehce spočítáme, že část studentů a studentek studuje ve více                 

než jednom studijním programu. Rozdíl v tomto případě činí 11 357. O něco menší 

rozdíl získáme i po odečtení evidovaného počtu studujících pro rok 2006/07 (316 456)           

od celkového počtu studií (326 415), a to 9 959. Vidíme tedy, že i tento rozdíl                    

má stoupající charakter.  

Uvedený rozdíl mezi počty evidovaných studentů a studentek a počtem celkového 

počtu studií považuji za souběžné studium, jednu z možných studijních strategií 

násobného studia. Násobným studiem rozumím souběžné nebo následné 

studium několika bakalářských nebo několika navazujících magisterských            

nebo  několika magisterských nebo několika doktorských programů, pokud byly 

tyto programy již úspěšně dokončené nebo pokud jsou ještě studovány18. 

Kombinaci studia magisterského a navazujícího magisterského programu 

považuji také za násobné studium, neboť oba typy programů vedou ke stejné 

úrovni titulu. Neúspěšná studia více programů navrhuji označit jako                         

„pokus o násobná studia“.  

Je třeba vyjasnit některé terminologické obtíže při užívání pojmu násobné 

studium. Pro vyjasnění pojmu násobného studia, tak jak mu rozumím, uvedu několik 

                                                 
18 A tedy mohou být úspěšně dokončeny v budoucnu. 

Počty absolventů a absolventek                    
na  vysokých školách v letech 

2005/06 44 335 

2006/07 53 458 

2007/08 63 473 
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příkladů. Pokud studující úspěšně dokončil několik bakalářských, několik magisterských 

(event. navazujících magisterských) nebo několik doktorských programů, jde o násobné 

studium. Chceme – li odlišit různé studijní strategie násobného studia, navrhuji 

následující rozdělení: 

- souběžné studium: pokud studující studoval programy souběžně (paralelně) 

- následné studium: pokud studující studoval programy následně (postupně) 

Důležité je, že na stejný stupeň vzdělání (bakalářský nebo magisterský nebo doktorský) 

studující úspěšně dosáhl několikrát, ať už při souběžném studiu, následném studiu19                

či kombinaci předchozích variant.  

Pokud je studující v procesu studia několika srovnatelných programů (tzn. studuje 

souběžně více programů srovnatelné úrovně nebo již úspěšně absolvoval některý 

z programů  a právě studuje další program srovnatelné úrovně), jde o násobné studium. 

Pokud studující jedenkrát úspěšně absolvoval studijní program a další studium 

srovnatelné úrovně mu bylo ukončeno (ať již souběžné, či postupné), nejedná                      

se o násobné studium (takové studium může být označeno například za pokus o násobné 

studium).  

Při hledání zdrojů informací jsem nepracovala jen s výrazy „násobné studium“, 

„souběžné studium“, „následné studium“, ale i s alternativami jako: „současné studium“, 

„paralelní studium“, „postupné studium“, „studium více programů“, „studium více oborů“, 

„několikanásobné studium“, „mnohonásobné studium“, abych rozšířila pole hledání.            

Tyto výrazy jsem zadávala nejprve do centrálního katalogu knihoven Univerzity Karlovy    

a zkoušela jsem hledat mezi knihami, periodiky, databázemi a závěrečnými pracemi 

texty, které by se touto problematikou zabývaly. Dále jsem zkoušela najít relevantní 

literaturu zadáváním uvedených termínu do různých katalogů Národní knihovny (knihy, 

periodika, články, dostupné databáze). Poté jsem prozkoumávala webové stránky,              

které se problematikou vzdělávání (zejména vysokoškolského) zabývají. Prohledávala 

jsem například stránky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Ústavu pro 

informace ve vzdělávání, Centra pro studium vysokého školství, Výzkumného ústavu 

pedagogiky, Školského vzdělávacího a informačního portálu či Knihovny Akademie věd 

České republiky. Prozkoumala jsem také posledních pět ročníků časopisu Aula20. Žádné 

relevantní odkazy na literaturu, konference, či vědecké diskuze jsem nenašla. Několik 

nalezených odkazů se týkalo výhradně poplatků spojených s dalším studiem                         

a přehledových tabulek s počty studujících (viz. Přílohy 1, 2, 3). Proto jsem se rozhodla 

                                                 
19 Terminologické nejasnosti mohou vyvstat v případě, že studující vystudoval nedělené magisterské studium     
a souběžně s ním či následně studoval bakalářské studium. V takovém případě je bakalářské studium prvním 
bakalářským  studiem studujícího. Přesto i takové studium navrhuji nazývat násobným studiem, neboť pokud by 
třeba jen formálně bylo nedělené magisterské studium rozděleno na bakalářské a navazující magisterské, právě 
bakalářské studium by bylo nutným předpokladem pro získání magisterského studia a další bakalářské studium 
by bylo již druhým studovaným bakalářským programem.  
20 Ročníky  2004, 2005, 2006, 2007, 2008 
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zadat uvedené výrazy i do vyhledávačů google.cz, centrum.cz, seznam.cz, yahoo.com. 

Ani pomocí těchto vyhledávačů jsem nenalezla odkazy na literaturu, konference                          

či vědecké diskuze. Nalezla jsem pouze několik odkazů na některé fakulty, které nabízejí 

souběžné studium a na několik studentských diskuzí a krátkých článků, týkajících               

se poplatků za další programy a náročnosti souběžného studia21. Za účelem získání 

relevantních informací o násobném studiu, jsem kontaktovala některé instituce22                    

a odborníky, kteří se vysokoškolským vzděláváním zabývají. Problematiku násobného 

studia jsem konzultovala s odborníky na vysokoškolské studium na Ministerstvu školství, 

mládeže a tělovýchovy a na pracovišti Akademie věd České republiky na CERGE-EI. 

V obou institucích mi bylo sděleno, že údaje o násobných studiích lze zjistit v SIMS23, 

avšak dále se již ve formě nějakých výstupů nezpracovávají.  

Jinými slovy, fenoménem násobného studia se v České republice zřejmě nikdo 

systematicky nezabývá a má práce je tak prvním pokusem o zmapování situace na jedné 

české fakultě. To má své výhody i nevýhody. Výhodou je, že mohu prvně uchopit 

problém, který dosud nikdo systematicky nezkoumal. Zároveň se však pohybuji v oblasti, 

ve které se nemohu opřít o předchozí teorie, hypotézy a výzkumy. Proto jsou následující 

části poměrně kusé a tentativní.  

 

6. 1. �ásobné studium u studentů a studentek veřejných vysokých škol v číslech  

6. 1. 1. Souběžné studium  

Tabulka č. 3 obsahuje nejnovější dostupné informace o počtu studujících                                  

a „rozestudovaných studií“ (nejsou započítáni studující přijatí na stáž ze zahraničí                  

a jejich studia). Je zřejmé, že počet studií převyšuje počet studujících. Studia,                 

která svým počtem převyšují počet studujících jsou studována v kombinaci s jiným 

studiem a jedná se tedy o souběžná studia. Nemůžeme ale přesně říci, kolika studujících                  

se souběžné studium týká, neboť z tabulky č. 3. není možné zjistit, kolik programů 

studující souběžně studují.  

 

 

 

 

 

                                                 
21 Například: www.Vejska.cz – diskuze (kategorie: Výběr vysoké školy),  
www.Skandinavskydum.cz   (téma: studium na UK),  
www.icm.uh.cz/str/icm-koktejl/soubezne-studium,                  
www.prijimacky-tsp.cz/12_2142_0.html-soucasne 
22 Ústav pro informace ve vzdělání, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Akademii věd České 
republiky. 
23 SIMS – Sdružené informace z matrik studentů 
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Tabulka č. 3. Počty studujících a počty studií k 31. 12. 2008 

Studující Studia     

383 176 401 503  - bez ohledu na přerušení  

369 627 384 099  - pouze nepřerušená studia  

Zdroj: MŠMT – Sdružené informace z matrik studentů24 

 

Konkrétní počty studujících a počty souběžně „rozestudovaných studií“ zjistíme, 

pokud nahlédneme do tabulky č. 4. Ta obsahuje výčet počtu studií a počtu studujících, 

kteří souběžně studují uvedený počet studií. 

 
Tabulka č. 4. Počty studujících a počty souběžně rozestudovaných studií   
 

Počet aktuálně 
rozestudovaných 

studii 

Včetně 
studujících, kteří 
dne 31.12.2008 
měli přerušené 

studium 

Jen studující, kteří 
dne 31. 12. 2008 
neměli přerušené 

studium 

1 365 713 355 665 

2 16 687 13 501 

3 715 426 

4 49 28 

5 6 5 

6 3 0 

7 1 0 

8 0 1 

9 1 1 

11 1 0 

Celkem 383 176 369 627 

Zdroj: MŠMT – Sdružené informace z matrik studentů25 
 

Údaje v tabulce naznačují, že nejčastěji studující studují jeden studijní program.             

Počet studujících se souběžně „rozsestudovanými studii“, až na řídké výjimky,             

klesá s vyšším počtem takto studovaných programů. Kromě studia jednoho studijního 

programu, je výrazněji zastoupena možnost souběžného studia dvou a tří studijních 

programů.  

Chtěla bych upozornit na to, že v případě souběžných studií se terminologie může 

částečně překrývat. Studující, kteří začali studovat v průběhu studia prvního programu 

další program, totiž tyto programy studují jistou dobu souběžně (tzn. po dobu,                    

kdy se studium vybraných programů časově překrývá) a jistou dobu následně                  

(tzn. po dobu od ukončení předchozího studijního programu). Tento způsob studia 

                                                 
24 Údaje obsahují informace o počtu studentů a studentek z vysokých veřejných a soukromých vysokých škol, 
započteny nejsou státní vysoké školy. 
25 Údaje obsahují informace o počtu studentů a studentek z vysokých veřejných a soukromých vysokých škol, 
započteny nejsou státní vysoké školy. 
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považuji za  souběžné studium26, a to z toho důvodu, že takového studujícího se alespoň 

po jistou dobu týkají problémy spojené se souběžným studium (např. s časovou 

náročností skloubení více programů).  

V tabulce č. 5. jsou uvedeny počty studentů a studentek studujících souběžně       

a kombinace jejich programů. Uvedené údaje byly zjišťovány od 1.1. 1999                           

do 31. 12. 2008.  Studující přijatí na stáž ze zahraničí nejsou započítáni. Použité zkratky 

znamenají: 

B – Bakalářské studium 

M – Magisterské studium 

N-  Navazující magisterské studium 

P – Doktorské studium 

 

Tabulka č. 5. Počty studujících se souběžným studiem programů (následné  
                      studium začalo během předchozího studia, které bylo nakonec  
                      úspěšně absolvované) 
 

                                          Následné studium     

Ukončené studium B M N  P Celkem 

B 6 278 3 490 2 482 374 12 624 

M 6 898 7 345 1 199 815 16 257 

N 699 708 1 871 309 3 587 

P 202 200 104 227 733 

Celkem 14 077 11 743 5 656 1 725   
Zdroj: MŠMT – Sdružené informace z matrik studentů27 
 

Podle údajů v tabulce č. 5. studující na bakalářském stupni nejčastěji volí 

kombinaci studia svého programu s dalším bakalářským programem, výjimkou nejsou 

však ani kombinace bakalářského a magisterského studia nebo bakalářského                         

a navazujícího magisterského studia. Kombinace souběžného bakalářského                              

a doktorského programu je nejméně častá, pravděpodobně kvůli jeho časové i studijní 

náročnosti (předpokladem takové kombinace je již úspěšně dokončený magisterský                

nebo navazující magisterský studijní program).  

Studenti a studentky magisterských programů studují podle údajů v tabulce č. 5.  

nejčastěji v kombinaci s dalším bakalářským nebo magisterským programem.                     

Je zajímavé, že podle dostupných dat si studenti a studentky studující navazující 

magisterský program nejčastěji volí další navazující program. Vysvětlení mohou být 

různá – krátká délka těchto programů a tedy kratší studijní a časová náročnost studia 

                                                 
26 Variantou pro přesnější specifikování souběžných studií, která nezačala a neskončila ve stejnou dobu může být 
například název částečně souběžná studia, myslím ale, že takové zavádění pojmu by situaci zbytečně 
komplikovalo. 
27 Údaje obsahují informace o počtu studentů a studentek z vysokých veřejných a soukromých vysokých škol, 
započteny nejsou státní vysoké školy. 
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více programů, možné nižší studijní požadavky na navazujících magisterských                    

než na jiných studijních programech a pod. Pro studující z doktorského studia                      

je nejobvyklejším souběžně studovaným programem program doktorský.  

 

6. 1. 2. �ásledné studium 

V tabulce č. 6. jsou uvedeny počty studentů a studentek studujících následně                  

a kombinace jejich programů. Uvedené údaje byly zjišťovány od 1.1.1999 do 31. 12. 

2008.  Studující přijatí na stáž ze zahraničí nejsou započítáni. Použité zkratky znamenají: 

B – Bakalářské studium 

M – Magisterské studium 

N-  Navazující magisterské studium 

P – Doktorské studium 

 
Pokud se podíváme na data uvedená v tabulce č. 6., zjistíme, že někteří studující 

začínají po předchozím, úspěšně dokončeném programu, studovat další program. Znovu 

opakuji, že násobným studiem nerozumím následné studium jednoho bakalářského,                

jednoho navazujícího magisterského a jednoho doktorského programu (eventuelně 

studium jednoho magisterského a jednoho doktorského programu – takové programy 

považuji za stupně jednoho studia, neboť předpokladem pro získání vyššího stupně 

vzdělání je vždy dokončení nižšího stupně). Z tabulky je patrné, že studium následného 

programu po úspěšném dokončení předchozího programu se týká studentů a studentek 

bakalářského, magisterského, navazujícího magisterského i doktorského studia. Z dat 

vyplívá, že následné studium dalšího studijního programu volí nejčastěji studující,               

kteří úspěšně dokončili bakalářské nebo magisterské studium. To není nic překvapivého, 

neboť počet těchto studentů a studentek je v populaci studujících nejvyšší.  

 

Tabulka č. 6. Počty studujících s následným studiem programů (následné 
                     studium začalo až po úspěšném dokončení předchozího studijního  
                     programu)  
 

                                                                   Následné studium     

Ukončené studium B M N P Celkem 

B 4 599 5 251 116 773 6 379 133 002 

M 6 115 3 614 2 808 29 266 41 803 

N 1 232 538 1 007 6 463 9 240 

P 148 54 65 56 323 

Celkem 12 094 9 457 120 653 42 164   
Zdroj: MŠMT – Sdružené informace z matrik studentů28 

                                                 
28 Údaje obsahují informace o počtu studentů a studentek z vysokých veřejných a soukromých vysokých škol, 
započteny nejsou státní vysoké školy. 
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Na příkladu velkého počtu možných kombinací programů v rámci násobného 

studia vidíme, že toto studium může nabývat mnoha podob. Co ale vede studující 

k tomu, aby studovali několik programů? 

 

6. 2. Důvody pro násobné studium 

Význam násobného studia se může individuálně odlišovat. Následující hypotézy                 

by mohly osvětlit možné důvody pro volbu násobného studia. Podle Říčana může být          

pro adolescenta sebevzdělání možností, jak získat obdiv svého okolí a vyniknout                

nad ostatními, proto studující může studiu věnovat mimořádné úsilí. 

         V období adolescence se zároveň jedinec snaží nalézt a budovat svou identitu.                  

Ostré, zdánlivě nesmyslné zvraty v tomto období „mohou dávat smysl, pokud se na ně 

podíváme z hlediska rodinné tradice“ (Říčan 2004: 222). Jedinci odmítají způsob života 

rodičů a snaží se nalézt vlastní identitu.                         .      

        Jiným důvodem může být touha prodloužit si mládí. Vzhledem k náročnosti 

dospívání jedinci touží po odkladu (ať už vědomě či bezděčně). Takovým osobním 

moratoriem může být i přehnaná píle a vášnivé zaujetí studiem (Říčan 2004).  

        Dalším důvodem pro volbu násobného studia může být snaha uspět na trhu práce. 

Dosažená úroveň vzdělání je dominantní kategorií ve struktuře předpokladů úspěchu            

na trhu práce. Statistiky dokumentují vazbu mezi úrovní vzdělání a mírou 

nezaměstnanosti či strukturou příjmů. Proto se lidé snaží eliminovat problémy na trhu 

práce dosažením co nejvyššího vzdělání a co největšího počtu kvalifikací (Kuchař 2007). 

 

6. 2. Univerzita Karlova a souběžné studium 

Nyní se zaměřím na Univerzitu Karlovu, vysokou školu s největším počtem studujících.           

Na Univerzitě Karlově, ve shodě s celorepublikovým trendem, rok od roku stoupá počet 

studujících. Pokud se ve Výroční zprávě o činnosti Univerzity Karlovy za rok 2007 

podíváme na tabulky s názvem „Četnost přihlášek podaných do Bc., Mgr., a Ph.D. 

studijních programů“, (viz. příloha 1) zjistíme, že až 6576 uchazečů a uchazeček           

si podalo ke studiu na této univerzitě 2 přihlášky, 2702 3 přihlášky, avšak někteří jedinci 

si podali až 12 přihlášek ke studiu na této univerzitě.  

To, že si někteří studující podávají na Univerzitu Karlovu více přihlášek,                  

by tedy mohlo znamenat, že se alespoň část z nich pokouší studovat více než jeden 

program, což také potvrzují údaje v tabulkách s názvem „Počet současně studovaných 

studií na UK“ (viz. příloha č. 2) a „Počet studentů studujících ve dvou nebo více studijních 

programech na UK“ (viz. Příloha 3), které potvrzují, že poměrně velký počet studujících 

studuje současně více než jeden program. Podle tabulky snadno zjistíme, že nejčastější 

kombinací souběžně studovaných programů je studium několika programů na Filozofické 
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fakultě (244 studujících). Druhou nejoblíbenější kombinací současně studovaných 

programů v rámci UK je studium programů na Filozofické fakultě a Fakultě sociálních věd 

(144 studujících), třetí nejoblíbenější je kombinace programů na Fakultě sociálních věd             

a Právnické fakultě (108 studujících) a na čtvrtém místě kombinace studia na Filozofické 

fakultě a na Právnické fakultě (93 studujících) (Výroční zpráva o činnosti). Z toho je 

zřejmé, že se násobné studium na Univerzitě Karlově týká především humanitních             

a sociálně-vědních programů a že Filozofická fakulta a Fakulta sociálních věd jsou jedny 

z fakult, kde je souběžné studium relativně nejčastější.  

Nicméně zmíněné údaje nevypovídají nic zřejmého o skutečném rozsahu 

souběžného studia, neboť tato výroční zpráva je omezena jen na souběžná studia v rámci 

Univerzity Karlovy a nezachycuje tedy počty studujících, kteří kombinují studium                 

na Univerzitě Karlově se studiem na jiné vysoké škole v České republice či v zahraničí,  

ani rozsah následných studií.  

 
6. 3. Rizika násobného studia 

Násobné studium může přinášet několik rizik, na které je důležité upozornit. 

Nepříjemným překvapením pro násobně studující studentky a studenty mohou být 

zejména poplatky za delší a další studium. Vznik povinnosti hradit poplatek spojený              

se studiem je popsán v II. Úplném znění Přílohy č.6. Statutu Univerzity Karlovy v Praze. 

Poplatek za delší studium, který je definován v čl. 1 odst. 2 písm. a) musí hradit „student 

bakalářského nebo magisterského studijního programu, jehož celková délka studia 

v bakalářských nebo magisterských studijních programech na vysokých školách („celková 

odstudovaná doba“) překročila standardní dobu studia studijního programu, ve kterém 

studuje o více než jeden rok. Poplatek za delší studium je dále povinen hradit student 

bakalářského, nebo magisterského studijního programu, který studium jiného 

bakalářského nebo magisterského studijního programu řádně ukončil po 1. lednu 1999            

a jehož délka studia ve studijním programu, ve kterém studuje přesáhla standardní dobu 

studia tohoto studijního programu“ vyjma studujících v navazujícím magisterském studiu 

(II. Úplné znění Přílohy č. 6: Část II, Čl. 6 odst. 1 a 2). Poplatek za další studium, 

uvedený v čl. 1 odst. 2 písm.b) musí „hradit student bakalářského nebo magisterského 

studijního programu, který po 1. lednu 1999 řádně ukončil studium v bakalářském nebo 

magisterském studijním programu, nejde-li o studenta studujícího v navazujícím 

magisterském studijním programu, který řádně ukončil studium v bakalářském studijním 

programu“. To se však netýká studenta, „jehož součet délky studia ve studijním 

programu, ve kterém studuje a délky studia ve studijním programu, ve kterém studium 

řádně ukončil, nepřesáhl standardní dobu studia toho studijního programu,                    

jehož standardní doba studia je delší“ (II. Úplně znění Přílohy č. 6, Čl. 7 odst. 1 a 2).  
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Zákon o vysokých školách stanovuje, že do doby studia se započítávají k době 

současného bakalářského nebo magisterského studia i doby všech předchozích studií 

v bakalářských a magisterských studijních programech, které nebyly řádně ukončeny, 

avšak výjimku tvoří období, během kterých studující studoval v takových studijních 

programech a v aktuálním studijním programu souběžně, to se započítává do doby studia 

pouze jedenkrát. Pokud absolvent či absolventka bakalářského nebo magisterského 

studijního programu studuje v dalším bakalářském nebo magisterském studijním 

programu, musí platit poplatek ve výši určené vysokou školou. To se netýká absolventů    

a absolventek bakalářského studijního programu, studujícího v navazujícím 

magisterském studijním programu ani souběhu řádných studijních programů 

nepřesahujících standardní dobu studia jednoho programu   (zákon o vysokých školách, 

§58).  

Na Univerzitě Karlově se poplatky za delší a další studium liší podle fakult. 

Nejvyšší částky za delší studium jsou na LF, kde se mohou pohybovat až téměř na hranici 

27 000 (26.900Kč za zubní lékařství na 1.LF), naopak nejmenší částku za překročení 

standardní doby studia zvýšené o 1 rok zaplatí studující na ETF (9.200 Kč). Poplatky         

za další studijní program za rok nepřekračují na žádné z fakult sumu 3.000Kč.  
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Závěr teoretické části 

V teoretické části této práce jsem se snažila pojednat téma vysokoškolského studia 

v některých jeho souvislostech. Naše společnost se mění, je zahlcena informacemi,           

které se lidé musí naučit zpracovávat a aplikovat. Kdo chce v této společnosti uspět,               

měl by se naučit nejrůznějším dovednostem a měl by usilovat o získání co nejširšího 

spektra kvalifikací. Taková situace představuje pro všechny stupně vzdělávací soustavy 

nové výzvy a vyžaduje změny v obsazích výuky a formulování nových cílů.  

  Ne všichni však mají stejné šance ve vzdělávacím systému uspět. Podle mnoha 

uvedených autorů se míra kulturního kapitálu získaného v rodině promítá do školní 

úspěšnosti dětí.  „Vstupní společenské nerovnosti, se kterými děti přicházejí do školy,               

se ve vzdělávacím systému vydávají za politicky přijatelnější nerovnosti v individuálních 

předpokladech a možnostech a nabývají zdání přirozených nerovností“ (Čerych 1999:37). 

Vzdělávací systém se tak podílí na autoreprodukci jednotlivých společenských vrstev.   

            Jednou z charakteristik moderních demokratických společností je snaha překonat 

společenské nerovnosti v přístupu k vysokoškolskému vzdělání, které je klíčovým 

faktorem životního úspěchu. Tato snaha se v praktické rovině vyjadřuje otevíráním 

vysokých škol čím dál většímu počtu studujících (Čerych 1999). Tato „demokratizace“ 

vysokoškolského vzdělávání sebou však přináší nové problémy a otázky, které souvisejí 

s jeho masifikací, diverzifikací, kvalitou či financováním. Je otázkou do jaké míry je 

prospěšné otevírat tento typ vzdělání stále většímu počtu studentů a studentek. Otázky 

po prospěšnosti otevírání vysokoškolského vzdělávání budí také výzkumy potvrzený fakt, 

že o osudu velké části studujících je v podstatě rozhodnuto již na střední škole - podle 

Maurina (2007) je základ školních hierarchií ustaven dokonce již v mateřské škole.  

 Masmédia i vědecká literatura nás nicméně neustále přesvědčují o nezbytnosti 

šíření vysokoškolských kvalifikací, pokud nechceme zaostávat za Evropou.                   

K těmto informacím bychom ovšem neměli zůstávat nekritičtí. Měli bychom se vždy 

pokusit identifikovat od jakých zájmových skupin určité názory pocházejí a co se s nimi 

snaží dosáhnout. Kalous (2006) vyjmenovává nejdůležitější aktéry, kteří mohou v různé 

míře a s různou pravděpodobností úspěšnosti ovlivňovat či přímo vytvářet vzdělávací 

politiku a posunovat tak vývoj vzdělávacích soustav různými směry. Zvolení politici, 

školská administrativa, učitelé a jejich organizace, rodiče a jejich asociace, studující, 

církve, zaměstnavatelé a vzdělávací odborníci – každý z těchto aktérů má jiné zájmy          

a různě vnímá důležitost zájmů svých a těch ostatních aktérů. Každý z jmenovaných 

aktérů (a ani jmenovaní aktéři se v rámci své skupiny nemusí shodnout na totožných 

zájmech) může pracovat s jiným druhem informací, může mít různé druhy a rozsahy 

zdrojů, ze kterých mohou čerpat i různé způsoby ovlivňování. Většina protichůdných 

tvrzení a názorů může být vysvětlena právě různorodostí uvedených zájmových skupin            

a jejich různých cílů.  
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 Další problém, se kterým je nutné se vyrovnat při interpretaci výzkumů                     

ve vzdělávání je jejich srovnatelnost. Právě v oblasti vzdělávání má velký prostor 

srovnávací výzkum, ať již srovnává výkony studujících jedné školy, studujících vybraných 

tříd napříč zemí či dokonce napříč několika státy. Takové srovnávání přináší mnoho 

problémů. Srovnává se jen určitá, stanovená část jednotlivcova kapitálu,                             

a na jejím základě se stanovují klasifikace jednotlivců, škol i států. Problematický je taký 

výběr vzorku takovým způsobem, aby skutečně výzkum byl validní. Zejména 

mezinárodní srovnávací výzkumy často porovnávají vzájemně neporovnatelné prvky29,           

a o platnosti takto získaných závěrů se dá pochybovat. Také je důležité si uvědomit,             

že automatická aplikace úspěšných zahraničních receptů na zefektivnění a zlepšení 

vzdělávacího systému nemusí být pro české prostředí přínosem – instituce každé země 

se vyvíjejí specifickým způsobem, v jistém historickém, politickém, ekonomickém                 

a společenském kontextu a (ne)vyžadují různé druhy reforem, odpovídající danému 

prostředí.  

  Pod tlakem informační masáže, ve které je vysokoškolské studium propagováno 

jako jediný lék proti neúspěšné budoucnosti jednotlivců a v závislosti na rostoucím počtu 

vysokoškolsky vzdělaných lidí se pro studující může zdát možným řešením získat více 

kvalifikací studiem více programů a získat tak výhodu v měnícím se ekonomickém 

prostředí. Studiem více programů, získají studující větší přehled o více oblastech,               

více  studijních zkušeností, informací a tedy i kvalifikační výhodu vzhledem k ostatním. 

Vznik ekonomiky založené na vědění a znalostech vlastně k takovému chování přímo 

vybízí. Podle dostupných dat mohu konstatovat, že studující poměrně často takovou 

studijní kariéru opravdu volí i za cenu vyšších investic do vzdělání. Dostupná data 

bohužel neodpovídají na to, zda si studující volí násobné studium převážně či dokonce 

výhradně z ekonomického hlediska, ani na další související otázky. Mým cílem bude 

pokusit se najít odpovědí na některé z nich v empirické části této práce.  

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
29 Podrobně k této problematice Maurin (2007) 
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EMPIRICKÁ ČÁST 

1. Etapy výzkumu 

 
V této části jsem se rozhodla dodržovat doporučený postup pro kvantitativní 

výzkum, tak jak jej popisuje Disman (2006). Jeho doporučený postup považuji za velmi 

logický a jasný a lze jej shrnout do následujících hlavních kroků: 

1) formulace teoretického/praktického sociálního problému, 

2) formulace teoretické hypotézy, 

3) formulace souboru pracovních hypotéz, 

4) rozhodnutí o populaci a vzorku, 

5) pilotní studie, 

6) rozhodnutí o technice sběru informací, 

7) konstrukce nástrojů pro tento sběr, 

8) předvýzkum, 

9) sběr dat, 

10) analýza dat, 

11) interpretace, závěry, teoretické zobecnění.  

 

1. 1. Formulace teoretického/praktického sociálního problému 

V České republice právě probíhají vášnivé debaty a vedou se mnohé výzkumy                     

o vysokoškolském vzdělání, podobně jako na mezinárodní úrovni (viz diskuse kolem Bílé 

knihy terciálního vzdělávání 2008). Jsme svědky sporů o tom, nakolik je demokratizace 

vysokého školství prospěšná, zda mají všichni uchazeči a uchazečky o toto vzdělání rovné 

šance jej získat, jaké procento populace by jej mělo získat či zda vysokoškolské vzdělání 

usnadňuje výhodnější zařazení na pracovní trh nebo ne. Za nimi však lze vytušit 

zásadnější spor o charakteru vysokoškolského či univerzitního vzdělání.  

Na základě této situace jsem se i já rozhodla zapojit do výzkumů vysokoškolského 

studia, avšak z poněkud netradičního hlediska, které není v českém kontextu podrobněji 

zkoumáno. Ve své práci se konkrétně zaměřuji na problematiku násobného studia. 

Jak jsem již objasnila v teoretické části, nepodařilo se mi nalézt žádné odkazy                

na někoho, kdo by se násobným studiem v České republice systematicky zabýval                 

či literaturu, ve které by tato problematika byla podrobněji popsána. Touto prací se tedy 

snažím problematiku násobného studia otevřít výzkumem na jedné české fakultě. 
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1. 2. Formulace teoretické hypotézy a souboru pracovních hypotéz 

Vzhledem k tomu, že jsem nenašla žádné teorie, které by systematicky fenomén 

násobného studia postihovaly, nemohla jsem svým výzkumem žádné takové teorie dále 

rozvíjet, potvrzovat je či s nimi polemizovat. Svým výzkumem jsem tedy chtěla                 

na základní úrovni zmapovat fenomén násobného studia. Zaměřila jsem se proto             

na několik následujících otázek: 

Jak velkého počtu studujících se násobné studium týká? 

Jaké kombinace programů jsou u vybraného vzorku nejčastější? 

Týká se studium více programů častěji (nebo výhradně) studujících s určitými 

charakteristikami (životní úroveň, vzdělání rodičů, absolvovaný typ střední školy)? 

Jak časově a studijně náročné je skloubit souběžné studium? 

Jaké jsou nejčastější důvody pro násobné studium u vybraného vzorku?  

Proč studující ze vzorku nestudují násobně? 

 

1. 3. Rozhodnutí o populaci a vzorku 

V rámci každého výzkumu je klíčová otázka výběru vzorku. V mém případě tedy:               

Od koho budou výzkumná data shromážděna? Vzorek jsem volila se zřetelem               

k jeho rozmanitosti, dostupnosti a náročnosti při zpracování dat. Konkrétně, vzorek tvoří 

všichni studující z 1. ročníků magisterských programů (které umožňují prezenční                   

a současně kombinované studium) na FHS UK, kteří projevili zájem spolupracovat              

na výzkumu. K tomu je třeba dodat, že FHS UK byla zvolena z důvodu nejsnazší 

dostupnosti ke studujícím. FHS UK nabízí 7 magisterských oborů, z nichž však pouze           

4 umožňují studium v prezenční a zároveň kombinované formě. Z těchto 4 oborů                

bylo na základě zájmu možno spolupracovat s následujícími z nich:  

- Studia občanského sektoru,            

- Genderová studia  

- Orální historie – soudobé dějiny30.  

Původně jsem chtěla do výzkumu zahrnout všechny studující z magisterských 

programů na FHS UK, ale vzhledem k tomu, že se jedná o mnoho set studujících,                

mé časové možnosti byly omezené a má práce má explorativní charakter, rozhodla jsem 

se zúžit vzorek na výše popsanou skupinu studujících. Při jejím oslovování jsem 

postupovala vyčerpávajícím způsobem, snažila jsem se tedy oslovit všechny studující, 

které jsem byla schopna kontaktovat v rámci výuky (viz níže). Jsem si samozřejmě 

vědoma, že závěry plynoucí z analýzy a interpretace dat takto omezeného vzorku není 

možné zobecňovat na celou populaci studujících.  

 

                                                 
30 V dalším textu používám jen název Orální historie 
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1. 4. Pilotní studie 

Pilotní studie provádíme kvůli tomu, abychom zjistili, zda se zkoumaný jev ve vybrané 

populaci vyskytuje a zda je vůbec možné provést výzkum (Disman 2006).                        

Má pilotní studie probíhala kvalitativní formou. V průběhu neformálních rozhovorů jsem 

nejprve různým studentům a studentkám vysvětlila, co rozumím násobným studiem               

a poté se jich  dotazovala, zda se někdy pokoušeli studovat násobně, nebo zda znají 

někoho, kdo by se takto pokoušel studovat. K mému překvapení jsem se setkala 

s mnoha studujícími, kteří souběžně studují několik programů, nebo již získali některý             

z titulů a pokoušejí se o ten samý na jiné škole. Odpovědi a poznámky jsem                          

si  po skončení rozhovorů zaznamenala a pracovala s nimi v dalších částech výzkumu.  

 

1. 4. Rozhodnutí o technice sběru dat  

Jakým způsobem od studujících získat informace o dané problematice?                        

Nabízely se v podstatě tři možnosti. Využít dotazník, rozhovory nebo kombinaci obou 

metodologických přístupů. Dotazníkové šetření, které je obvykle řazeno do kolonky 

„kvantitativní“ výzkum má své výhody, ale vede také k velké redukci informací,                

neboť zkoumaný jedinec je většinou omezen zvolit pouze jednu kategorii z nabízených               

(Disman 2006). Proto by bylo dobré využít i možnosti kvalitativního výzkumu                   

(tedy rozhovorů), který by mohl vést k lepšímu pochopení „fenoménu násobného studia“                   

a k zachycení faktorů, které vedou studující k jeho volbě, ale zároveň k redukci počtu 

jedinců. Podle Dismana (2006) i Suryneka (2001) je možné se spojením kvalitativního            

a kvantitativního výzkumu vyhnout některým limitům obou výzkumů. U kvalitativního 

výzkumu je podle těchto autorů vyšší pravděpodobnost vysoké reliability,                 

neboť se v něm používají standardizované techniky a takto získané výsledky jsou 

srovnatelné. To však neplatí u kvalitativních výzkumů, neboť v těch standardizace bývá 

slabá. Výhodou kvalitativních výzkumů je naopak pravděpodobnost vyšší validity,     

neboť volná forma otázek a odpovědí neomezuje zkoumané jedince tak silně jako 

kvantitativní výzkum, ve kterém můžeme očekávat právě nižší validitu. Na rozdíl                  

od dotazníkového šetření je při rozhovoru pro zkoumané osoby těžší vynechat otázky              

a proporce dokončených rozhovorů bývá vyšší než návratnost dotazníku. Kvalitativní 

výzkum také umožňuje získat kvalitnější informace. Nicméně i kvalitativní výzkum má 

své limity – jedním z hlavních nedostatků je silná redukce počtu sledovaných jedinců, 

která znemožňuje generalizaci poznatků na populaci.  

Nejlepším možným postupem by tedy pravděpodobně bylo provést nejprve 

kvalitativní šetření a získat od zkoumaných osob co nejvíce informací.                             

Takto získané informace by bylo možné dále testovat pomocí kvantitativních metod,             

tak abych zjistila, zda se vyskytují i u jiných zkoumaných osob. Kombinace obou metod 
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však samozřejmě zvyšuje časovou náročnost výzkumu i jeho komplexitu. Když jsem 

vzala v úvahu, že je mým primárním cílem zmapovat rozsah výskytu násobného studia, 

dala jsem nakonec přednost kvantitativnímu výzkumu, s částečným využitím 

kvalitativních postupů v pilotní studii. Kvalitativní studii samotného fenoménu násobného 

studia mohu realizovat ve svém následném studiu nebo k ní mohu inspirovat někoho 

jiného, kdo si přečte výsledky mé práce. 

 

1. 5. Limity a výhody dotazníkového šetření 

Disman (2006) poskytuje mnoho rad a doporučení, na která by měli myslet výzkumníci  

a výzkumnice před tím, něž začnou s konstrukcí dotazníku, aby omezili alespoň některé 

limity tohoto typu nástroje sběru dat. Prvním limitem dotazníků bývá standardizace 

otázek, která redukuje informace. Nejobvyklejším zdrojem standardizace odpovědí jsou 

uzavřené otázky, které nabízejí soubor možných alternativ, ze kterých zkoumaná osoba 

vybere jednu odpověď. Pokud však zkoumající nevyčerpá všechny možné odpovědi, 

hrozí, že se správnou informaci od zkoumaných osob nedozví. Určitým opatřením může 

být nabídka otevřené odpovědi „jiné“, kterou jsem i já ve svém výzkumu několikrát 

použila.  

Dalším limitem dotazníků může podle tohoto autora být nesrozumitelnost otázek.    

Protože otázky musí být pro všechny zkoumané osoby totožné, není možné špatně 

formulované otázky později přeformulovat. Částečně lze tento limit snížit dostatečným 

předvýzkumem. K dalším zkreslením ve výzkumu může docházet z důvodu, že někdy 

mají zkoumané osoby tendenci ukázat se v odpovědích v co nejlepším světle                      

(výběr role), nebo se mohou idealizovat vzhledem k instituci, která výzkum pořádá               

(efekt záhlaví). Mezi další zdroje zkreslení patří i vynechání otázek a stereotyp ve volbě 

odpovědi. Tendence mnoha volit střední člen31 lze vyřešit technikou nucené volby,               

kdy neutrální člen není vůbec nabídnut (Disman 2006). Z tohoto důvodu jsem                     

se rozhodla i já většině otázek střední člen vynechat. Snad největší nevýhodou 

dotazníkových šetření je ale problém nízké návratnosti (Punch 2008; Surynek 2001; 

Disman 2006). Návratnost jsem se snažila ovlivnit délkou dotazníku a průvodním 

dopisem, ve kterém krátce představuji výzkum a jeho účel. 

                                                 
31 Respondenti mohou mít sklon vybírat mezi odpověďmi „střední cestu“. Například mezi možnostmi: 

a) Rozhodně ano 
b) Spíše ano 
c) Někdy ano, někdy ne 
d) Spíše ne 
e) Rozhodně ne 

by si zkoumané osoby mohly často vybrat neutrální odpověď„c“, která však nemá moc velkou vypovídací 
hodnotu.  Je také možné, že pokud nabídneme respondentům a respondentkám možnost „nevím“, „nepamatuji 
si“, budou si vybírat právě tyto odpovědi. V některých případech je však uvedení těchto možností ku prospěchu 
(např. uvedení možnosti „nevím“ u otázky, která zjišťuje průměr známek v posledním ročníku střední školy).                
Je proto třeba pečlivě zvážit, jaké možnosti odpovědí u té které otázky navrhnout.  
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Nicméně, výběr dotazníkového šetření jako nástroje sběru dat má podle 

uvedených autorů i mnoho výhod. Zkoumané osoby mohou odpovídat pravdivěji,                

neboť dotazník je anonymní. Lze také ušetřit velké časové náklady,                                

protože zkoumané osoby lze koncentrovat současně v malém prostoru.  

 V této fázi také bylo nutné rozhodnout o typu research designu.                    

Jelikož se problém násobného studia v odborné literatuře většinou omezuje na obecná 

shrnutí typu „někteří studenti studují více programů“ a víc než z literatury                      

se o této problematice dozvíme studiem tabulek s údaji o počtech studujících, zvolila 

jsem jako nejvhodnější typ případovou studii, neboť jsem ve svém výzkumu chtěla 

zkoumat studující, navštěvující určité magisterské obory jedné fakulty jedné české 

univerzity. Tato případová studie je zároveň i exploratorním výzkumem, neboť výzkum 

násobného studia, jak se zdá, není teoreticky v české literatuře zakotven.  

Exploratorní výzkum má podle Hendla tyto znaky: zkoumá se málo známý 

fenomén, výzkumník či výzkumnice se vyhýbá použití dosavadních teorií a přistupuje            

tak k výzkumu nezatíženě a snaží se odhalit důležité faktory, usiluje se navrhnout nové 

koncepty a vztahy pro následný výzkum (Hendl 2005). Exploratorní přístup však může 

přinést do výzkumu několik problémů: data nemusí postihovat celý problém,              

výzkumníci či výzkumnice mohou přijmout závěry plynoucí z dílčího problému, 

v počátečních krocích analytického pátrání mohou klást chybné otázky a následně 

nevhodně formulovat dílčí i celkové problémy. V datech mohou být obsaženy nahodilé 

vztahy a data, na základě kterých interpretují, mohou být zatížena chybami. (Řehák, 

Řeháková 1986). Na všechny tyto charakteristiky exploratorního výzkumu bylo třeba 

neustále myslet, jak při vytváření otázek, tak při následné analýze dat. 

 

1. 6. Konstrukce nástrojů pro tento sběr a předvýzkum 

Nejprve jsem si vytvořila vztahový rámec, kde byly shromážděny potenciální vlivy                

na předmět výzkumu (studenti a studentky násobného studia). Obsahově jsem je 

uspořádala na různé druhy vlivů, strukturovala jsem je podle úrovně záběru, priorit, 

dostupnosti dat a časových, finančních a osobnostních dispozic. Výsledkem byl soubor 

proměnných, které jsem formulovala do otázek, uspořádala do bloků a navrhla kategorie 

odpovědí. V dotazníku jsou použity zejména uzavřené otázky, kde zkoumané osoby 

vybírají 1 – 3 odpovědi, vyskytuje se v něm ale i několik polouzavřených otázek,                

do kterých mohou zkoumané osoby doplnit libovolnou odpověď , a také jedna otevřená. 

U nově navržených otázek bylo nutné přemýšlet o formátu kladení otázek.                  

Aby bylo pro zkoumané osoby jednodušší odpovídat na otázky, snažila jsem se dodržovat 

u otázek podobnou strukturu a doplnila jsem instrukce, jak otázky vyplňovat. Vzhledem 

k tomu, že jsem dotazník konstruovala poprvé a chtěla jsem minimalizovat případné 

chyby v dotazníku, rozhodla jsem se některé otázky přebrat z již použitého dotazníku 
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„Studium na vysoké škole 2004“, zveřejněném na CD, které bylo přiložené k publikaci 

Nerovné šance na vzdělání (Matějů, Straková 2006). Přebrané otázky jsou v mém 

dotazníku (viz příloha č. 5) barevně odlišeny. U mnou vymyšlených otázek a odpovědí                  

jsem se snažila dodržovat alespoň formu otázek a odpovědí podle dotazníku „Studium   

na vysoké škole 2004“.  

 V úvodu dotazníku byly popsány pokyny, jakým způsobem dotazník vyplňovat. 

Pro snazší orientaci v dotazníku jsem použila různá grafická zvýraznění důležitého textu. 

Všechny otázky měly ve všech dotaznících stejné pořadí a znění. Takto vytvořený 

dotazník by měl umožnit srovnatelnost dat (i když je samozřejmě možné, že si různé 

osoby mohou otázky interpretovat různým způsobem).   

Vzhledem ke skutečnosti, že celý takto vzniklý dotazník nebyl dosud použit               

při žádném terénním šetření, rozhodla jsem se provést předvýzkum,                                

tak jak to doporučuje např. Punch (2008) či Disman (2006), abych mohla otestovat,           

zda navržený nástroj sběru dat nepotřebuje úpravy. U nově vzniklých otázek bylo nutné 

otestovat jejich srozumitelnost, jednoznačnost a pozdější využitelnost. Bylo také 

potřebné zjistit informace o průměrném času, který zkoumané osoby potřebují              

na vyplnění dotazníku. Bez předvýzkumu bych nemohla zjistit, zda je vůbec možné             

a efektivní pokračovat ve výzkumu a zda je možné provést analýzu dat.  

Provedla jsem několik přezkoušení se studujícími z FHS UK, během kterých               

se dotazník nakonec vyvinul do konečné podoby. Tato přezkoušení probíhala v prostorách 

Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy. Během vyplňování dotazníku studující 

mohli klást otázky ohledně nesrozumitelnosti otázek a odpovědí. Také mohli komentovat 

nevhodnost určitých otázek, nepřiměřenou délku dotazníku apod. Po skončení vyplňování 

jsem se studujícími diskutovala o tom, zda rozumíme otázkám i odpovědím stejně,                            

o srozumitelnosti otázek, návrzích na vyřazení otázek, nápadech na přidání dalších 

otázek či odpovědí. Vyplňování konečné podoby dotazníku trvalo studujícím maximálně 

10 minut. V průběhu vyplňování konečné podoby studující nekladli žádné doplňující 

otázky,  z čehož jsem usoudila, že otázky jsou dostatečně srozumitelné a že dotazník                

je připraven k výzkumnému použití.  

 

1. 7. Etické aspekty 

 

Při získávání informací o lidech a od lidí je nutné dodržovat určité etické zásady. 

Respondenti a respondentky by měli vědět, k jakému účelu jimi poskytnuté informace 

budou sloužit a neměli by být k výzkumu nuceni (Hendl 2006). Pro tento účel jsem svůj 

výzkum uvedla průvodním dopisem, ve kterém jsem zkoumané osoby seznámila s cíli 

výzkumu. Ti, kteří se z jakéhokoliv důvodu nechtěli výzkumu zúčastnit, mohli ponechat 

dotazník prázdný či po následném rozhodnutí vyplněný dotazník neodevzdat. Zkoumané 
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osoby byly v průvodním dopise ubezpečeny, že dotazník je zcela anonymní, a že veškeré 

údaje, které vyplní, budou použity pouze pro účely bakalářského výzkumného projektu 

„fenomén násobného studia- případová studie na FHS UK“. 

 

1. 8. Sběr dat - způsob pro doručení a vyplnění dotazníku 

Původně jsem měla v úmyslu dotazník odeslat prostřednictvím e-mailu na adresy 

studentů a studentek magisterských programů, které byly na začátku přípravné fáze 

projektu volně dostupné. Z následujících  důvodů jsem se ale nakonec rozhodla pro jiné 

řešení: obtížnější získání e-mailových adres následkem změny informačního systému FHS 

UK, předpokládaná malá návratnost a nespolehlivost odpovědí. Proto jsem se navzdory 

větší pracnosti při zpracování dotazníků rozhodla pro papírovou verzi dotazníků,                   

osobně32 rozdanou v průběhu seminářů a přednášek na FHS UK. Dotazník byl rozdán             

na povinných seminářích, společných pro studující v prezenční i kombinované formě 

studia, neboť jsem předpokládala, že se mi tak podaří osobně kontaktovat co největší 

počet studujících. Všechny takto vybrané semináře/přednášky proběhly v průběhu třetího 

listopadového týdne roku 2008. V týdnu, kdy probíhal výzkum jsem požádala studijní 

oddělení FHS o poskytnutí aktuálních počtu studujících v jednotlivých magisterských 

programech podle ročníků, abych zjistila, jak velký podíl studentů a studentek                      

se mi vzhledem ke skutečnému počtu studujících podařilo zahrnout do výzkumu.                 

Když byla data od všech zúčastněných sebrána, začala jsem s analýzou těchto dat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

                                                 
32 Ve spolupráci s vyučujícími z FHS UK.  
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2. Analýza získaných dat 

2. 1. Základní údaje o souboru dat  

Soubor dat obsahuje informace o pohlaví respondentů a respondentek, jejich životní 

úrovni, vzdělání jejich rodičů, informace o jejich současném studiu, předchozích studijních 

programech, dalších studijních programech, studiu na střední škole a názorech                   

na násobné studium. 

Jedním z nejdůležitějších údajů při dotazníkových šetření je návratnost. 

V provedeném výzkumu byla návratnost dotazníků poměrně velká, dosahovala 

téměř 75%, což bylo částečně pravděpodobně způsobeno faktem, že výzkum byl                

na přednáškách představen vyučujícími – tedy autoritami. Z celkového počtu                     

113 studujících z 1. ročníku oborů Genderová studia, Studia občanského sektoru a Orální 

historie, se jich výzkumu zúčastnilo 84. Největší návratnost dotazníků (téměř 95%) byla 

zaznamenána u oboru Orální historie, u studentů a studentek studujících v kombinované 

formě. Nejmenší naopak u studentů a studentek studujících v prezenční formě obor 

Genderová studia (58,3%).  

 
Tabulka č. 7. Počet respondentů a respondentek a celkový počet studujících 

 
Genderová studia Studia občanského sektoru Orální historie 

katedra 
počet 
resp.33 

počet34 
stud. % počet resp. 

počet 
stud. % počet resp. 

počet 
stud. % 

prez.35 7 12 58,3 11 18 61,1 8 10 80 

komb36. 17 27 62,9 23 27 85,2 18 19 94,7 

celkem 24 39 61,5 34 45 75,6 26 29 89,7 

CELKEM 84 (počet resp.) 113 (počet studujících) 74,3    (%) 
Zdroj:vlastní výzkum 
 

Z celkového počtu 84 osob se dotazníkového šetření zúčastnilo 20 mužů a 64 žen. 

Tento vzorek svým poměrem mezi muži a ženami přibližně odpovídá poměru mužů a žen 

celkově studujících na FHS UK (589 mužů a 1493 žen podle Výroční zprávy o činnosti 

Univerzity Karlovy).  

 

Tabulka č. 8. Pohlaví respondentů a respondentek 
 

pohlaví muži (osoby) 20 

  ženy (osoby) 64 

  celkem 84 
Zdroj:vlastní výzkum 

 

                                                 
33 Zkratka počet resp. označuje počet respondentů a respondentek a je používána v dalších tabulkách 
34 Zkratka počet stud. označuje počet studujících a je používána v dalších tabulkách 
35 Zkratka prez. označuje prezenční studium a je používána v dalších tabulkách 
36 Zkratka komb. označuje kombinované studium a je používána v dalších tabulkách 
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Z celkového počtu 84 respondentů a respondentek odpovědělo na otázku, týkající                 

se životní úrovně 80 z nich, ostatní jsou v tabulce označeni pod názvem „neuvedeni“.              

Při zpracování výsledků byly zredukovány kategorie, týkající se životní úrovně výchozí 

rodiny. Ukázalo se, že respondenti a respondentky nejčastěji směřovali své odpovědi               

do tří oblastí desetistupňové škály (a to 03, 06 a 09). Odpověď 01 (velmi nízká) nikdo 

neuvedl. Vzhledem ke zjednodušení analýzy a odpovědím zkoumaných osob byly 

možnosti 02, 03, 04 zahrnuty do kategorie nízká, 05, 06, 07 průměrná a 08, 09, 10 

vysoká. Z tabulky je patrné, že naprostá menšina zkoumaných osob uvedla, že jejich 

výchozí rodina má nízkou životní úroveň. Téměř jedna třetina zkoumaných osob zařadila 

svou výchozí rodinu do oblasti vysoké životní úrovně a více než dvě třetiny zkoumaných 

osob zařadily svou výchozí rodinu na průměrnou životní úroveň.  

Z tabulky vyplívá, že ve vzorku byli zastoupeni studující z rodin s odlišnými 

majetkovými poměry. Studující s vyšší životní úrovní však výrazně častěji, než studující 

s nízkou životní úrovní. Toto složení poměrně odpovídá závěrům provedených průzkumů 

„Studium na vysoké škole 2004“, podle kterých je populace studentů a studentek 

vysokých škol  v České republice vychýlena směrem k rodinám s vyšším ekonomickým 

statusem. Mohlo by také odpovídat např. teorii racionálního jednání, založené                         

na předpokladu, že během školní kariéry se sociální aktér rozhoduje tak, že porovnává 

užitek, náklady a riziko plynoucí z volby určité vzdělávací dráhy. Pro rodiny z nižších 

vrstev je toto riziko vyšší, a proto tito studující mohou volit vysokoškolské vzdělání méně 

často.  

 

Tabulka č. 9. Životní úroveň respondentů a respondentek 
 

vysoká 18 

průměrná 59 

životní úroveň 

nízká 3 
 celkem                      80 (4 neuvedeni) 

Zdroj:vlastní výzkum 

 

Musím však podotknout, že ukazatel „životní úroveň“ není příliš spolehlivý, neboť 

v rámci omezení rozsahu dotazníku k jeho určení sloužilo pouze subjektivní zařazení  

zkoumaných osob na stupnici životní úrovně v porovnání s jinými rodinami. Mnohem 

spolehlivější by jistě byl ukazatel, který by byl zkonstruován například na základě výčtu 

vlastnictví materiálních věcí, absolvování dovolených, částky peněz poskytované výchozí 

rodinou studujícímu atd. Výzkum „Studium na vysoké škole 2004“ také potvrdil,                

že na vysoké škole studují častěji potomci rodičů s vyšším vzděláním. Podívejme se,    

jakého vzdělání rodičů bylo nejčastěji dosahováno u respondentů a respondentek v mém 

vzorku.  
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 Co se týče vzdělání, podařilo se zjistit údaje o vzdělání otce od 82 studujících, 

ostatní jsou označeni pod názvem „neuvedeni“. Údaje o vzdělání matky se podařilo zjistit             

od všech, tedy od 84 zkoumaných osob. Nejčastějšími odpověďmi na otázku  o vzdělání 

otců byly: „vysokoškolské“ (více než třetina) a „střední s maturitou“ (téměř třetina).              

I pokud se podíváme na tabulku vzdělání matek, vidíme, že nejčastější odpověďmi byly: 

“vysokoškolské“ vzdělání (téměř třetina) a „střední s maturitou“ (více než třetina). 

Naopak zcela zanedbatelný počet respondentů a respondentek uvedl, že jejich rodiče 

mají „základní“ nebo „vyšší odborné“ vzdělání (nízká frekvence odpovědí „vyšší odborné“ 

vzdělání může být vysvětlena nedávným zavedením vyšších odborných škol).  

 

Tabulka č. 10. Vzdělání rodičů respondentů a respondentek– vzdělání otce 

vzdělání otce základní 1 

  střední 17 

  střední s maturitou 26 

  vyšší odborné 2 

  vysokoškolské 36 

  CELKEM                        82 (2 neuvedeni) 

Zdroj:vlastní výzkum 

 

Tabulka č. 11. Vzdělání rodičů respondentů a respondentek – vzdělání matky 

vzdělání matky základní 2 

  střední 9 

  střední s maturitou 42 

  vyšší odborné 4 

  vysokoškolské 27 

  CELKEM 84 

Zdroj:vlastní výzkum 
 

Složení vzorku je tedy ve shodě se závěry, ke kterým došel i Petr Matějů, Ivana 

Procházková, Pavla Burdová (2006), že děti méně vzdělaných rodičů mají složitější 

přístup k vysokoškolskému vzdělávání a studují na vysokých školách méně často              

než potomci lépe vzdělaných rodičů. Tuto skutečnost vysvětlují intenzivnější podporou 

potomků ve studiu a předáváním kulturních vzorců a hodnot, které vzdělání přikládají 

velkou hodnotu. Podobně vysvětlují přístup ke vzdělání všechny teorie, které pracují 

s reprodukcí kulturního kapitálu (viz Teoretická část, str. 23).  

Pokud se podíváme na tabulku č. 12, zjistíme, že na otázku o absolvované střední 

škole odpovědělo 83 z 84 respondentů a respondentek. Nemůžeme poukázat na to,                        

že by se studující z určitého absolvovaného typu střední školy koncentrovaly                      

jen do určitého programu, naopak, rozmístění je poměrně rovnovážné. Ze zkoumaného 

vzorku více než dvě třetiny zkoumaných osob absolvovaly gymnázium (ať už víceleté 

nebo čtyřleté). Zbytek respondentů a respondentek absolvoval střední odbornou školu 

nebo v malé míře školu jinou (ve dvou případech šlo o taneční konzervatoř Praha, 
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v jednom případě o zahraniční jedenáctiletou střední školu). Nikdo ze zkoumaných osob 

neabsolvoval střední odborné učiliště.  

 

Tabulka č. 12. Absolvovaná střední škola 

Absolvovaná střední škola víceleté gymnázium 20 

  4leté gymnázium 40 

  střední odborná škola 20 

  střední odborné učiliště 0 

  jiné 3 

  CELKEM                     83 (1 neuveden) 
Zdroj:vlastní výzkum 

 

Pro větší názornost, jak vypadá rozložení počtu studentů a studentek s danými 

typy středních škol v různých oborech, se podívejme na graf.  

 

Graf č. 1.Typ absolvované střední školy podle magisterských oborů 
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víceleté

gymnázium
4-leté

gymnázium
střední

odborná

škola

střední

odborné

učiliště

jiné

gender

obč. sektor

orál. hist.

celkem

20

40

20

0
3

7
11

8

0 0

9

16

7

0 2

4

13

5

0 1

0

5

10

15

20

25

30

35

40

absolvované střední školy

gender

obč. sektor

orál. hist.

celkem



62 
 

Tyto výsledky opět odpovídají zjištěním Matějů a Strakové (2006) i Kleňhové 

(2006), kteří došli k závěru, že největší zájem studovat na vysoké škole mají absolventi   

a absolventky gymnázií. Zajímavé je, že se tomu děje nezávisle na skutečných studijních 

předpokladech. Matějů a Straková (2006) popisují mechanismus, kdy se rodiče s vyšším 

dosaženým vzděláním snaží své děti umísťovat do takových zařízení, které jim umožní 

stejné nebo lepší vzdělání. Prostý fakt umístění dítěte do gymnázia (která v českém 

kontextu sehrávají úlohu elitních škol) pozitivně ovlivňuje jeho aspirace na vysokoškolské 

studium, které jsou i v domácím prostředí posilovány. Studenti a studentky, se stejnými 

studijními předpoklady, studující méně prestižní školy (např. střední odborné učiliště), 

mají několikanásobně nižší aspirace jít studovat vysokou školu.  

Lze tedy shrnout, že hlavní charakteristiky vzorku jsou: 

- početní převaha žen nad muži 

- vyšší počet respondentů a respondentek s vyšší životní úrovní než s nižší 

- vzdělání otce převážně vysokoškolské a střední s maturitou 

- vzdělání matky převážně střední s maturitou a vysokoškolské 

- jednoznačná převaha gymnázia jako typu absolvované střední školy  

 

2. 2. �ásobné studium 

V této kapitole se zaměřím na otázky, týkající se násobného studia. Podle odpovědí 

respondentů a respondentek ukáži, jak je násobné studium ve vybraném vzorku časté. 

Budu se zajímat o kombinace studijních oborů a také o to, zda jsou násobně studující 

koncentrováni v určitých oborech.  

 

2. 2. 1. Jak rozšířené je souběžné studium 2 magisterských oborů? 

V grafu č. 2. zřetelně vidíme, že souběžné studium dvou magisterských programů         

se týká poměrně velkého počtu respondentů a respondentek (téměř 10%). Týká se toto 

souběžné studium 2 magisterských programů jen studentů a studentek studujících pouze 

určitý obor nebo studujících určitou formou (prezenční či kombinovanou)? Abychom 

odpověděli na tyto otázky, podívejme se na údaje v tabulce č. 13.  
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Graf č. 2. Podíl studujících, kteří studují souběžně 2 magisterské programy 

8; 10%

76; 90%

studující současně 2 mgr. programy

ostatní respondenti

 Zdroj: vlastní výzkum 

 

  Tabulka č. 13. Souběžné studium 2 magisterských programů 
 

Genderová studia Studia občanského sektoru Orální historie 

katedra ANO počet resp. % ANO počet resp. % ANO počet resp. % 

prez. 0 7 0 1 11 9,1 0 8 0 

komb. 3 17 17,6 1 23 4,4 3 18 16,7 

celkem 3 24 12,5 2 34 5,9 3 26 11,5 

CELKEM 8          (ano) 84  (počet resp.) 9,5    (%) 
  Zdroj: vlastní výzkum 
 

Z uvedené tabulky vyplívá, že souběžné studium dvou magisterských programů je 

poměrně běžné v oboru Genderová studia (12,5%) a Orální historie (11,5%),               

avšak je v o něco menší míře provozováno v oboru Občanský sektor (5,9%). Velká 

většina respondentů a respondentek, která uvedla, že studuje souběžně dva magisterské 

programy (7 z 8), studuje na FHS v kombinované formě. Kvůli zajištění anonymity 

neuvádím názvy vysokých škol a fakult, pouze názvy programů. Názvy oborů uváděné 

v jiném než českém jazyce, uvádím v jazyce českém ze stejného důvodu.                  

Studující z kombinované formy oboru Genderová studia studují v kombinaci s těmito 

obory: 

 

1. Učitelství pro střední školy 

- prezenčně 

- podle respondenta/ky nejde o příbuzné obory 

- tento obor začal/a respondent/ka studovat o více než rok dříve než obor 

Genderová studia 
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2. Sociologie 

- prezenčně 

- podle respondenta/ky se jedná o příbuzné obory 

- respondent/ka začal/a oba obory studovat souběžně 

- respondent/ka navíc uvedl/a, že zkoušel/a studovat i více bakalářských programů 

 

3. Žurnalistika 

- prezenčně 

- podle respondenta/ky se spíše nejedná o příbuzné obory 

- respondent/ka začal/a studovat oba obory souběžně 

 

Ve vzorku studující z oboru Genderová studia studují spíše nepříbuzné obory.               

To může být způsobeno tím, že poznatky z oboru Genderová studia mohou být využity 

v mnoha různých oborech.  

 

Studenti a studentky Orální historie kombinované formy uvedli, že studují v kombinaci 

s těmito obory:  

 

1. Sociální práce – Veřejná a sociální politika 

- kombinovaný 

- podle respondenta/ky se nejedná o příbuzné obory 

- respondent/ka začal/a oba obory studovat souběžně 

 

2. Ústav českých dějin - České nejnovější dějiny 

- prezenční 

- podle respondenta/ky se jedná o příbuzné obory 

- respondent/ka začal/a oba obory studovat souběžně 

 

3. Historie – učitelství pro II. Stupeň ZŠ (Dějepis, občanská výchova) 

- prezenčně  

- podle respondenta/ky se jedná spíše o příbuzné obory 

- tento obor začal/a respondent/ka studovat o rok dříve než program Orální historie 

- respondent/ka navíc uvedl/a, že v minulosti již studoval/a jiný magisterský obor 

 

Studující z oboru Orální historie, kteří souběžně studují dva magisterské programy 

uvedli ve dvou případech ze tří (Obor: České nejnovější dějiny, Historie – učitelství                

pro II. Stupeň ZŠ) studium příbuzného oboru s oborem Orální historie.  
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Respondent/ka studující v prezenční formě Studia občanského sektoru, studuje 

v kombinaci: 

 

1. Katedra sociální práce – Sociální práce 

- prezenční 

- podle respondenta/ky se jedná o příbuzné obory 

- respondent/ka začal/a oba obory studovat souběžně 

 

Respondent/ka studující Studia občanského sektoru v kombinované formě, studuje 

zároveň: 

 

2. Katedra sociální práce – sociální politika a sociální práce 

- prezenční 

- respondent/ka označuje oba obory za spíše příbuzné 

- respondent/ka začal/a oba obory studovat souběžně 

 

Vidíme, že respondenti či respondentky studující Studia občanského sektoru studují 

velice podobné obory, o kterých by se dalo říct, že jsou velice příbuzné s oborem Studia 

občanského sektoru a sami jej tak i vnímají. 

 

2. 2. 2. Jak rozšířené je souběžné studium magisterského a jiného programu?  

Pokud porovnáme tabulku č. 13 a č. 14. zjistíme, že souběžné studium dvou 

magisterských programů je častější než kombinace magisterského programu a jiného 

programu (bakalářský, doktorský). Pouze 3 respondenti či respondentky uvedli,                  

že současně studují magisterský a jiný program. Studující z kombinované formy 

Genderových studií uvedl, že studuje současně se svým magisterským programem 

prezenčně doktorský program, jehož studium zahájil o více než rok později a který není 

příbuzný magisterskému programu. Respondent/ka z prezenční formy oboru Studia 

občanského sektoru studuje současně kombinovanou formou bakalářský program,           

jehož studium bylo zahájeno o více než rok dříve než magisterský program a který není 

příbuzný prvnímu programu. Respondent/ka z prezenční formy oboru Orální historie 

studuje současně prezenčně bakalářský program, jehož studium bylo zahájeno o více                  

než rok dříve než magisterský program. Podle respondenta/ky si nejsou tyto dva 

programy příbuzné.  
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Tabulka č. 14. Souběžné studium magisterského a jiného programu 
 

Genderová studia Studia občan. sektoru Orální historie 

katedra ANO počet resp. % ANO počet resp. % ANO počet resp. % 

prez. 0 7 0 1 11 9,1 1 8 12,5 

komb. 1 17 5,9 0 23 0 0 18 0 

celkem 1 24 4,2 1 33 3 1 26 3,8 

CELKEM     3      (ano) 84  (počet resp.) 3,6    (%) 
Zdroj: vlastní výzkum 

 

Obecně můžeme říci, že ve vzorku je souběžné studium magisterského programu 

a jiného typu programu (bakalářského/doktorského) méně obvyklé než souběžné 

studium dvou magisterských programů.  

 

2. 2. 3. Jak rozšířené je souběžné či následné studium bakalářských programů? 

Téměř každý jedenáctý studující z mého vzorku (7 z 84) se pokoušel studovat 

alespoň dva bakalářské programy. Nejvíce studujících, kteří se pokoušeli tímto způsobem 

studovat, studuje nyní obor Studia občanského sektoru (4 ze 7). Pouze jedna z těchto 

osob dokončila úspěšně dva bakalářské programy, jedná se o respondenta/ku z oboru 

Genderová studia. Nejčastější odpověď, co se týče příbuznosti programů, zněla,                        

že studované programy nebyly příbuzné (4 ze 7). Ostatní odpověděli, že některé 

studované programy byly příbuzné, jiné ne. 

 

Tabulka č. 15. Studium více bakalářských programů 

Genderová studia Studia občan. sektoru Orální historie 

katedra ANO počet resp. % ANO počet resp. % ANO počet resp. % 

prez. 0 7 0 1 11 9,1 1 8 12,5 

komb. 1 17 5,9 3 23 13 1 18 5,6 

celkem 1 24 4,2 4 33 12,1 2 26 7,7 

CELKEM         7  (ano) 84  (počet resp.) 8,3    (%) 
Zdroj: vlastní výzkum 

 
2. 2. 4. Jak rozšířené je následné studium magisterských programů 

Z tabulky č. 16. vyplívá, že téměř jedna pětina studujících (19%) již v minulosti 

zkoušela studovat nějaký jiný magisterský program. Nejvíce takových studujících studuje 

nyní obor Orální historie v kombinované formě. Velice zajímavý údaj je, že téměř 

polovina z těchto studujících (7 ze 16) uvedla, že již v minulosti úspěšně dokončila 

magisterské studium. Z respondentů a respondentek nikdo neuvedl, že by v minulosti 

studoval nějaký doktorský program.  
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Tabulka č. 16. Studium magisterského programu a jiného magisterského 
programu v minulosti 

 

Genderová studia Studia občan. sektoru Orální historie 

katedra ANO počet resp. % ANO počet resp. % ANO počet resp. % 

prez. 0 7 0 0 11 0 2 8 25 

komb. 3 17 17,6 4 23 17,4 7 18 38,9 

celkem 3 24 12,5 4 33 12,1 9 26 34,6 

CELKEM    16  (ano) 84  (počet resp.) 19,0    (%) 
Zdroj: vlastní výzkum 

 
 Bylo by zajímavé zjistit, zda studující z mého vzorku, kteří již v minulosti úspěšně 

dokončili magisterský program, mají nějaké společné charakteristiky – například 

absolvovaný typ střední školy. Podle tabulky č. 17. mohu říci, že odpovědi studujících 

z mého vzorku nic takového nenaznačují. Pokud se zaměříme na absolventy                  

a absolventky jednotlivých typů škol, téměř ve všech případech (kromě „jiného“ 

absolvovaného typu školu) polovina z nich již v minulosti dokončila magisterský program 

úspěšně, druhá polovina neúspěšně.  

 

Tabulka č. 17. Úspěšné dokončení předchozího magisterského programu 
vzhledem k typu absolvované střední školy 
 

úspěšné dokončení 
Gymnázium 
víceleté 

Gymnázium 
4leté Střední Učiliště Jiné celkem 

ano 1 4 2 0 0 7 

ne 1 4 2 0 2 9 
Zdroj: vlastní výzkum 

 

2. 3. Důvody pro násobné studium 

Na otázku, pátrající po důvodech násobného studia, odpověděli jen někteří z těch,            

kteří tímto způsobem studovali. Celkem jsem zaznamenala odpovědi od 20 respondentů 

a respondentek, kteří již zkoušeli v jakékoli formě studovat násobně. Pořadí uváděných 

důvodů pro násobné studium, řazených podle nejčastěji zaznamenaných odpovědí,37                

je následující (pokud bereme do úvahy pouze 1. prioritu38): 

 

„Získat informace o více oblastech“ (8 z 20)  

„Zkusit více programů, poté se rozhodnout pro jeden“ (4 z 20), 

„Získat lepší vzdělání“ (4 z 20),  

„Lepší seberealizace“ (2 z 20) 

„Jiné“ (1 z 20) – konkrétně studium historie z více pohledů 

                                                 
37 Odpovědi jsou ve zkrácené verzi, plné verze obsahuje přiložený dotazník. 
38 Viz přiložený dotazník. 
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„Získat lepší zaměstnání“ (1 z 20) 

„Získat více titulů“ (0 z 20) 

 

Zkoumané osoby, které se pokoušely studovat násobně nebo násobně studují, 

uváděly jako nejčastější důvod pro své studium „Získat informace o více oblastech“, 

„Zkusit více programů, poté se rozhodnout pro jeden“ a „Získat lepší vzdělání“. Je velmi 

zajímavé, že odpověď „Získat lepší zaměstnání“ se ocitla až na úplném konci tabulky.        

Zdá se tedy, že si studenti a studenky z mého vzorku nevolili násobné studium primárně 

proto, aby uspěli na trhu práce. 

 

Pokud vezmeme do úvahy i druhou a třetí prioritu a dáme jim stejnou váhu 

(někteří vybrali jen jednu prioritu), pak pořadí bude vypadat velmi podobně: 

„Získat informace o více oblastech“ (9 z 29 odpovědí) 

„Získat lepší vzdělání“ (7 z 29 odpovědí),  

„Lepší seberealizace“ (7 z 29 odpovědí) 

„Zkusit více programů, poté se rozhodnout pro jeden (4 z 29 odpovědí), 

„Jiné“ (1 z 29 odpovědí ) – konkrétně studium historie z více pohledů 

„Získat lepší zaměstnání“ (1 z 29 odpovědí) 

„Získat více titulů“ (0 z 29 odpovědí) 

 

V tomto případě respondenti a respondentky kromě „Získat informace o více oblastech“, 

„Získat lepší vzdělání“ udávali mezi hlavními třemi důvody pro násobné studium „Lepší 

seberealizace“. 
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2. 4. Časová a studijní náročnost skloubení souběžného studia 

 Jak časově náročné je skloubit souběžné studium? Na tuto otázku odpovídaly 

zkoumané osoby, které se pokoušely studovat souběžně několik programů. Odpovědi 

vykazují malé hodnoty, proto je neuvádím v tabulce, ale v grafu, kde je vizuálně lépe 

vidět četnost odpovědí a lze je jednoduše porovnat. Zkoumané osoby, které se pokoušely 

nebo pokouší skloubit studium několika programů, nejčastěji odpovídaly,                           

že toto skloubení je „velmi náročné“ (10), přičemž nejčastěji tuto odpověď uváděli 

studenti a studentky oboru Občanský sektor a studenti a studentky oboru Genderová 

studia. Na druhém místě se umístila odpověď „spíše náročné“ (7), kterou nejčastěji 

uváděli studující z oboru Studia občanského sektoru. Nikdo ze studujících nevybral 

odpověď, že časové skloubení souběžného studia je „velmi nenáročné“.  

 
Graf 3. Časová náročnost skloubení souběžného studia 
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 Struktura odpovědí na otázku „Jak je studijně náročné skloubit násobné studium“ 

byla podobná předchozím odpovědím. Zkoumané osoby, které zkoušely nebo zkouší 

skloubit studium několika programů, opět nejčastěji odpovídaly, že toto skloubení (je ze 

studijního hlediska) velmi náročné (11). Nejčastěji takto odpovídali studující z oboru 
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Studia občanského sektoru. Druhá nejčastější odpověď zněla: „spíše náročné“ (8),                      

a nejčastěji ji volili studující ze Studií občanského sektoru. Odpověď „velmi nenáročné“ 

opět nikdo neuvedl.  

 Musím ale dodat, že počty osob z různých oborů nebyly stejné. Za povšimnutí 

stojí spíše rozložení odpovědí mezi studujícími z různých oborů. Zajímavé je, že u oboru 

Studia občanského sektoru a oboru Genderová studia se na prvním místě v četnosti 

odpovědí umístila odpověď „velmi náročné“, a to jak v případě studijní, tak časové 

náročnosti skloubení. V případě oboru Orální historie vyhrála v obou variantách odpověď 

„spíše náročné“.  

 

Graf č. 4 Studijní náročnost skloubení souběžného studia 
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2. 5. Důvody proč nestudovat více programů souběžně 

            Respondentům a respondentkám byla položena následující otázka: Pokud jste 

nezkoušel/a studovat více programů souběžně (= současně), jaké Vás k tomu vedly 

důvody? V této otázce respondenti a respondentky nejčastěji označovali odpověď: 

Nezkoušel/a jsem studovat více programů souběžně z důvodu časové náročnosti (více 
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než jedna třetina zkoumaných osob). Častěji takto odpovídali respondenti                        

či respondentky kombinované formy studia a to bez rozdílu studovaného oboru.                      

Je možné, že tito studující častěji pracují a jsou již velmi časově vytíženi. Z tabulky 

vyplývá, že nejméně volného času, který by mohl být využit na další studium, mají 

studující z kombinované formy oboru Genderových studií.  

 

Tabulka č. 18. Časová náročnost jako důvod proč nestudovat souběžně 

Genderová studia Studia občan. sektoru Orální historie 

katedra ANO počet resp. % ANO počet resp. % ANO počet resp. % 

prez. 2 7 28,6 3 11 27,3 2 8 25 

komb. 8 17 47 7 23 30,4 7 18 38,9 

celkem 10 24  41,7 10 34 29,4 9 26 34,6 

CELKEM 29(ano) 84  (počet resp.) 34,5    (%) 
Zdroj: vlastní výzkum 

 

       Co se týče četnosti odpovědí, na druhém místě se jako důvod, proč nestudovat 

souběžně, umístila odpověď: „Nemám žádný zájem studovat více programů souběžně“. 

Nejčastěji takto odpovídali studující z oboru Studia občanského sektoru (7).                          

Tito by pravděpodobně nestudovali souběžně, ani pokud by k tomu měli všechny 

předpoklady (finanční, časové atd.). Zdá se, že o studiu jiného/dalšího programu 

nepřemýšleli ani nepřemýšlejí.  

             

Tabulka č. 19. Žádný zájem jako důvod proč nestudovat souběžně 

Genderová studia Studia občan. sektoru Orální historie 

katedra ANO počet resp. % ANO počet resp. % ANO počet resp. % 

prez. 0 7 0 3 11 27,3 2 8 25 

komb. 1 17 5,9 4 23 17,4 2 18 11,1 

celkem 1 24 4,2 7 34 20,6 4 26 15,4 

CELKEM 12(ano) 84  (počet resp.) 14,3    (%) 
Zdroj: vlastní výzkum 

 

 Třetí nejfrekventovanější odpověď byla: „spokojenost s 1. programem“.                

Tuto volbu volili studující na všech oborech poměrně stejně často.  Ostatní možnosti, 

tedy „studijní náročnost 1. programu“ a „finanční náročnost“ byla zvolena vzhledem 

k ostatním odpovědím jen nepatrným zlomkem respondentů a respondentek.              

Pokud bychom opět započítali i odpovědi s nižší prioritou, tzn. na druhém a třetím místě, 

pak by pořadí zůstalo naprosto stejné, pouze by odpověď „časová náročnost“ předstihla 

ostatní s daleko větším náskokem.  

 
 
 



72 
 

Tabulka č. 20. Spokojenost s 1. programem jako důvod proč nestudovat   
                        souběžně 
 

Genderová studia Studia občan. sektoru Orální historie 

katedra ANO počet resp. % ANO počet resp. % ANO počet resp. % 

prez. 1 7 14,3 1 11 9 1 8 12,5 

komb. 1 17 5,9 2 23 8,7 2 18 11,1 

celkem 2 24 8,3 3 34 8,8 3 26 11,5 

CELKEM 8(ano) 84  (počet resp.) 9,5    (%) 
Zdroj: vlastní výzkum 

  

Nyní, když jsem ukázala rozsah fenoménu násobného studia, důvody pro takové 

studium a některé názory na něj (jako například časová a studijní náročnost),                        

zaměřím se na to, zda je násobné studium častější u potomků, jejichž rodiče dosáhli 

určitého stupně vzdělání. 

 

2. 6. Počet studovaných programů vzhledem ke vzdělání rodičů  

Při pohledu na tabulky je zřejmé, že některé úrovně vzdělání jsou zastoupeny 

s nižší četností než jiné. Můžeme vysledovat v uvedených tabulkách nějaké tendence? 

Pokud se podíváme na údaje, zjistíme, že čím více byl daný typ vzdělání otce ve vzorku 

zastoupen, tím větší počet respondentů či respondentek z této kategorie se pokoušel 

studovat více programů. Podobná tendence však platí i pro studium jednoho programu.  

U vzdělání matky to však neplatí. Největší počet studujících, který se pokoušel 

studovat více programů je seskupen v kategorii studujících, kteří uvedli, že nejvyšší 

vzdělání jejich matky je vysokoškolské. Naproti tomu nejčastějším typem vzdělání matky 

je vzdělání střední s maturitou.  

 
Tabulka č. 21. Vzdělání otce vzhledem k počtu studovaných programů potomka 

  

vzdělání otce 
 Studium jednoho 

programu  Studium více programů celkem 

základní 1 0 1 

střední 13 4 17 

střední s maturitou 18 8 26 

vyšší odborné 1 1 2 

vysokoškolské 22 14 36 

CELKEM 55 27 
82,  

2 neuvedeni 
Zdroj: vlastní výzkum 
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Tabulka č. 22. Vzdělání matky vzhledem k počtu studovaných programů 

potomka 

  

vzdělání matky 
 Studium jednoho 

programu  Studium více programů celkem 

základní 1 1 2 

střední 6 3 9 

střední s maturitou 32 10 42 

vyšší odborné 2 2 4 

vysokoškolské 16 11 27 

CELKEM 57 27 84 
Zdroj: vlastní výzkum 

 

2. 7. Počet studovaných programů vzhledem k životní úrovni 

Jak můžeme vidět v tabulce č. 23., ve dvou nejčetněji zastoupených odpovědích,                

tedy „vysoká životní úroveň“ a „průměrná životní úroveň“, je svým poměrem zastoupení 

studujících, kteří se pokoušeli studovat násobně, vzhledem k celkovému počtu studujících 

dané kategorie, téměř stejné39. Bylo by zajímavé zjistit, zda tyto poměry budou podobné             

i ve větším vzorku. Pokud ano, zřejmě by to naznačovalo, že ekonomická situace výchozí 

rodiny zřejmě nemá na možnost násobného studia potomků velký vliv. Odpovědi na takto 

položenou otázku o životní úrovni však nemusí vykazovat nic zřejmého, neboť jsou 

založeny na subjektivním vnímání vlastní životní úrovně. Co pro jednoho může znamenat 

nízkou životní úroveň, může pro jiného znamenat průměrnou či dokonce vysokou životní 

úroveň. 

 

Tabulka č. 23. Životní úroveň vzhledem k počtu studovaných programů potomka 

  

životní úroveň 
Studium jednoho 

programu Studium více programů celkem 

vysoká 12 6 18 

průměrná 39 20 59 

nízká 3 0 3 

CELKEM 54 26 
80,  

 4 neuvedeni 
Zdroj: vlastní výzkum 

 

Otázkou také zůstává, jak velkého zastoupení mezi násobně studujícími by dosáhli 

studující s nízkou životní úrovní ve větším vzorku, kteří podle mnoha teorií                           

i sociologických výzkumů40 mají horší předpoklady dostat se na vysokou školu,                 

ať již dáme přednost jakémukoliv vysvětlení. Možná by to byli právě oni, kteří by se 

                                                 
39 Počet studujících s vysokou životní úrovní, kteří se pokoušeli studovat násobně (6) vzhledem k celkovému 
počtu studujících s vysokou životní úrovní (18) se rovná přibližně jedné třetině. Počet studujících s průměrnou 
životní úrovní, kteří se pokoušeli studovat násobně (20) vzhledem k celkovému počtu studujících s průměrnou 
životní úrovní (59) se také rovná přibližně jedné třetině.  
40 Např. Maurin (2007), Matějů, Straková (2006) 
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snažili studovat násobně nejvíce, když už se jim jednou podařilo na vysokou školu dostat. 

Nebo, naopak, by z nich studovala násobně jen nepatrná část, neboť by byli například 

nuceni přivydělávat si při studiu a nezatěžovat již tak nízký domácí rozpočet výchozí 

rodiny. Ale to jsem se již dostala na pole hypotetických úvah.  
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Závěr 

Je možné z provedeného kvantitativního výzkumu, realizovaného v listopadu 2008                   

na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy vyvodit nějaké závěry? Předně, je třeba 

zmínit, že rozhodnutí požádat vyučující o pomoc při realizaci dotazníkového šetření               

se z metodologického hlediska ukázalo být správným krokem - zajistilo téměř 75% 

návratnost (počet vrácených dotazníků vzhledem k celkovému počtu studujících                  

ve vybraných oborech a vybraném ročníku). Ukázalo se také, že ve stupnici životní 

úrovně bylo pravděpodobně nabídnuto zbytečně moc možností (10). Naprostá většina 

odpovědí byla soustředěna ve 3 úrovních a pro zjednodušení analýzy byly kategorie 

životní úrovně z původních deseti možností, zúženy na tři a to: nízká, střední, vysoká.  

 Díky výzkumu bylo možné sledovat, zda se charakteristiky studujících v mém 

vzorku (např. životní úroveň, vzdělání rodičů) obecně shodují se závěry některých 

výzkumů, týkajících se charakteristik vysokoškolských studentů a studentek. Ve shodě 

s výsledky výzkumů, uvedenými v teoretické části (např. Matějů, Procházková, Burdová 

2006) i v mém vzorku převažovali studující s gymnáziem jako typem absolvované střední 

školy. Studující také, opět ve shodě s výsledky uvedených autorů, častěji uváděli vyšší 

než nižší dosažené vzdělání rodičů.  

Dále se podařilo zjistit, jaký je rozsah násobného studia ve zkoumaném vzorku 

a jaké kombinace programů studenti a studentky, studující násobně, volí. Souběžně 

s magisterským programem studuje další magisterský program téměř 10% respondentů 

či respondentek. Ukázalo se, že souběžné studium více magisterských programů se týká 

častěji studentů a studentek kombinované formy studia. Kombinace souběžného 

magisterského a jiného programu je mnohem méně častá. Další častou kombinací                   

se ukázalo být následné studium magisterských programů – 19% respondentů                     

a respondentek ve vzorku se pokoušelo studovat jiný magisterský program v minulosti. 

Nutno dodat, že téměř polovina z nich v předchozím magisterském studiu získala titul. 

Oblíbenou studijní strategií u studujících v mém vzorku je také (současné nebo následné) 

studium několika bakalářských programů, kterou vyzkoušelo asi 8% respondentů                     

a respondentek. Pokusy o násobné studium bakalářských programů však byly většinou 

neúspěšné, k úspěšnému získání dvou bakalářských titulů vedly jen v jednom případě.  

Proč studující studují násobně? Studující nejčastěji odpovídali, že násobně studují 

proto, aby získali „informace o více oblastech“. Je překvapivé, že za současné situace,              

kdy se tolik zdůrazňuje nutnost vysokoškolského vzdělání pro získání lepší pozice na trhu 

práce, neodpovídali studující, že studují násobně, aby získali „lepší zaměstnání“.            

Tento výsledek je však v určité shodě se zjištěními Kellera a Tvrdého (2008).                   

Jimi interpretované výsledky výzkumů ukazují, že vysokoškoláci jako motivaci ke studiu 

nejčastěji uvádějí „zájem o daný obor“ a daleko méně „uplatnitelnost na trhu práce“. 
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 V mém výzkumu jsem zjistila, jak rozsáhlé je násobné studium ve vybraném 

vzorku, v jakých kombinacích studenti a studentky násobně studují a proč se rozhodli             

pro tuto studijní strategii. U studujících, kteří již studovali nebo studují souběžně jsem 

zjišťovala, jak časově a studijně náročné je pro ně takové studium. Pro většinu 

dotázaných bylo nebo je takové skloubení souběžného studia časově i studijně velmi 

náročné. Uvedené skutečnosti považuji za jedny z nejdůležitějších zjištění ve svém 

výzkumu.  

Nabízí se však celá řada dalších otázek. V některé z dalších prací bych mohla 

zkoumat například tyto otázky. Týká se násobné studium častěji studentů a studentek 

s lepšími, průměrnými či horšími výsledky ze středních škol? Vede studenty a studentky 

ke studiu více programů vzor v rodině? Nebo spíše jejich chuť objevovat nové oblasti a 

touha dnešnímu světu a společnosti lépe porozumět? Nebo považují studentský život, 

spojený s cestováním a poznáváním kamarádů za svůj životní styl? Zmítá jimi strach ze 

vstupu na trh práce a chtějí tento okamžik oddálit? Nebo naopak tito studující při studiu 

pracují? Jaká je dráha studentů a studentek s úspěšně dokončeným násobným studiem 

na trhu práce? Ovlivňuje strategie násobného studia následnou výši příjmů? Jsou lidé , 

kteří úspěšně vystudovali více programů méně ohrožováni nezaměstnaností? Jsou tito 

jedinci na trhu práce flexibilnější a získávají práci rychleji než ostatní? Umožňuje jim 

úspěšné studium více programů získat uspokojivější a zajímavější zaměstnání? Vrátí se 

těmto jedincům vložené investice do vzdělání?  

 Úplným závěrem bych chtěla zdůraznit, že v této práci byly zohledňovány zejména 

souvislosti mezi vzděláním a trhem práce a uplatnitelnost na trhu práce byla považována 

za jeden z hlavních důvodu studia vysokoškolských programů. Nesmí se však opomíjet 

další stránky vysokoškolského vzdělání a vzdělání obecně, kterým je v literatuře věnován 

mnohem menší prostor. Škola není pouze místem, kde se předávají znalosti.                    

Je to rovněž instituce, kde se formují pozdější dispozice k harmonickému životu                     

a k důvěře k ostatním, nebo naopak k soutěžení s nimi, a k nedůvěře vůči druhým.              

Krátce řečeno - škola je místem, kde se způsoby žití ve společnosti vštěpují do paměti 

(Maurin 2007). Vzdělání nám může pomoci orientovat se v současné složitém světě,           

učí nás utvářet si vlastní názor namísto nekritického přejímání názoru autorit, rozhodovat 

se. Vzdělanější lidé jsou obvykle méně manipulovatelní a nezávislejší.                        

Vzdělání napomáhá posilovat rozvoj demokracie, porozumění a tolerance. Vede k větší 

spokojenosti a k zdravějšímu životnímu stylu. Na úrovni vzdělání závisí také míra                 

a způsob začlenění se do občanského života (Čerych 1999). A z těchto důvodů se 

studovat jistě vyplatí, možná, že i násobně….. 
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PŘÍLOHY 

Příloha č. 1. Četnost přihlášek podaných do Bc., Mgr. a Ph.D. studijních       

                     programů 

 

 
Zdroj: Výroční zpráva o činnosti Univerzity Karlovy za rok 2008 
 

 
Příloha č. 2. Počet současně studovaných studií na UK 

 
Zdroj: Výroční zpráva o činnosti Univerzity Karlovy za rok 2008 
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Příloha č. 3. Počet studentů studujících ve dvou nebo více studijních  

                     programech na UK 

 

Zdroj: Výroční zpráva o činnosti Univerzity Karlovy za rok 2008 
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Příloha č. 4. Dotazník použitý ve výzkumu  

 
DOTAZ�ÍK – Fenomén násobného studia 

 
Vážení studenti, Vážené studentky,  

obracím se na Vás s prosbou o vyplnění následujícího dotazníku, s jehož pomocí se snažím zejména zjistit, jak je u studentů a 

studentek magisterského studia na FHS UK rozšířen „fenomén násobného studia“. Tento dotazník je zcela anonymní a 

veškeré údaje, které vyplníte, budou použity pouze pro účely bakalářského výzkumného projektu „fenomén násobného studia 

- případová studie na fakultě FHS UK“. 

Pokyny k vyplnění dotazníku:  

Na otázky v tomto dotazníku odpovídejte tak, že zakroužkujete číslo zvolené možnosti. Pokud se rozhodnete svou odpověď 

změnit, přeškrtněte původně zvolené číslo křížkem a zakroužkujte Vámi vybranou odpověď.  

V některých otázkách je vyznačen řádek pro Vaši slovní odpověď. ČTĚTE, PROSÍM, I�STRUKCE U OTÁZEK. 

 

A. Jaký magisterský program na FHS studujete? 
(Pokud jich studujete více, vyberte ten, který subjektivně považujete za důležitější.) 
1 Genderová studia 
2 Studia občanského sektoru 
3 Orální historie 
4 Sociální a kulturní ekologie 
5 Obecná antropologie – integrální studium člověka 
6 Řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích 
7 Elektronická kultura a sémiotika 
 
A.1. Jakou formou uvedený program studujete? 
1 prezenční studium 
2 kombinované studium 
 
B. Pokud studujete s magisterským programem (uvedeným v otázce A)  souběžně (=současně) druhý 
magisterský program, konkretizujte jej, prosím:  
(Pokud jich studujete více, vyberte ten, který subjektivně považujete za druhý důležitější.) 
1) Název vysoké školy:…………………………………………………………………. 
2) Název fakulty:……………………………………………………………………….. 
3) Název katedry……………………………………………………………………….. 
4) Název programu:…………………………………………………………………….. 
Pokud nestudujete paralelně dva a více magisterských programů, pokračujte otázkou C. 
 
B.1. Jakou formou druhý magisterský program (uvedený v otázce B) studujete? 
1 prezenční studium  
2 kombinované studium 
 
B1.2. Jedná se podle vás o program studijní náplní příbuzný s prvním  programem (uvedený v otázce A)? 
1 Ano 
2 Spíše ano 
3 Spíše ne 
4 Ne 
 
B.1.3. Kdy jste začal/a studovat magisterský program, který jste uvedl/a jako druhý v otázce B?  
1 Souběžně s prvním magisterským programem (uvedený v otázce A) 
2 O rok dříve než první magisterský program (uvedený v otázce A) 
3 O více než rok dříve než první magisterský program (uvedený v otázce A) 
4 O rok později než první magisterský program (uvedený v otázce A) 
5 O více než rok později než první magisterský program (uvedený v otázce A) 
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B.2. Studujete souběžně (= současně) tři  a více magisterských programů? 
1 Ano 
2 Ne 
 
C. Studujete souběžně (=současně) magisterský program a jiný typ programu?  
(Pokud jich studujete více, vyberte ten, který subjektivně považujete za důležitější.) 
1 Ano, bakalářský. 
2 Ano, doktorský. 
3 Ne. 
Pokud odpovíte „�e“, pokračujte otázkou D. 
 
C1. Jakou formou jiný typ programu (uvedený v otázce C) studujete? 
1 prezenční studium  
2 kombinované studium 
 
C.1.2. Jedná se podle vás o program studijní náplní příbuzný s magisterským programem  
(uvedeným v otázce A)? 
1 Ano 
2 Spíše ano 
3 Spíše ne 
4 Ne 
 
 C.1.3. Kdy jste začal/a  jiný typ  programu  (uvedený v otázce C) studovat?  
1 Souběžně s prvním magisterským programem (uvedený v otázce A) 
2 O rok dříve než první magisterský program (uvedený v otázce A) 
3 O více než rok dříve než první magisterský program (uvedený v otázce A) 
4 O rok později než první magisterský program (uvedený v otázce A) 
5 O více než rok později než první magisterský program (uvedený v otázce A) 
 
C.2. Studujete souběžně s magisterským programem  (uvedeným v otázce A)  dva a více jiných typů 
programů ( = bakalářských nebo magisterských)? 
1 Ano 
2 Ne 
 
D. Studoval/a jste někdy více bakalářských programů (souběžně nebo následně)? 
1 Ano 
2 Ne 
Pokud odpovíte „�e“, pokračujte otázkou E 
 
D.1. Jednalo se podle Vás o programy studijní náplní příbuzné? 
1 Ano 
2 Ne 
3 Některé ano, některé ne 
 
D.2. Kolik bakalářských programů jste dokončil/a úspěšně? 
1 jeden 
2 dva 
3 více než dva 
 
E. Studoval/a jste v minulosti nějaký jiný magisterský program, než studujete nyní? 
1 Ano 
2 Ne 
Pokud odpovíte „�e“, pokračujte otázkou G 
 
 
 
E.1. Kolik magisterských programů jste dokončil/a úspěšně? 
1 žádný 
2 jeden 
3 více než jeden 
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F. Studoval/a jste v minulosti nějaký doktorský program? 
1 Ano 
2 Ne 
Pokud odpovíte „�e“, pokračujte otázkou G 
 
F.1. Kolik doktorských programů jste dokončil/a úspěšně? 
1 žádný 
2 jeden 
3 více než jeden 
 
G. Pokud jste někdy  zkoušel/a studovat dva či více studijních programů souběžně, či studovat následně 
několik bakalářských nebo několik magisterských nebo několik doktorských programů, jaké vás k tomu 
vedly důvody? 
 (Pokud bude relevantní více důvodů z nabízeného seznamu,vyberte maximálně tři nejdůležitější a  určete jejich 
pořadí pomocí připsání čísel od 1 až 3.) 
1 Chtěl/a jsem si zkusit více programů a následně se rozhodnout pro jeden, který mi bude vyhovovat nejvíce. 
2 Myslím, že studium více programů mi nabídne lepší vzdělání. 
3 Myslím, že studium více programů mi usnadní získat lepší zaměstnání 
4 Myslím, že studium více programů mi umožní získat informace o více oblastech 
5 Myslím, že studium více programů mi umožní získat více titulů 
6 Myslím, že studium více programů mi umožní lepší seberealizaci 
7 Jiné………………………………………………………………………………………. 
Pokud jste nikdy  nezkoušel/a studovat popsaným způsobem, pokračujte otázkou I. 
 
H. Jak náročné je podle Vás skloubit souběžné studium více studijních programů z hlediska časového? 
 (např. skloubit rozvrhy) 
1 Velmi náročné 
2 Spíše náročné 
3 Náročné 
4 Spíše nenáročné 
5 Velmi nenáročné 
 
H.1. Jak náročné je podle Vás skloubit souběžné studium více studijních programů z hlediska zvládání 
studijních nároků jednotlivých programů? 
1 Velmi náročné 
2 Spíše náročné 
3 Náročné 
4 Spíše nenáročné 
5 Velmi nenáročné 
 
I. Pokud jste nezkoušel/a studovat více programů, jaké Vás k tomu vedly důvody? 
(Pokud bude relevantní více důvodů z nabízeného seznamu,vyberte maximálně tři nejdůležitější a  určete jejich 
pořadí pomocí připsání čísel od 1 až 3.) 
1 Nemám žádný zájem studovat více programů souběžně 
2 Nezkoušel/a jsem studovat více programů souběžně z důvodu časové náročnosti 
3 Nezkoušel/a jsem studovat více programů souběžně z důvodu finanční náročnosti 
4 Nezkoušel/a jsem studovat více programů souběžně z důvodu studijní náročnosti 1. programu 
5 Nezkoušel/a jsem studovat více programů souběžně,  neboť 1. studijní program mne uspokojuje     
6  Jiné ……………………………………………………………………… 
Pokud jste zkoušel/a studovat více programů souběžně, pokračujte otázkou J 
 
 
J. �a jakém typu střední školy jste maturoval/a? 
1 Gymnázium víceleté 
2 Gymnázium čtyřleté 
3 Střední odborná škola 
4 Střední odborné učiliště 
5 Jiný typ střední školy………………………………………………………………………………………… 
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K. Jaké je nejvyšší ukončené vzdělání Vašich rodičů? 
Matka                                                                             Otec 
01 Neúplné základní                                                        01 Neúplné základní                         
02 Základní                                                                      02 Základní               
03 Vyučení nebo střední bez maturity                             03 Vyučení nebo střední bez maturity  
04 Vyučení s maturitou                                                    04 Vyučení s maturitou  
05 Střední odborné s maturitou                                        05 Střední odborné s maturitou  
06 Střední všeobecné s maturitou                                     06 Střední všeobecné s maturitou              
07 Vyšší odborné                                                              07 Vyšší odborné 
08 Vysokoškolské                                                             08 Vysokoškolské 
 
L. Pokuste se zařadit Vaši výchozí rodinu na následující stupnici životní úrovně. 
Zvolte pouze jednu možnost 
10 ................. Velmi vysoká 
09 ................. 
08 ................. 
07 ................. 
06 ................. 
05 ................. Průměrná 
04 ................. 
03 ................. 
02 ................. 
01 ................. Velmi nízká 
 
M. Pohlaví 
1 Muž 
2 Žena 
 
 
Jste ochotný/á se případně podílet na dalším pokračování výzkumu formou rozhovorů? Pokud ano, uveďte prosím váš 
emailový či jiný kontakt…………………………………………………………………………………………… 
 
Zavazuji se, že Váš uvedený kontakt bude využit výhradně k případnému kontaktování Vaší osoby za účelem vedení 
výzkumného rozhovoru.  
 
 
 
 
Velice Vám děkuji za vyplnění tohoto dotazníku.                

 
                                                                                    
                                                                           Jana Čavrnochová 
 
 

 
 

 


