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Anotace
Bakalářská práce „Motivace ke studiu na vysoké škole v České republice a ve Francii. 

Komparativní studie.“ zkoumá rozdíly v oblasti vysokého školství a jejich vliv na motivaci 

studentů ke studiu. Česká republika a Francie mají odlišný způsob přijímání studentů na 

vysokou školu. Obě země jiným způsobem rozdělují stipendia, míra nezaměstnanosti a výše 

platu absolventů je odlišná. Teoretická část obsahuje popis obou zemí v aspektech výše 

jmenovaných a dalších jako míra přežití ve studiu, podíl populace s vysokoškolským titulem 

atd.  Dále uvádí předchozí výzkumy na toto téma. Součástí práce je výzkumná sonda, v které 

čtyřicet studentů, bakalářského studia ve třetím nebo čtvrtém ročníku humanitního zaměření, 

z každé země odpovídalo na třináct otázek pomocí dotazníku týkající se důvodů jejich studia, 

jeho finančního zajištění a postojů k nim. V otázce motivace je tato práce do značné míry 

pilotní. Před realizací výzkumné sondy bylo formulováno dvanáct hypotéz, které se týkaly 

motivace ke studiu na vysoké škole, pokrytí životních nákladů při studiu a postojů k finančnímu 

zajištění studia v České republice a ve Francii. Z těchto hypotéz byla polovina potvrzena, tedy 

byly nalezeny rozdíly v odpovědích respondentů obou zemí. Zásadní rozdíl v motivaci ke studiu 

se však nepotvrdil.  

Annotation
My bachelor thesis "Motivation to Higher Education in Czech Republic and France: 

Comparative Analysis," explores differences in areas of Higher Education and their influence on 

the motivation of students towards their studies. Czech Republic and France have different 

admission processes to Higher Education. The countries distribute scholarships in a different 

way. Rate of unemployment and salary levels are also diverse. The theoretical part contains a 

description of both countries in the aspects named above as well as others including 

completion rate, percentage of people with tertiary education etc. The theoretical section also 

features previous research on this topic. An investigative survey takes part of this thesis, in 

which forty third and fourth year undergraduate students majoring in Humanities answered 

thirteen questions in a questionary relating to the purpose of their studies, their attitudes to 

them, and financial aid. This research is a pilot in part dealing with motivation. Before 

conducting the survey, I defined twelve hypotheses, which referred to a motivation to Higher 

Education, a coverage of life expenses during studies, and an attitude towards financial 

funding in Czech Republic and France. A half of them was confirmed, therefore differences in 
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answers of respondents in both countries were found. A fundamental difference in motivation, 

however, was not confirmed.
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Použité zkratky
CAF - (Caisse d'allocations familiales) volně přeloženo jako Pokladna rodinných přídavků, francouzská 

státní organizace udělující finanční příspěvky.

CROUS - (Centre régional des œuvres universitaires et scolaires) volně přeloženo jako Oblastní 

centrum univerzitní a školské tvorby- francouzská státní organizace mající na starosti rozdělování 

sociálních stipendií, správu kolejí, menz atd.

ČR - Česká republika

ECTS - (European Credit Transfer and Accumulation System) zkratka pro evropské kredity, dle kterých 

je porovnatelná doba a náročnost studia v zemích EU.

EU - Evropská Unie, euro 

FHS - Fakulta humanitních studií

FR - Francie

FSV - Fakulta sociálních věd

ISCED 5A -  (International Standard Classification of Education) označení pro typ studijních programů, 

jež jsou terciární programy se širokým teoretickým základem a které poskytují kvalifikaci pro přístup k 

vědeckým programům a k profesím s vysokými kvalifikačními požadavky. Trvání - minimálně 3 roky 

prezenčně. V ČR: bakalářské studium, koncipované jako předstupeň studia magisterského, 

magisterské studium 4-6 leté. 

ISCED 5B – (International Standard Classification of Education) označení pro studium, jež je 

orientované prakticky a je specializované na určité povolání, s praktickými dovednostmi, potřebnými 

pro jeho výkon. Trvání - 2-3 roky v prezenčním studiu. V českém vzdělávacím systému např.: další 

vzdělávání po VŠ, které nesměřuje k získání titulu, vzdělávací programy vyšších odborných škol.1

PF - Právnická fakulta

OVE - (L'Observatoire national de la Vie Étudiante) volně přeloženo jako Národní observatoř 

studentského života je francouzská instituce dlouhodobě zkoumající otázky týkající se studentů a 

jejich života.

UK- Univerzita Karlova

VŠ - Vysoká škola

VŠE - Vysoká škola ekonomická

                                                          
1

http://www.andromedia.cz/andra.php?id=288 staženo 2. 2. 2010
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Úvod
V posledních letech jsem byla v čím dál častějším v kontaktu s Francií. To vyvrcholilo v lednu 2009, 

kdy jsem do Francie odjela na studijní pobyt. Zpětně jsem schopna vidět mé cizinství, jež Disman 

popsal v knize: „Jak se vyrábí sociologická znalost“. I já jsem prošla stádii izolace, přes tvorbu nového 

sociálního statusu, až po vstup do společnosti a komunikaci s ní, kde jste ale nuceni si stále tvořit 

nové vzorce poznání. Jako student jsem byla nejčastěji v kontaktu právě s jinými studenty a 

pozorovala jsem, jak je život odlišný. Nemohla jsem nezaznamenat rozdílný systém organizace studia 

na vysokých školách a existenci silné státní finanční podpory studentů. Jak už mě studium na FHS UK 

naučilo, jedna z mých prvních reakci byla, že jsou-li systémy takto rozdílné, musí se pak alespoň 

v nějaké míře odrážet na postojích studentů týkajících se motivace proč vysokou školu studovat a jak 

financovat období studia. Jak Disman píše, nestačilo mi znát nový vzorec, který nějaký způsobem JE. 

Cítila jsem potřebu poznat, PROČ tento vzorec tak funguje. Z toho důvodu byla logickým výběrem 

tématu pro moji bakalářskou práci tato problematika. Ovlivňují tyto rozdíly nějakým způsobem 

motivaci ke studiu, finanční zajištění studia a přístup k práci?

V rámci bakalářské práce jsem provedla výzkumnou sondu kvantitativní metodou, která tyto jevy 

zkoumá. V obou zemích vyplnilo můj dotazník čtyřicet studentů bakalářského studia humanitního 

směru jedné univerzity. Vzhledem k malému vzorku nemůže tato práce aspirovat na kategorické 

závěry, může však naznačit možnosti a otevřít cestu pro budoucí výzkum. V dnešní době, kdy je v ČR 

vedena velká diskuze o placeném studiu a na to navazujícím systému sociálních stipendií, by bylo 

velmi prospěšné a ne-li nutné podívat se, jak podobné již, existující systémy, ovlivňují studenty a 

jejich postoje. 

Moje práce nemohla navazovat na konkrétní výzkumy zabývající se problematikou vlivu školského 

systému a statní finanční podpory pro studenty na postoje studentů. Velké dotazníkové šetření 

nalezneme v obou státech, ale řeší tyto kapitoly jednotlivě. V ČR výzkum zabývající se motivací 

studentů ke studiu existuje v publikaci: Menclová, Baštová, 2005, „Vysokoškolský student v České 

republice roku 2005“, je mu však věnováno jen několik stránek. Problematika financování je už 

prozkoumána detailněji. Poslední data ke srovnání obou zemí je možno nalézt v publikacích projektu 

EUROSTUDENT2. Ve Francii je pak detailněji propracována i problematika stipendií vzhledem 

k centralizaci systému rozdělování stipendií. Dlouhodobě pak studentský život zkoumá francouzská 

státní organizace OVE. Tyto jednotlivá témata však nejsou nikdy spojena v jeden výzkum, který by jej 

zkoumal z optiky vlivu na postoje studentů, a tak je můj výzkum do značné míry pilotní.

Teoretická část práce se zabývá především rozdíly mezi Českou republikou a Francii, jež by mohly 

ovlivnit studenty a jejich rozhodnutí jít studovat VŠ humanitního směru. Současně jsou zde i shrnuty 

výsledky jediného výzkumu motivace ke studiu na VŠ provedeného v ČR. Hlavní částí práce je pak 

                                                          
2

Schnitzer, Klaus and Middendorff, Elke, EUROSTUDENT 2005. Social and Economic Conditions of Student Life in Europe 

2005 : Synopsis of Indicators for Austria, Finland, France, Germany, Ireland, Italy, Latvia, Portugal, Spain, The Netherlands

and United Kingdom (E/W) [online], ISBN 3-930447-68-1

ORR, Dominic, SCHNITZER, Klaus, FRACKMANN, Edgar. Social and Economic Conditions of Student Life in Europe : Synopsis of 

indicators | Final report | Eurostudent III 2005–2008 [online]. Bielefeld : W. Bertelsmann Verlag GmbH & Co. KG, 2008 [cit. 

2010-02-14]. 
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prezentace výsledků mé výzkumné sondy a jejich zhodnocení v porovnání s rozdíly mezi oběma 

zeměmi.

Jak už jsem výše uvedla, moje práce nemá ambice dospět ke konečným závěrům, otevírá však cestu 

k případným dalším výzkumům, kterých se nabízí velké množství a které jsou dle mého názoru téměř 

nezbytné pro rychle se přibližující datum rozhodnutí, zdali přejdeme na systém placeného studia a 

vyšších sociálních stipendií.
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1. Teoretická část

1.1.Rozdíly ve vzdělávání

Organizace veřejného školství v obou zemích je rozdílná. Do nástupu studentů na střední školu jsou 

podmínky značně podobné. Později se však začínají lišit. Tyto odlišnosti mezi oběma zeměmi považuji 

za jeden z nejsilnějších faktorů, které dle mého názoru můžou ovlivňovat názory a postoje k tématům 

v práci předkládaných. 

1.1.1. Přijetí na VŠ a systém hodnocení studentů

V České republice je standardní doba středoškolského vzdělání s maturitou čtyři roky.  Maturita je 

organizována konkrétní školou a není tedy možné národní srovnání. Pro přijetí na vysokou školu musí 

obvykle český student absolvovat přijímací zkoušky na jím vybraný obor, za který platí malý poplatek 

cca 500 Kč, dále je studium v případě standardní délky zdarma. Pro přechod do dalšího semestru je 

nutné získat minimálně 25 ECTS a udělat povinné zkoušky maximálně na druhý opravný pokus. 

Studovat je možno v prezenční či kombinované formě.  V ČR studenti kombinované formy studia 

tvoří celkově přibližně 4,2 % studentů. Dále uvádím údaje pro školní rok 2008/2009. Jen 53,6 % 

studentů zapsaných k dennímu terciárnímu studiu je devatenáctiletých a 86,3 % je čerstvých 

maturantů. 72 % uchazečů o studiu na veřejné vysoké škole je úspěšných. Největší míra účasti na 

vysokoškolském studiu připadá pro věk 20-24 let, kde se pohybuje vždy nad 21 %, které odpovídá 

účasti devatenáctiletých. 3

V ČR většina respondentů mé výzkumné sondy pocházela z FHS UK oboru Studium humanitní 

vzdělanosti. Na základě toho, představím konkrétnější podmínky tohoto oboru, z nichž půjde vyvodit 

konkrétnější závěry k mému výzkumu.

Respondenti z FHS UK absolvovali přijímací řízení z překladu článku v cizím jazyce a četby odborné 

literatury, kterou si mohli zvolit. Přijato ke studiu bylo 45 % studentů v roce 2006/2007 a 38 % 

studentů v roce 2007/2009. Studium tohoto oboru nedokončí značná část studujících.  Na tento obor 

nastupuje mnohonásobně více studentů na kombinované studium než je průměr v ČR. Kombinovaní 

studenti na začátku studia tvoří cca 27 %, v průběhu studia odchází o něco více prezenčních studentů, 

takže k dnešnímu dni je 31 % studentů kombinované formy v čtvrtém ročníků a 30 % ve třetím. To 

samozřejmě ovlivňuje průměrný věk, jež uvádím v tabulce níže. Průměrný věk je vypočítaný ke konci 

roku 2009. Důležitým faktem je i způsob výběru předmětů. Na FHS si volí velkou většinu předmětů 

student sám, povinných s povinnou účastí je minimum. Student má tedy velkou možnost nakládat se 

svým časem, z čehož vyplývá možnost vykonávání výdělečné činnosti při studiu. 
4

                                                          
3
Organizace vzdělávací soustavy České republiky 2008/09 [online]. Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální 

oblast, 2008, 20/01/2010 [cit. 2010-02-14]. Str. 157-189

4
Informace poskytlo Studijní oddělení FHS UK Mgr. Jitka Štěpánková
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Tabulka 1 - Průměrný věk studentů na FHS UK

Studenti 2006 Studenti 2007

Průměrný věk na 
začátku studia

Průměrný věk 
studentů nyní

Průměrný věk na 
začátku studia

Průměrný věk 
studentů nyní

všichni 22,05 25,07 22,42 24,42

muž 22,16 25,1 - -

žena 22 25,05 - -

kombinovaní 27,3 31,08 27,56 29,56

prezenční 20,93 23,63 20,82 22,82
Zdroj: Informace poskytlo Studijní oddělení FHS UK Mgr. Jitka Štěpánková

Zcela jinak tomu je ve Francii. Standardní doba středoškolského studia s maturitou je tři roky. Na 

vysokou školu tedy nastupují studenti o rok dříve. Maturita je organizována státem. Je zde tedy 

možné srovnání. Pro přístup na vysokou školu je potřeba maturita, na většinu vysokých škol se 

přijímací řízení nekoná. Přístup na školu je možný dvěma způsoby. V případě, že jde student rovnou 

po maturitě, čeká ho pouze zapsat se na jím vybraný obor. V případě, že nejde rovnou, je obvykle 

nutný motivační dopis, maturitní výsledky a složka ze střední školy (se známkami a komentáři 

k studentovi). Studenti neplatí školné, ale tzv. zápisné, které bylo v tomto roce v rozmezí 150 až 450 

EU. Konkrétní částka je určena fakultou. Student může být od placení zápisného částečně nebo plně 

osvobozen na základě jeho sociální situace. Ve Francii je velká odpadovost od studia v prvním  

ročníku - běžně až 50 %. Studenti k postupu do dalšího ročníku musí získat obecnou
5

minimální 

známku 10/20 6bodů. V případě, že je nižší, dostane se student k opravě na konci roku z předmětů, 

kde měl méně než 10. Nevylepší-li průměr, opakuje ročník. Maximálně je však možné na jednou 

oboru opakovat třikrát. 

Ve Francii neexistuje dálkového resp. kombinovaného studium. Pracujícím je dovolena absence na 

jinak povinných seminářích (pro ostatní jsou možné maximálně dvě absence), můžou případně 

změnit skupinu seminářů. Nakonec z ní ale stejně potřebují známku, která je v první polovině studia 

možná získat jen při přítomnosti na hodině. V druhé polovině musí odevzdat speciální projekty, které 

se ale právě připravují na těchto seminářích. Skloubení studia a práce je tedy velmi obtížné. Kromě již 

zmíněných seminářů, mají studenti několik povinných a několik volitelných předmětů, na něž není 

účast povinná. 44,9 % čerstvých maturantů se zapsalo v roce 2007 na vysoké školy (typ 5A). Zde 

nutno upřesnit, že ve Francii je vysoké školství diferencovanější. Na další typy, které jsou počítané 

v kategorii 5B (ta však ne plně odpovídá českému prostředí, přechod mezi 5A a 5B je zde snadnější), 

se zapsalo 34,3 %. To tedy znamená, že míra vstupu na vysoké školy je v obou zemích velmi podobná. 
7

                                                          
5

Obecná známka se skládá ze všech známek. Získáme ji součtem známek z jednotlivých předmětů, které jsou 
vynásobeny určitým koeficientem zvoleným na základě důležitosti předmětu. Tento součet je pak vydělen
součtem koeficientů.
6

Myšleno minimálně 10 z 20 bodů.
7

Organisation du système éducatif en France 2007/08 [online]. EURYDICE - Directorate-General for Education and Culture, 

2007, 20/01/2010 [cit. 2010-02-14]. Francouzština. Dostupný z WWW: 

<http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/eurybase/eurybase_full_reports/FR_FR.pdf>.
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1.1.2. Zkouškové období

V ČR zkouškové období probíhá v delším časovém úseku - minimálně jednoho měsíce. Studenti mají 

ve většině předmětů možnost vybrat si termín zkoušky, která musí být vyhlášena minimálně třikrát. 

Na druhou stranu ve Francii probíhá zkouškové období maximálně dva týdny. Termíny jsou vyhlášeny 

školou, na každou zkoušku je vždy jen jeden možný termín. Student tedy nemá možnost si svůj čas 

nijak plánovat, nedostaví-li se na zkoušku bez odpovídající omluvy, získává automaticky 0/20 bodů. 

1.1.3. Shrnutí 

Dle mého názoru rozdílná možnost vstupu na VŠ v obou státech mění přístup studentů ke studiu a to 

především míru motivace. V ČR se, dle mého názoru, musí student poprvé vážně rozhodnout, jakým 

směrem chce jít, když skládá přijímací zkoušky. Je též minimálně o rok starší než student francouzský. 

Přijímací zkoušky po studentovi vyžadují určitou míru znalostí, jež mnohdy není nijak malá a student 

musí být motivován, aby se na ně připravil. Oproti tomu ve Francii student může nastoupit na 

v podstatě jakýkoliv obor, aniž by opravdu věděl, co tento obor znamená. V podstatě to jen zkusí, 

„nic tím neztrácí“. V případě způsobu známkování také nalézám jiný systém motivací. V ČR je student 

nucen dosáhnout v každém předmětu při nejhorším známku dobře. Je-li horší, může zkoušku 

opakovat, ale nesložení ho na konci přeci jen eliminuje ze studia! Oproti tomu ve Francii se student 

může zaměřit na určité předměty, zde získá dobré známky, kdežto jiné předměty zanedbá a nesplní 

je. Díky způsobu známkování však projde do dalšího semestru. Český student je tedy dle mého 

názoru nucen studovat v širší míře, musí být více motivován, oproti francouzskému, který může 

vyvažovat negativní výsledky pozitivními. To snižuje jeho motivaci pro velkou část studia.

Co se týče přístupu k práci, neexistence kombinovaného studia ve Francii práci při studiu značně 

stěžuje. Nenapomáhá mu ani velké množství předmětů s povinnou účastí, jež jde někdy částečně 

obejit, ale v praxi je to řídké. Oproti tomu v ČR kombinované studium je vyloženě nastaveno pro 

studenty, kteří pracují, a prezenční studium je často také možné zvládnout při zaměstnání. Celkově 

tedy mají studenti v obou zemích odlišné možnosti pracovat při studiu a tedy krýt svoje výdaje 

z vlastního příjmu.

1.2.Finanční podpora studenta při studiu

Podobně zásadní vliv na motivaci studenta jako možnost přístupu na VŠ má i způsob finanční podpory

studenta. Ten se v obou zemích také značně liší.

Jelikož se v ČR může politika stipendií lišit podle školy. Uvádím pravidla pro Univerzitu Karlovu. Ta 

rozdává pět druhů stipendií, z čehož respondenti mého výzkumu můžou získat čtyři. 

1. Stipendium za vynikající studijní výsledky je přiznáváno studentům zpětně za vynikající 

studijní výsledky v předcházejícím úseku studia. Rozmezí celkové částky stipendia za 

vynikající studijní výsledky, kterou lze studentovi vyplatit v daném akademickém roce, je 

9.450 až 18.900 Kč a konkrétně ho určuje fakulta. Na Fakultě humanitních studií UK dostává 
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prospěchové stipendium v každém semestru 10 % nejlepších žáků dle studijních výsledků bez 

ohledu na ročník. 8

2. Druhým typem je účelové stipendium. Jež je velmi řídké, proto se jím nebudu detailněji 

zabývat. 

3. Třetím druhem je stipendium na podporu ubytování, jež není podmíněno samostatným 

bydlením a jež se přiznává obecně všem. Částka záleží na počtu podaných žádostí.  Na 

základě posouzení sociální situace domácnosti studenta s použitím příslušných právních 

předpisů má případně student nárok na stipendium ve zvýšené míře. Na období říjen -

prosinec akademického roku 2007/2008 činila základní výše ubytovacího stipendia cca 730 Kč 

a stipendia ve zvýšené míře 1540 Kč nebo 2512 Kč. 

4. Čtvrtým typem je sociální stipendium, jež se přiznává na základě sociální situace studenta 

podle § 91 odst. 3 zákona o vysokých školách ve výši stanovené způsobem v tomto 

ustanovení zákona o vysokých školách uvedeném. Výše sociálního stipendia je v roce 

2009/2010 1620 Kč.9

Ve Francii je systém o mnoho centralizovanější na státní úrovni než v ČR. Stipendium na podporu 

ubytování je rozdělováno pomocí dvou státních organizací.

1. První je organizace CAF (Caisse d'allocations familiales)- volně přeloženo jako Pokladna 

rodinných přídavků, která rozděluje sociální příspěvky obecně. Studenti mají nárok na 

příspěvek na ubytování. Podmínkou je, že student nežije u rodičů či u jiných blízkých. Částka 

je vypočítána na základě finančních zdrojů, rodinné situace (nezadává se však příjem rodičů), 

způsobu a místa bydlení, nájemného a případných závislých osobách. Maximální měsíční výše 

příspěvku je přibližně 200 EU na osobu. Většinou příspěvek pokryje asi jednu třetinu 

nájemného. O příspěvek může student požádat kdykoliv během roku a je mu v případě 

schválení udělen zpětně od začátku jeho bydlení a dále v pravidelných splátkách. Každý rok 

musí odevzdat prohlášení o své finanční situace, na základě které se může příspěvek změnit.  

Znovu musí požádat v případě změny adresy.10

2. Rozdělování sociálních stipendií probíhá pomocí organizace CROUS(Centre régional des 

œuvres universitaires et scolaires) volně přeloženo jako Oblastní centrum univerzitní a 

školské tvorby. Tato organizace má na starosti také menzy, koleje a kulturní akce. Právo na 

sociální stipendium je posuzováno na základě daňového rodinného příjmu, počtu 

                                                          
1. 8

Studenti třetích a čtvrtých ročníků tvoří vždy jen minimální část studentů, jež toto stipendium získají. Například 

v zimním semestru 2005 žádný ze studentů třetího nebo čtvrtého ročníku toto stipendium neobdržel. 

V následujících letech však studentů, jež získali toto stipendium, přibývalo, v dalších třech semestrech jej získalo 

11-14 %, pak na dva semestry
8
( Zimní semestr 2007 a letní semestr 2008)pouze 5 % a v posledních dvou 

semestrech (Zimní semestr 2008 a letní semestr 2009) se jej získalo 23 %. V těchto dvou posledních semestrech 

bylo studentům třetích a čtvrtých ročníků uděleno stipendium ve výši 4500 nebo 6000Kč.

9
http://www.cuni.cz/UK-1569.html staženo 20. 1. 2010

10
http://www.cnous.fr/_vie_33.htm staženo 19. 1. 2010
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vyživovaných osob a vzdálenosti školy od rodiny. Pro rok 2009/2010 je ustanoveno 7 stupňů 

s následující podporou 0 EU, 1445 EU, 2177 EU, 2790 EU, 3401 EU, 3905 EU a 4140 EU.
11

V případě, že má rodina větší roční příjem než 32 440 EU, nemá pak student nárok na 

stipendium. Dále existují jednorázové sociální stipendia. Co se týče stipendií prospěchových, 

neexistuje zde žádný centralizovaný systém. Stipendia jsou rozdávána danou administrativní 

oblastí nebo CROUS a jsou velice řídká. Pro rok 2008/2009 bylo rozdáno CROUS pouhých 981 

prospěchových stipendií.  Navíc jsou opět do určité míry podmíněna sociální situací rodiny. 

Student žádá o sociální stipendium pouze jednou ročně. Na jaře připraví složky obsahující 

dokumenty uvedené výše a odpověď, bylo-li stipendium schváleno, se dozví nejpozději 

v červnu. Platnost má jeden školní rok. Chce-li student obdržet stipendium i další rok, musí 

celou žádost opakovat.

Tabulka 2 – Francie - přehled počtu stipendistů CROUS

Stupeň Počet stipendistů 2008/2009

Celkem 524 618

Stupeň 0 71 013

Stupeň 1 93 406

Stupeň 2 52 156

Stupeň 3 52 516

Stupeň 4 51 594

Stupeň 5 96 910

Stupeň 6 107 023

Zdroj: http://www.cnous.fr/_cnous__dossier_5.23.226.htm staženo 20. 1. 2010

Celkově získalo finanční pomoc v roce 2008/2009 551 132 studentů, což dělá 32,7 % z celkové počtu 
VŠ studentů.

Odlišné způsoby podpory studenta při studiu v ČR a ve Francii zásadně mění jeho motivaci a potřebu 

být při studiu výdělečně činný. Ve Francii díky vyššímu počtu rozdělených sociálních stipendii a její o 

mnoho vyšší hodnotě proti ČR nastupuje na VŠ i student, který není bezprostředně motivovaný 

studovat, ale systém mu to umožňuje. Obzvláště studenti z nižších sociálních vrstev, kteří nejsou 

motivování rodinnou tradicí, dostávají poměrně vysoké sociální stipendium. Možnost získat 

stipendium a pokračovat ve studiích na místo práce, může být značnou motivací k zápisu na VŠ. 

Oproti tomu sociální stipendia v ČR jsou poměrně nízká, rozhodně z nich nejde hradit veškeré životní 

náklady. Ve Francii oproti ČR je téměř zanedbatelná část prospěchových stipendií. Francouzští 

studenti tedy nejsou motivováni natolik jako čeští studenti studovat s dobrým prospěchem.

Zajímavá je i otázka ročních výdajů na vysokoškolského studenta v obou zemích, v ČR činí 5624 EU a 

9320 EU ve Francii s výdaji na výzkum a podružné služby a 4428 EU a 5934 bez těchto výdajů. Tyto 

dvě kategorie ukazují, že výdaje na samotného studenta bez výzkumu je v ČR a ve Francii velmi blízká. 

Výzkum se často týká až vyšších ročníků VŠ. Průměrně se tedy na nižší ročníky vysoké školy vydává 

v ČR a ve Francii velmi podobná částka. Vzhledem k cenovým a platovým rozdílům mezi těmito 

                                                          
11

http://www.cnous.fr/_vie__dossier_15.737.271.htm staženo 20. 1. 2010

http://www.cnous.fr/_cnous__dossier_5.23.226.htm
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zeměmi to proto vede, dle mého názoru, k nižší kvalitě výuky ve Francii v počátečních ročnících. Nižší 

kvalita pak dle mého názoru ovlivňuje motivaci studentů ke studiu.12

1.3.Práce při studiu a způsob pokrytí výdajů studenta

Někteří studenti si začínají na VŠ přivydělávat nebo i případně pravidelně pracovat. V obou zemích je 

však přístup k práci při studiu odlišný, považuji tedy za důležité tyto rozdíly uvést.

V ČR se touto problematikou zabývá opět jediná studie: „Vysokoškolský student v České republice 

roku 2005“13. Ta ukazuje, že čeští studenti si často přivydělávají. Celých 8,9 % má stále zaměstnání, 

pravidelný přivýdělek po celý rok má 28,8 % a příležitostně si přivydělává celých 54,7 % studentů.

Jak uvádí ve Francii studie OVE z roku 2006 14 francouzští studenti si přivydělávají při studiu o dost 

méně než čeští studenti.  Rovná čtvrtina studentů si nijak nepřidělává, 29 % si přivydělává jen během 

léta, 9 % pracuje v rámci školy (stáže, praxe atd.), 24 % si občasně přivydělává a naposled 13 % 

pracuje minimálně na poloviční úvazek. S věkem stoupá procento studentů, kteří si přivydělávají 

během školního roku, až se dostává na 50 % během dvacátého druhého roku studenta. Procento 

studentů, jež pracuje na poloviční úvazek, se však nikdy nedostane ani 50 % studentů. Na druhou 

stranu jsou to právě studenti humanitních věd, kteří tvoří 24 % studentů, jež na minimálně poloviční 

úvazek pracují. Výzkum z roku 2006 ukazuje, že průměrně až v necelých dvaceti třech letech vlastní 

příjem překračuje stipendia a až od 24 let nastává prudký vzrůst, kdy vlastní příjem dominuje nad 

stipendii i rodinným příspěvkem. Zároveň výzkum ukazuje, že během bakalářského studia největším 

příspěvek přichází od rodiny, pak stipendia a naposled vlastní příjem. V případě porovnání příjmů na 

základě typu bydlení, nejméně si přivydělávají studenti na kolejích a nejvíce studenti v podnájmu.  

Existuje tu pak ještě jedna možnost. Studenti bydlící sami se můžou, ale nemusí daňově oddělit od 

rodičů. Ti, kteří se oddělili, více pracují. Jejich příjem tvoří 55 % celkových příjmů. Ti, jež se neoddělili, 

ale bydlí sami, pracují méně. Jejich příjem tvoří 15 % jejich celkových příjmů. 31,8 % studentů podává 

samostatné daňové přiznání.

Ve chvíli, kdy se podíváme na mezinárodní srovnání ze studie Eurostatu Eurostudent III. 152009 vyjde 

najevo, že čeští studenti žijící v podnájmu pracují o mnoho více (72 %) než francouzští (32 %) Rozdíl 

                                                          
12

The Bologna Process in Higher Education in Europe : Key indicators on the social dimension and mobility [online]. 

European Communities and IS, Hochschul-Informations-System G mbH, 2009 [cit. 2010-02-14]. Angličtina. Dostupný z 

WWW: <http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-78-09-653/EN/KS-78-09-653-EN.PDF>. ISBN 978-92-79-

11770-1. 

13
MENCLOVÁ, Lenka, BAŠTOVÁ, Jarmila. Vysokoškolský student v České republice roku 2005. Praha : Centrum pro studium 

vysokého školství : Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, 2005. 147 s. ISBN 80-86302-35-0.

14
Observatoire de la vie étudiante. Présentation des principaux résultats de l’enquête Conditions de vie des étudiants 2006

[online]. Paris : Observatoire de la vie étudiante, 2006 [cit. 2010-02-14]. Francouzština. Dostupný z WWW: 

<http://www.ove-national.education.fr/index.php?lang=fr&page=enqcond_rst.php&enq_id=6>.

15
The Bologna Process in Higher Education in Europe : Key indicators on the social dimension and mobility [online]. 

European Communities and IS, Hochschul-Informations-System G mbH, 2009 [cit. 2010-02-14]. Angličtina. Dostupný z 

WWW: <http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-78-09-653/EN/KS-78-09-653-EN.PDF>. ISBN 978-92-79-

11770-1.
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v pokrytí výdajů je vykompenzovaný v ČR převážně rodinou, jejíž příspěvek pokrývá 21 %, a z malé 

části pak stipendii, které kryje českému studentovi 6 %. Ve Francii je tomu jinak. Zde je příspěvek od 

rodiny, jež činí 37 %, skoro stejně veliký jako statní příspěvek, který činí 31 %. Česká republika je po 

Slovensku hned druhá v množství příjmu za práci. Výzkumu se zúčastnilo dvacet jedna zemí. Na jiném 

menším srovnání je také vidět, že v ČR plyne 50 % studentské podpory do nepřímých peněžních 

složek jako například ubytování, doprava, zdravotní pojištění a menzy.

1.4.Typ bydlení

Student na VŠ se dříve či později odpoutává od rodiny a začíná bydlet sám. Výdaje na samostatné 

bydlení tvoří velkou část jeho celkových výdajů, proto je dle mého názoru důležité uvést údaje o typu 

bydlení pro oba státy.

V ČR neexistují tak důkladné výzkumy způsobu bydlení studentů jako ve Francii díky instituci CAF. 

Uvádím proto něco málo, co jsem o této otázce našla. Dle výzkumu Eurostudent III. 1638 % studentů 

v ČR bydlí u rodičů, 25 % bydlí na koleji a 37 % žije samo.

Francouzští studenti mají podobně jako čeští studenti obecně tři možnosti ubytování: u rodičů, na 

kolejích a v pronajatém prostoru. Dle průzkumu OVE z roku 2007 1742 % studentů žije u rodičů či 

jiných blízkých příbuzných (včetně 3 %, kdy rodiče vlastní daný objekt, ale nebydlí tam), 13 % žije na 

kolejích a 31 % si ubytování pronajímá. Ve Francii je čím dál oblíbenější i forma spolubydlení, která se 

v daném roce týkala 6 % studentů.  V 21 letech se hranice lomí a většina studentů (57 %) začíná 

bydlet v pronájmu, ostatní možnosti se postupně snižují. 48,9 % studentů bydlících v pronájmu 

pobírají příspěvky na ubytování dle výzkumu z roku 2006. Jen pro zajímavost uvádím také, že 55,9 % 

si pronajímá garsoniéru a zbytek již vetší prostor. Co se týče krytí výdajů, pro studenty žijící u rodičů 

94 EU připadá na různá stipendia, 122 EU na rodiče a 138 EU na vlastní příjem, u studentů žijících 

v podnájmu 208 EU kryjí stipendia, 250 EU dávají rodiče a naposled 283 EU si pokryjí studenti sami 

z vlastních příjmů. Pro Bordeaux je odhadovaný průměrný nájem, který studenti platí, roven nebo 

větší 385 EU.

1.5.Nezaměstnanost

1.5.1. Obecná nezaměstnanost

Aspektem, kde se Česká republika a Francie značně liší, je procento nezaměstnanosti. Studenti mají 

jiné možnosti v obou státech, považuji proto nezaměstnanost za další z významných faktorů 

ovlivňujících motivaci ke studiu na VŠ.

První uvedu statistiky, které nezohledňují vzdělání. Česká republika má dlouhodobě nižší 

nezaměstnanost než Francie.  Poslední porovnatelné údaje pro rok 2008 z INSEE činí 4,4 % v ČR 
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ORR, Dominic, SCHNITZER, Klaus, FRACKMANN, Edgar. Social and Economic Conditions of Student Life in Europe : Synopsis 

of indicators | Final report | Eurostudent III 2005–2008 [online]. Bielefeld : W. Bertelsmann Verlag GmbH & Co. KG, 2008 

[cit. 2010-02-14].

17
http://www.ove-national.education.fr/index.php?lang=fr&page=resume.php&id=41 staženo 15. 1. 2010
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versus 7,8 % ve Francii. V době krize se samozřejmě nezaměstnanost zvýšila.  Česká republika z 

posledních údajů měla v listopadu 2009 nezaměstnanost 7,9 %. Ve Francii činila 10 %.18

Jedním z nejdůležitějších rozdílů pro nás je u nezaměstnanosti ve věkové skupině 15-24 let. V ČR se 

dlouhodobě pohybuje okolo 10 %, poslední údaj z čtvrtého kvartálu 2008 činí 10,4 % oproti Francii, 

kde je dlouhodobě okolo 20 % a ve čtvrtém kvartálu 2008 činila 21 %. Průměr Evropské Unie v tomto 

kvartálu byl 16,3 %. ČR je tedy pod průměrem, Francie naopak nadprůměrná. V případě 

zaměstnanosti mladých pro rok 2008 činí v ČR 28,1 % a 32,2 % ve Francii. To jde mimo jiné vysvětlit 

dřívějším dokončením vysoké školy francouzskými studenty.

Detailnější pohled na oblasti, kde byla provedena výzkumná sonda, ukazuje podobný obrázek. 

V departmentu Gironde byla ve třetím trimestru 2009 nezaměstnanost 9 % (Bordeaux centrale 8,8 

%), oproti tomu v Praze k 31. 12. 2009 byla 3,66 %.19

Co se týče nezaměstnanosti podle nejvyššího dosaženého vzdělání pro věkovou skupinu od 24 do 65 

let s univerzitním vzděláním, činila nezaměstnanost v roce 2008 1,5 % v ČR a 4 % ve Francii. 20

1.5.2. Nezaměstnanost absolventů VŠ

Nezaměstnanost absolventů VŠ můžeme najít pro obě země ve výzkumu EUROSTUDENT III. 21Je 

zprůměrována pro léta 2003-2007, ve věkové kategorii 20-34 let a máme zde dvě kategorie. Pro 

kategorii přímo až dva roky po absolvování byla nezaměstnanost 8,1 % v ČR a 16 % ve Francii. 

V kategorii tři a více let po absolvování byla 1,4 % v ČR a 5,9 % ve Francii. Pro EU nalézáme hodnoty 

13,1 % a 4,9 %. Zajímavé však je, že už půl roku až rok po absolvování je v ČR nezaměstnaných méně 

než 3 %.22 V Praze je nejnižší republiková hodnota 2,4 %. Nezaměstnanost absolventů gymnázií 

v Praze je 1,9 %, takže podle statistiky si vysokoškolští studenti nijak nepolepšují. Jeden až pět let po 

ukončení bakalářského studia je ve Francii nezaměstnaných 9 %, stejně tak i po ukončení navazujícího 

magisterského studia. To by tedy mohlo částečně vysvětlit, proč ve Francii pokračuje menší procento 

studentů než v ČR. Po 5-10 letech činí nezaměstnanost 5 % také pro obě úrovně. Co se týče 

nezaměstnanosti v humanitních a společenských vědách ve věku 20-34 let, činila v ČR 3,7 % a 2,6 % 

oproti Francii 10,7 % a 8,7 %.  Vezmeme-li data ze srovnávacího výzkumu EUROSTUDENT z roku 

200923, dozvíme se však už méně pozitivní fakta. Výzkum ukazuje, že 7 % absolventů společenských 

věd a 10 % absolventů humanitních věd ve věku 20-34 let je nezaměstnaných, 4 % a 5 % v generaci 

35-44 let a 4 % pro oboje v generaci 45-54 let.

                                                          
18http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&language=en&pcode=teilm020&tableSelection=1&pl

ugin=1 staženo 17. 1. 2010
19 http://www.czso.cz/xa/redakce.nsf/i/home staženo 17. 1. 2010
20http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/refreshTableAction.do?tab=table&plugin=1&pcode=tps00066&language=

en staženo 17. 1. 2010
21

ORR, Dominic, SCHNITZER, Klaus, FRACKMANN, Edgar. Social and Economic Conditions of Student Life in Europe : Synopsis 

of indicators | Final report | Eurostudent III 2005–2008 [online]. Bielefeld : W. Bertelsmann Verlag GmbH & Co. KG, 2008 

[cit. 2010-02-14].

22 http://www.strediskovzdelavacipolitiky.info/download/SVP_MF_v2.pdf staženo 16. 1. 2010
23

Viz pozn. 15
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Jen jako zajímavost bych uvedla, že dle statistik míra obecné nezaměstnanosti pro absolventy 

Univerzity Karlovy činila v roce 2008 1,2 %.24

Nezaměstnanost absolventů VŠ se tedy dlouhodobě pohybuje pod hranicí obecné míry 

nezaměstnanosti v obou státech a tedy dle mého názoru mladí lidé musí být motivováni pokračovat 

studia na místo vstupu do aktivního ekonomického života. Vzhledem k uvedeným procentům, jež 

jsou v ČR dlouhodobě nižší, studenti zde musí být motivováni tímto faktorem více než ve Francii.

1.6.Průměrný plat a platové rozdíly podle vzdělání

Co se týče platových podmínek, i zde jsou vysokoškoláci na výši. 

V prvním až čtvrtém čtvrtletí 2005 činila v ČR průměrná hrubá mzda člověka s vysokoškolským 

vzděláním 36355Kč a průměrná hrubá mzda 21729 Kč. Rozdíl tedy dělá 67 %. Praha měla průměr 

nejvyšší v ČR- činil zde 43491 Kč. Průměrný hrubý plat v Praze byl v tomto období 28260 Kč, to 

znamená, že diplom zvýšil tuto sumu o 54 %. Je nutno ještě jednou zopakovat, že Praha se 

pohybovala nad průměrnou úrovní ČR ve všech kategoriích a byla nejvyšší mezi jednotlivými kraji a 

vzhledem k obecně nízké míře nezaměstnanosti mají dobré platové podmínky i skupiny 

s nevysokoškolským vzděláním. 25

Medián čistého měsíčního platu ve Francii z roku 2008 činí 1500 EU, pro vysokoškoláka činí 2100 EU.

Nárůst je tedy o 40 %. V případě věkové kategorie 25-29 let medián činí 1250 EU a pro vysokoškoláky 

1590 EU, nárůst zde tedy je o 32,5 % a pro věkovou kategorii 30-49 let tyto čísla činí 1554 EU, 

s titulem 2 167, narůst je o 44,6 %. V oblasti Gironde, do které Bordeaux patří, byl měsíčná čistý 

příjem v roce 2005 1445 EU oproti 1486 EU ve Francii. 
26

Platy absolventů VŠ jsou v obou zemích dlouhodobě nadprůměrné. V ČR je rozdíl mezi průměrným 

platem a platem absolventa VŠ ještě vyšší než ve Francii, a tedy čeští studenti musí být více 

motivování vidinou lepšího platu.

1.7.Vstup na vysoké školy a míra přežití v terciárním vzdělání

Důležitým faktorem pro motivaci ke studiu na VŠ je mimo jiné i míra vstupu a pak především přežití 

na vysoké škole.

Čistá míra vstupu do terciárního vzdělávání typu se v posledních letech v ČR prudce zvyšovala. V roce 

2000 činila 24,7 %, v roce 2006 pro ČR 49,8 %. Porovnání mezi zeměmi můžeme nalézt v roce 2003, 

kdy v ČR tvořila 33 % a ve Francii 39 %. Míra graduace v terciárním vzdělávání kategorie ISCED 5A 

                                                          
24

KOUCKÝ, Jan, ZELENKA, Martin. Postavení vysokoškoláků a uplatnění absolventů vysokých škol na pracovním trhu 2008 : 

Shrnutí [online]. Praha : STŘEDISKO VZDĚLÁVACÍ POLITIKY UK, prosinec 2008 [cit. 2010-02-14]. Dostupný z WWW: 

<http://www.strediskovzdelavacipolitiky.info/download/SVP_MF_v2.pdf>.

25
MOKRÁ, Lucie, et al. Profily krajů - Praha : Hodnocení úrovně vzdělávání v Praze. 1. vyd. Praha : Ústav pro informace ve 

vzdělávání - Divize nakladatelství Tauris, 2007. 132 s. ISBN 978-80-211-0530-0.

26
http://www.insee.fr/fr/themes/tableau.asp?reg_id=4&ref_id=revop008 Údaj za měsíc byl vypočítán z čistého ročního 

příjmu.  Staženo 20. 1. 2010
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v roce 2004 pak činila 19,7 % v ČR a 26 % ve Francii. Průměr pro EU, s ještě devatenácti členy, byl 

34,8 %. Obě země jsou tedy pod touto hranicí.27

Co se týče studia více oborů najednou. Dle výzkumu z roku 2006 je 12,1 % francouzských studentů 

zapsána na dvou oborech najednou, ze všech dvojitě zapsaných studentů tvořilo však jen 10,8 % 

studenti humanitních věd.28

Co se týče míry přežití v terciárním vzdělávání typu 5A, jsme na tom podobně. Oba státy jsou pod 

průměrem EU. V roce 2005 byla míra přežití v ČR 68 % a ve Francii 64 %. 

V roce 2006 nastoupilo na FHS obor Studium humanitní vzdělanosti 672 studentů, z toho 197 jich 

v tuto chvíli aktivně studuje, 57 jich má přerušeno, 2 jsou na stáži a 32 jich absolvovalo. Školu opustilo 

384, což tedy dává míru přežití
29

k dnešnímu datu 43 %. Pro rok 2007 nastoupilo 638 studentů, 

studujících je 194, 90 má přerušeno, 7 je na stáži a 2 již absolvovali. Školu z toho ročníku opustilo 345 

studentů, to tedy znamená prozatímní míru přežití 54 %. V případě, že by studenti nedělali přijímací 

řízení a byli by přijati všichni
30

, kteří o studium projevili zájem, což bylo v roce 2006 1498 osob a 

v roce 2007 1686 osob, míra přežití k dnešnímu datu by dělala 19 % a 17 %.31

1.8.Podíl populace s vysokoškolským titulem

Procento populace mající univerzitní diplom silně ovlivňuje postavení této skupiny na trhu a ve 

společnosti vůbec. To dle mého názoru zase ovlivňuje rozhodnutí studentů vysokou školu studovat a 

případně oddálit vstup do ekonomicky aktivního života. 

Podíl populace s vysokoškolským titulem se vypočítává většinou ve více kategoriích. Mladší věková 

kategorie 25-34 let, v kategorii 35-44 let a pak 45-64 let. Tyto skupiny tvoří v roce 2007 v ČR celkem 

15,5 %, 14,3 % a 12,4 %, ve Francii je to 41,5 %, 28,7 % a 18,3 %. Průměr EU 27 činil 29,9 %, 24,8 % a 

19,4 %. Česká republika je tedy na poloviční hodnotě EU pro nejmladší, kdežto Francie je v prvních 

dvou kategoriích silně nadprůměrná. Obě země mají tedy podíl výrazně jiný. Dle mého názoru 

studenti v ČR musejí být více motivováni ke studiu na VŠ oproti studentům ve Francii, očekávají větší 

míru váhy titulu.  

                                                          
27

KLEŇHOVÁ, Michaela. Ukazatele hodnotící přístup, účast a výstupy z terciárního vzdělávání, aneb, Kolik vlastně máme 

studentů - hodně nebo málo? : analýza. Praha : Ústav pro informace ve vzdělávání, 2007. 67 s..

28
Observatoire de la vie étudiante. Présentation des principaux résultats de l’enquête Conditions de vie des étudiants 2006

[online]. Paris : Observatoire de la vie étudiante, 2006 [cit. 2010-02-14]. 

29
Tato míra přežití, není statisticky stejný údaj jako výše jmenovaná míra přežití, která se vypočítává vstup versus graduace. 

Mluvili bychom v těchto absolutních hodnotách (tedy, že už nikdo jiný školu nedokončí), činila by míra přežití pro rok 2006 
pouhých 5 %. Případně se na to můžeme také podívat tak, že jen 5 % studentů absolvovalo studium ve standardní délce.
30

Tak je to ve Francii na většinu oborů.
31

Informace poskytlo Studijní oddělení FHS UK Mgr. Jitka Štěpánková
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1.9.Předchozí výzkumy na toto téma

Většina studií, které jsem v průběhu teoretické části zmiňovala, se zaměřovaly na problematiku 

financování studia. Většina těchto studií proběhla v rámci dlouhodobého projektu EUROSTUDENT32, 

jež zkoumá společenské a ekonomické podmínky života studentů, či velkých šetření Eurostatu. Tato 

velká mezinárodní dotazníková šetření probíhají pomocí jednotlivých národních výzkumných center. 

V České republice tyto výzkumy vykonávají Středisko vzdělávací politiky na Pedagogické fakultě UK a 

Centrum pro studium vysokého školství, v.v.i. spadající pod Ministerstvo školství, mládeže a 

tělovýchovy ČR, ve Francii je vykonává již několikrát výše zmiňované OVE. Konkrétní publikace, jichž 

je velké množství, uvádím v seznamu literatury. Je nutno dodat, že přestože jsou tyto výsledky 

mezinárodně uznávané, pro informace týkající se ČR jsou diskutovatelné. Výběr respondentů totiž u 

většiny z nich probíhal formou samonáboru a není tedy reprezentativní.

Moje komparační výzkumná sonda je v podstatě pilotní studie v oblasti motivace. V České republice 

byl výzkum na téma motivace jednou z mnoha součástí longitudinálních studií a poslední data jsou 

k nalezení z roku 2005 ve sbírce: „Vysokoškolský student v České republice roku 2005“ Lenky 

Menclové a Jarmily Baštové. Místo ponechané samotné motivaci je však minimální. 

Jako faktory motivující mladé lidi ke studiu na VŠ zde byly uvedeny:

1. Získat možnost dobré profesionální kariéry.

2. Získat možnost dobře placeného zaměstnaní.

3. Získat vysokoškolský titul.

4. Získat dobré postavení ve společnosti.

5. Rozvíjet svoji vzdělanost, znalosti a schopnosti.

6. Oddálit vstup do praxe, žít studentským životem.

7. Prohloubit zájem o konkrétní obor.

8. Pokračovat v rodinné tradici.

Výzkum se zaměřoval mimo jiné na srovnání studentů veřejných a soukromých vysokých škol. 

Uvádím-li údaje, jsou to údaje pro veřejné VŠ vzhledem k tomu, že moje výzkumné sondy proběhly 

také na veřejných školách. Menclová a Baštová, 2005, Str. 20 uvádí závěrem: „ Ze získaných odpovědí 

                                                          
32

Schnitzer, Klaus and Middendorff, Elke, EUROSTUDENT 2005. Social and Economic Conditions of Student Life in Europe 

2005 : Synopsis of Indicators for Austria, Finland, France, Germany, Ireland, Italy, Latvia, Portugal, Spain, The Netherlands 

and United Kingdom (E/W) [online],

ORR, Dominic, SCHNITZER, Klaus, FRACKMANN, Edgar. Social and Economic Conditions of Student Life in Europe : Synopsis of 

indicators | Final report | Eurostudent III 2005–2008 [online]. Bielefeld : W. Bertelsmann Verlag GmbH & Co. KG, 2008 [cit. 

2010-02-14]. 

The Bologna Process in Higher Education in Europe : Key indicators on the social dimension and mobility [online]. European 

Communities and IS, Hochschul-Informations-System G mbH, 2009 [cit. 2010-02-14]. 
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lze vyslovit poměrně přesvědčivý závěr: mladí lidé v současné době vstupují na vysokou školu s vcelku 

jednoznačnou motivací získat možnost dobré profesionální kariéry a dobře placeného zaměstnání.“ 
33

Ještě v roce publikování studie toto byla celkem odpovídající motivace, jak uvádí Koucký a Zelenka, 

2008, Str. 2:  „Česká republika patří mezi země s těsnějším vztahem mezi úrovní vzdělání a 

kvalifikačními požadavky. Proto je u nás řada vysoce kvalifikovaných povolání – jako jsou například 

právníci, lékaři, vysokoškolští pedagogové nebo odborníci v oblasti výpočetní techniky – obsazena 

absolventy vysokých škol na stejné úrovni jako v mnoha zemích, které přitom mají vysokoškoláků 

podstatně více.“34 Jak ale statistiky tak i výzkumníci hlásí, že v nadcházejících letech už to tak úplně 

nebude pravda. Vzhledem k radikálnímu zvýšení počtu míst na vysokých školách za poslední pět let 

se očekává zhoršení postavení absolventů VŠ v ČR v mnoha kritériích.35 O něco málo méně bylo 

důležité pro studenty získání vysokoškolského titulu a dobrého postavení.  Jen přibližně jedna třetina 

studentů uvedla u rozhodně ano motivace se rozvíjet a podobně celá jedna třetina byla motivována 

oddálením vstupu do praxe. Pouhých 17,8 % uvedlo jako motiv prohloubení zájmu o konkrétní obor a 

nakonec jen 7,1 % studovalo z důvodu rodinné tradice. Je tedy zřejmé, že v roce 2005 dominovala 

motivace kariérní následovaná postavením a až naposledy rozvojem vzdělanosti. Uvedené údaje jsou 

pro všechny obory. V případě pohledu na tuto statistiku přes oborové rozlišení jsou data podobná. 

Potěšující je, že studenti společenských oborů byli po přírodovědných oborech nejvíce motivováni 

zájmem o daný obor. 22,2 % uvedlo rozhodně ano pro tuto kategorii. Uvádím zde tabulku 

motivačních faktorů studentů společenských oborů, kteří v daném výzkumu zaškrtli odpověď 

rozhodně ano, a její pořadí v porovnání se studenty ostatních fakult.36

Tabulka 3 - Motivační faktory studentů společenských věd (v %) a umístění v rámci všech fakult

vzdělanost kariéra Postavení titul tradice zaměstnání zájem
Oddálení 
praxe

32,9 % 62,8 % 41,1 % 56 % 7,2 % 53,1 % 22,2 % 38,6 %

6. 6. 5. 4. 2. 8. 2. 1.
Zdroj: MENCLOVÁ, Lenka, BAŠTOVÁ, Jarmila. Vysokoškolský student v České republice roku 2005. Praha : Centrum pro 

studium vysokého školství : Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, 2005. 147 s. 

„ Zájem o obor je pro většinu studentů ze zkoumaného souboru VVŠ jako celku bohužel pouze 

„doplňkovým“ motivačním faktorem. Toto tvrzení vyplývá z jejich odpovědí, které se pohybují 
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MENCLOVÁ, Lenka a BAŠTOVÁ, Jarmila, 2005, Vysokoškolský student v České republice v roce 2005 Str. 20
34

KOUCKÝ, Jan a ZELENKA, Martin, 2008, Postavení vysokoškoláků a uplatnění absolventů vysokých škol na 

pracovním trhu 2008: Shrnutí, Str. 2

35
„V patnácti původních zemích EU tvoří vysokoškoláci například téměř 20  % pracovníků ve skupině povolání 

nižších administrativních pracovníků (úředníků), zatímco v České republice je jich mezi nimi zatím stále ještě 

minimum (méně než 5  %). „ Str. 2

„Mzda mladých absolventů do 30 let věku dosahuje takřka 29 tisíc korun, což je pořád ještě 13  % nad celkovým 

průměrem. Přestože mzdy vysokoškoláků přesahují průměr ve všech rozvinutých zemích, jejich situace většinou 

není relativně tak příznivá jako u nás. Opět totiž obecně platí, že mzdové zvýhodnění vysokoškoláků je nejvyšší 

v zemích, kde je vysokoškoláků nejméně, a naopak.“ Str. 2

36
Fakulty: Lékařské a zdravotnické, pedagogické, právnické, ekonomické, technické, zemědělské, přírodovědné.
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především v kategorii pouze částečně.“
37

Z výzkumu také vyplývá, že ženy jsou obecně rozhodnější 

než muži v počtu kladných odpovědí. Mužská motivace je také silnější v kategoriích oddálené vstupu 

do praxe a možnosti žít studentským životem.

V případě porovnání motivace studentů od roku 1995 do roku 2005, nejvíce byli motivovaní studenti 

v roce 2001 ve všech kategoriích kromě dvou kategorií. Zaprvé zájmu o konkrétní obor, jenž 

dlouhodobě klesá a v roce 2005 se dostává na svoje minimum, a za druhé faktor rodinné tradice, 

který postupně stoupá a v roce 2005 je dvojnásobný oproti roku 1995.  Faktory dobře placeného 

zaměstnání a dobré profesionální kariéry byly vždy dominujícími, oproti roku 1995 se však jejich 

dominance výrazně zvýšila. Zajímavé je, že v rovině zájmu o osobní vzdělání a rozvoj došlo k téměř 

minimálním změnám a rok 1995 s rokem 2005 je téměř totožný, hodnoty jsou pro ně 34,5 % a 34,3 

%. 

Tabulka 4- Možné faktory motivující mladé lidi ke studiu na VŠ, výzkum Vysokoškolský student 

v České republice roku 2005 (v %)

1995 1998 2002 2005

Získat možnost dobře placeného zaměstnání. 45,4 57,9 69,3 61,4

Získat možnosti dobré profesionální kariéry. 42,1 60,4 68,3 61,5

Získat vysokoškolský titul. 27,7 49,1 58,2 52,1

Získat dobré postavení ve společnosti. 30,7 48,6 54,5 43,1

Rozvíjet svoji vzdělanost, znalosti a schopnosti. 34,5 37,1 39,6 34,3

Oddálit praxi (vojnu), žít studentským životem. 30,7 36,3 37 32,6

Prohloubit zájem o konkrétní obor. 28,2 30,2 24,4 17,8

Pokračovat v rodinné tradici. 3,5 5,7 5,6 7,1
Zdroj: MENCLOVÁ, Lenka, BAŠTOVÁ, Jarmila. Vysokoškolský student v České republice roku 2005. Praha : Centrum pro 

studium vysokého školství : Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, 2005. 147 s. ISBN 80-86302-35-0.
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MENCLOVÁ, Lenka a BAŠTOVÁ, Jarmila, Vysokoškolský student v České republice roku 2005, Str. 22
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2. Empirická část

2.1. Stanovení indikátorů a hypotéz

Cílem mé bakalářské práce je porovnání motivace ke studiu na VŠ, postojů k práci a finančního 

zajištění českých a francouzských studentů třetích a čtvrtých ročníků bakalářského studia 

humanitního zaměření.

Indikátory pro část týkající se důvodů studia na VŠ jsou:

Požadavek rodiny

Logická návaznost na střední školu

Výběr povolání, jež respondenta bude bavit.

Lépe placená práce

Zájem o obor

Odklad výběru budoucího povolání

Získání kvalifikace

Odklad vstupu do ekonomicky aktivního života

Zájem o získání vědomostí

Lepší společenský status

Vedení studentského života

Osobní rozvoj

Finanční podpora rodiny

Zájem o nejvyšší dosažený titul: Bakalář, magistr – inženýr, vyšší stupeň 

K těmto indikátorům jsem stanovila následující hypotézy:

1. Pro české respondenty hraje požadavek rodiny jako důvod ke studiu větší roli než pro 

francouzské studenty.

2. Pro české respondenty hraje jako důvod ke studiu očekávání lépe placené práce větší roli než 

pro francouzské studenty.

3. Pro české respondenty hraje jako důvod ke studiu očekávání lepšího společenského statusu 

větší roli než pro francouzské studenty.

4. Pro české respondenty hraje jako důvod ke studiu finanční podpora rodiny větší roli než pro 

francouzské studenty.



24

5. Pro francouzské respondenty hraje jako důvod ke studiu odklad vstupu do ekonomicky 

aktivního života větší roli než pro francouzské studenty.

6. Pro francouzské respondenty hraje jako důvod ke studiu vedení studentského života větší roli 

než pro francouzské studenty.

Indikátory pro část týkající se problematiky finančního zajištění životních nákladů jsou:

Pracovní úvazek: plný úvazek, částečný, příležitostný přivýdělek

Počet hodin výdělečné činnosti týdně

Procentuální pokrytí životních nákladů ze zdrojů: Partner/partnerka, rodiče/ jiní blízcí příbuzní, 

stipendium, příjem z výdělečné činnosti, jiný.

K těmto indikátorům jsem stanovila následující hypotézy:

1. Studenti v ČR v průměru pracují více než francouzští studenti.

2. Studenti ve Francii v průměru pokrývají více životních nákladů z finanční podpory od státu 

než čeští studenti.

3. Studenti ve Francii průměrně pokrývají vlastním příjmem menší část životních nákladů než 

čeští studenti.

Indikátory pro část týkající se problematiky práce při studiu jsou:

Běžnost práce při studiu

Práce při studiu jako nutné zlo

Přínosnost práce při studiu

Zhoršení studijních výsledků kvůli práci při studiu

Závislost studia na sociální stipendium

K těmto indikátorům jsem stanovila následující hypotézy:

1. Čeští studenti považují práci při studiu za něco běžného více než francouzští studenti.

2. Francouzští studenti očekávají, že práci při studiu zhoršuje studijní výsledky, více než čeští 

studenti. 

3. Francouzští studenti jsou průměrně více závislý na stipendiích než čeští studenti.

Indikátory pro část zabývající se demografickou stránkou jsou:

Vysoká škola, obor a ročník respondenta
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Paralelní studium

Věk 

Pohlaví

Pro moji bakalářskou práci, respektive pro můj výzkum jsem si vybrala kvantitativní výzkumnou 

strategii, konkrétně dotazníkové šetření. Jsem si vědoma, že tento přístup se spíše hodí pro výzkumy, 

které pracují s velkým množstvím respondentů, což v případě mé výzkumné sondy není pravda, ale 

na druhou stranu pro můj výzkum byla důležitá snadná porovnatelnost dat a to je další z výhod 

kvantitativní metody a dotazníkových šetření.

2.2. Výběr vzorku, prostředí výzkumu

Výzkumná sonda v České republice proběhla v budově Univerzity Karlovy, U kříže 8, Praha 5 –

Jinonice, 150 00 ve dnech patnáctého až sedmnáctého prosince 2009, tedy od úterý do čtvrtka 

v době přibližně od 10 do 14 hodin. Osloveni byli studenti náhodně v celé budově školy. Před 

podáním dotazníku jsem ověřila, jsou-li studenti třetího či čtvrtého ročníků (čtvrtého myšleno 

prodlužujíc studium, ne navazující magisterské).

Ve Francii výzkumná sonda proběhla na univerzitě l'Université Victor Segalen Bordeaux 2, 146, rue   

Léo Saignat, 33076, Bordeaux ve dnech třináctého až patnáctého ledna 2010, tedy ve středu až pátek 

v odpoledních hodinách. Osloveni byli studenti náhodně v celé budově školy opět s ujištěním, jsou-li 

ve třetím či čtvrtém ročníku. 

Návratnost byla v obou případech přibližně 93%. Jednalo se o osobní oslovení respondenta na místě. 

V ČR tři osoby odmítli dotazník vyplnit, ve Francii jej odmítli čtyři osoby. Celkově výzkumnou sondu 

vyplnilo čtyřicet respondentů v ČR a čtyřicet respondentů ve Francii.

Skutečnost, která musí být vzata v potaz, je, že v ČR proběhl výzkum v hlavním městě 

s obyvatelstvem přibližně 1 246 406 k 30. 9. 2009.  38Oproti výzkumu ve Francii, který proběhl 

v hlavním městě departementu Gironde s obyvatelstvem přibližně 235 178 k roku 2007(999 149 
39obyvatel bydlelo v městské oblasti k roku 2006). Na základě těchto informací považuji obě prostředí 

za srovnatelná v počtu obyvatelstva i důležitosti dané oblasti v rámci země.

                                                          
38

http://www.czso.cz/xa/redakce.nsf/i/home staženo 9. 1. 2010

39 http://www.recensement-2006.insee.fr/chiffresCles.action?codeMessage=5&zoneSearchField=BORDEAUX&codeZone=007-

AU1999&idTheme=3&rechercher=Rechercher  staženo 14. 1. 2010
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2.3. Omezení výzkumu

Vzhledem k omezeným možnostem nebylo možné realizovat výzkum na velkém vzorku respondentů.  

Zvoleni byli studenti třetích a čtvrtých ročníků bakalářského programu humanitního směru ve vzorku 

čtyřiceti respondentů z každé země. Uvědomuji si specifičnost této vybrané skupiny, ta nemusí nutně 

odpovídat obecným postojům studentů, vypovídá pouze o studentech této skupiny. Výzkum je na 

základě počtu respondentů výzkumnou sondou bez ambice dělat kategorické závěry.

V ČR se výzkum konal v době semestru, ve Francii naopak v době zkouškového období.  Celkovými 

rozdíly mezi organizací školního roku dle mě bylo ve Francii možno dosáhnout větší míry 

reprezentativnosti než v ČR, kde existuje problém, jak zastihnout studenty studující v kombinované 

formě studia, kteří pracují více, a tak by patrně odpovídali alespoň částečně jinak. Z tohoto důvodu 

jsem několikrát dělala více zpracování jednotlivých otázek. Obvykle jsem udělala zpracování celého 

vzorku a pak vzorku bez respondentů pracujících na celý úvazek vzhledem k tomu, že v ČR byla tato 

kategorie vlivem zvolené metodiky podhodnocena.

Největším úskalím v mém empirickém výzkumu bylo rozhodně srovnání výsledků pocházejících ze 

dvou zemí, dvou jazyků- tedy dvou kultur. První- českou znám podrobně. Od narození jsem aktivním 

členem této společnosti. Oproti tomu francouzská kultura pro mě byla na začátku zcela cizí. Sociolog 

je v cizí zemi ve srovnávacím výzkumu nejen nezaujatým pozorovatelem ale také cizincem. Nemá 

totiž „onen zvláštní typ znalosti, kterou má jen skutečný člen společnosti.“ 40Přestože každý člen 

společnosti nemá úplné znalosti o své společnosti, přeci jenom ji rozumí více a bude mu i rozuměno, 

což u cizince není tak jisté.  „Každý člen, vyrůstající skupiny, přijímá hotová schémata kulturních 

vzorců, předávaná z generace na generaci předky, učiteli a autoritami.“ 41Cizinec, v tomto případě já 

ve francouzském prostředí, se však ocitá ve společnosti, kde jsou mu jeho znalosti k ničemu a jeho 

vzorce a recepty nepracují. Stejně tak společnost bere cizince jako člověka bez minulosti. Častou 

chybou, jež je však přirozenou reakcí, je, že oba subjekty hodnotí druhou osobu dle klasického 

vzorce, jemuž se v mládí naučili. To však není možné pro sociologa, ten se musí stát aspoň malou 

součástí oné nové společnosti. Tomu se může přiblížit studiem zdrojů o daném subjektu, je to však 

nakonec nedostatečné. Jelikož, jak už bylo výše řečeno, cizinec nemá v cizí společnosti žádný status, 

musí vzorce nové kultury překládat do termínů kultury jeho původního domova.  Často však spousta 

termínů pro tyto nové vzorce chybí v jeho kultuře. „Pro člena skupiny je “znalost ŽE“ dostatečná. 

Cizinec musí pátrat po “znalosti PROČ“.“. 42Nemá jen informace interpretovat, ale hledat základní 

pravidla, která mu chybí. Musí také rozlišovat, zda daná informace je individuální či typická. V této 

situaci jsem samozřejmě ocitla i já. Můj výzkum vyšel z podnětu poznání individuální situace a 

postupně jsem byla nucena zjišťovat, která část je z něho typická. Cizinec přitom neustále naráží na 

bariéry egocentrismu z obou stran- jeho i společnosti. Kromě výše jmenovaných je největším 

problémem jazyk. Ať už začneme s gramatikou, pokračujíce přes slovník (doslovné přeložení může 

znamenat naprosto něco jiného) až po kulturní kontext, kdy i dva správně přeložené pojmy, nemusí 

dávat stejný význam.  V této poslední kategorii se objevují největší kulturní rozdíly. V mém případě 

jsem se například s tímto problémem, potýkala u slova univerzita, která ve francouzštině nemá 

souhrnný význam pro vysokou školu, ale pouze pro jeden z typů vysokoškolského studia.

                                                          
40

Disman, Miroslav, Jak se vyrábí sociologická znalost: Příručka pro uživatele. 1993 Str. 327
41

Disman, Miroslav, Jak se vyrábí sociologická znalost: Příručka pro uživatele. 1993 Str. 327
42

Disman, Miroslav, Jak se vyrábí sociologická znalost: Příručka pro uživatele. 1993 Str. 330
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Na jaké otázky jsem si tedy musela dát pozor v případě zkoumání francouzské kultury?  Optimalizace 

výběru indikátorů vyžaduje předvýzkum, jenž identifikuje indikátory společné a specifické pro každou 

z kultur. K tomu došlo při mém písemném předvýzkumu, který zahrnoval pět a pět účastníků z obou 

kultur. Dále optimalizace překladu, kdy musí být zajištěno, že překladatel má hlubokou znalost obou 

kultur. Nejlépe je to emigrant udržující živý styk s mateřskou kulturou. V případě překladu mého 

dotazníku, těmto podmínkám bylo vyhověno. Překladatel byl francouzské národnosti, žijící trvale na 

území ČR přes 30 let a udržující živý kontakt s Francii. Nejbezpečnějším řešením je technika zpětného 

překladu jiným překladatelem, ten však v mém případě z technických důvodů nebyl vykonán. Mimo 

jiné však Disman navrhuje vytvoření mezinárodní pracovní skupiny, ke které došlo, i když ne v plném 

smyslu slova. Francouzská část výzkumu byla zaopatřena francouzskou studentkou sociologie.

Jedním z problémů pak byla obava, že respondenti budou odpovídat spíše pouze pozitivně mimo jiné 

z důvodů studu a předpokládaného očekávání například v otázce týkající se zájmu o obor a to pak 

zamezí možnost srovnání.

Dalším z úskalí mého výzkumu bylo zpracování dat. K analýze jsem používala anovu jednoho faktoru 

s hladinou významnosti 5 %, jež byla rozhodujícím měřítkem správnosti hypotézy. Dále průměr a 

medián. V případě otázek, jež zpracovávaly motivaci ke studiu a postoje k finančnímu zajištění studia, 

jsem se potýkala s problémem, že přes fakt, že výsledky anovy nasvědčovaly statisticky nevýznamný 

rozdíl, při detailnějším pohledu na rozdělení odpovědí respondentů, jež byl také vyjádřen rozptylem, 

bylo možno postihnout rozdíly mezi oběma zeměmi.

2.4. Technika sběru dat

2.4.1. Předvýzkum

Předvýzkum pro moji výzkumnou sondu byl proveden písemným otázáním se pěti studentů 

humanitního oboru v ČR a pěti studentů humanitního oboru ve Francii. Těmto studentům byly 

položeny čtyři otázky: 

1. Proč studujete vysokou školu?

2. Proč studujete obor humanitního směru?

3. Proč si myslíte, že Vaše okolí- studenti studují vysokou školu?

4. Proč si myslíte, že ostatní studenti studují konkrétně Váš obor?

Studenti nepředstavovali žádný reprezentativní vzorek, šlo vždy o známé a přátele, o kterých 

jsem věděla, že studují humanitní obor. V ČR čtyři z pěti studentů byli studenti FHS UK oboru 

Studium humanitní vzdělanosti. Ve Francii se jednalo o stejný poměr pro studenty oboru 

Sociologie.

Všichni studenti v předvýzkumu se shodli, že jejich obor studují z důvodů zájmu o svůj obor. Pro 

osobní motivaci byla často také zmiňována rodina, která dodává podporu a očekává studium na 

VŠ jako něco automatického vzhledem k rodinné historii. U většiny respondentů se pak 
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objevovala návaznost na studium na střední škole a vědomí, že s VŠ se možnost uplatnění 

rozšiřuje.

Studenti si také ve většině byli vědomi rozdílu mezi VŠ obecně a VŠ humanitního směru. 

Obzvláště studenti studující FHS uváděli motivaci pro studium na této škole jinou než obecně. 

Rozdíl byl hlavně v zájmu o obor. Dle nich na ostatních školách se studuje z mnohem větší míry 

pro titul než na FHS.

Studenti byli také požádáni případně doplnit motivační faktor, který jim chybí k ostatním 

uvedeným, jež byly: 

Studuji, protože očekávám, že si pak budu moci vybrat povolání, které mě bude bavit.

Studuji, protože to byla logická návaznost na střední školu.

Studuji, protože očekávám, že pak budu později lépe placený.

Studuji, protože mě moje škola/ můj obor baví.

Studuji, protože ještě nevím, co chci v životě dělat.

Studuji, protože to moje rodina vyžaduje.

Studuji, abych oddálil nástup do práce.

Studenti doplnili, že studují:

kvůli budoucímu očekávanému společenskému postavení (což nemusí nutně souviset s výší 

mzdy)

kvůli studentskému životu (můžou bydlet na koleji, vést společenský život…)

kvůli osobnímu rozvoji

aby byl/-a vzdělaný/-á (abych v životě „věděl“).

protože bych po gymnáziu neměl/-a žádnou kvalifikaci pro dobrou práci.

protože mě toužím po nových informacích a vysoká škola mi dá možnost promluvit si s lidmi, 

které zajímá to samé, jako mě.

protože si chci naplno užívat života.

Na základě odpovědí respondentů byla vytvořena otázka číslo jedna mého dotazníku. 

2.4.2. Popis dotazníku

Při tvorbě mého dotazníku jsem vycházela částečně z předvýzkumu a z části z velkých dotazníkových 

šetření, jež proběhly v ČR. Konkrétně z výzkumu Sociologického ústavu Akademie věd České 

republiky na téma Studium na vysoké škole 2004. 
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Data byla zjišťována pomocí dotazníkového šetření. Dotazník [Plné znění dotazníku viz Příloha] byl 

standardizovaný s uzavřenými či polootevřenými otázkami. Obsahoval třináct otázek, které byly 

zaměřeny na tři témata. První byla motivace studentů ke studiu na VŠ a zahrnovala otázky jedna až 

tři. Druhá se zabývala problematikou finančního zajištění studenta a zahrnovala otázky čtyři až devět. 

Poslední část byla demografická a týkaly se jí otázky deset až třináct.

1. Prvním otázka výzkumné sondy zkoumala motivační faktory pro studium na vysoké škole. 

Studentům bylo představeno třináct tvrzení uvádějící různé motivační faktory ke studiu na 

VŠ a poté byli požádáni k jejich ohodnocení, na kolik s nimi souhlasí. Byla zde použita 

standardní pětistupňová škála. Číslo jedna znamenalo rozhodně souhlasím, číslo dva spíše 

souhlasím, číslo tři nevím, číslo čtyři spíše nesouhlasím a číslo pět rozhodně nesouhlasím. 

Tvrzení zněla:

1. Studuji, protože to moje rodina vyžaduje.

2. Studuji, protože to bylo logickou návazností na střední školu.

3. Studuji, protože očekávám, že si pak budu moci vybrat povolání, které mě bude bavit.

4. Studuji, protože očekávám, že pak budu později lépe placený.

5. Studuji, protože mě moje škola/ můj obor baví.

6. Studuji, protože ještě nevím, jaké povolání chci vykonávat.

7. Studuji, abych získal/-a kvalifikaci pro budoucí práci.

8. Studuji, abych oddálil/a nástup do práce.

9. Studuji, abych byl/-a vzdělaný/-á (abych v životě „věděl“).

10. Studuji proto, že později očekávám vyšší společenský status (nemusí nutně souviset s výší 

mzdy).

11. Studuji proto, že chci vést studentský život (bydlení na koleji, společenský život…).

12. Studuji proto, abych se osobnostně rozvíjel.

13. Studuji proto, že mám potřebnou finanční podporu od rodičů/ blízkého okolí (později bych si 

musel/a na studium sám/a vydělávat).

Tato první otázka hledala případný rozdíl mezi studenty obou zemí, jež jsem předpokládala na 

základě rozdílného způsobu vstupu na VŠ, odlišné politiky udělování finanční podpory 

studentům a dalších faktorů jmenovaných v teoretické části. 

Ve Francii jsem předpokládala nižší průměrnou míru souhlasu s tvrzením než v ČR, respektive 

v ČR jsem předpokládala větší míru souhlasu s tvrzením než ve Francii u otázky číslo: 
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Jedna (požadavek rodiny)- Čeští studenti jsou dle mezinárodních výzkumů více determinováni 

vzděláním rodičů než francouzští. Rodiče mající titul více požadují vysokoškolské vzdělání po 

svých dětech, naopak rodiče nemající titul méně vyžadují studium na VŠ.

Čtyři (lépe placená práce)- Z mezinárodního výzkumu Eurostudent III. 43 vyplývá, že vzhledem 

k podílu populace s vysokoškolským titulem český absolvent VŠ si přilepší více než francouzský 

absolvent.

Pět (zájem o obor)Toto tvrzení je komplikované. Vzhledem ke vstupu bez přijímacích zkoušek ve 

Francii bych očekávala nižší míru zájmu o obor, ale to se týká hlavně prvních ročníků. 

Ve výzkumné sondě však už tento rozdíl nemusí být zřejmý, protože na škole zůstali jen studenti, 

kteří jsou opravdu motivováni. Analýzu pak ještě komplikuje dle mého názoru skutečnost, že 

studenti se mohou stydět vyjádřit se negativně k tomuto tvrzení.

Deset (lepší společenský status)- V ČR je dle mého názoru vzhledem podílu vysokoškoláků 

v populaci může být vnímán vysokoškolský titul prestižněji než ve Francii, a tudíž předpokládám 

silnější motivaci na české straně. 

Třináct (finanční podpora rodiny)- Ve Francii může student spolehnout na podporu ze strany 

státu více než v ČR. Ta může tedy nahradit chybějící podporu rodiny, kdežto v ČR tento systém 

vyvážení neexistuje.

Ve Francii jsem předpokládala vyšší průměrnou míru souhlasu s tvrzením než v ČR, respektive 

v ČR jsem předpokládala nižší míru souhlasu s tvrzením než ve Francii u tvrzení číslo: Dva (logická 

návaznost na střední školu), Šest (odklad výběru povolání), Osm (odklad vstupu do ekonomicky 

aktivního života), Jedenáct (vedení studentského života), s tím, že odůvodní je pro všechny z nich 

společné.

Vzhledem k neexistenci přijímacího řízení na VŠ ve Francii, kde se konal můj výzkum, dle mého 

názoru může nastoupit z toho důvodu větší množství studentů.  Tento důvod je však

problematický. Dle mého názoru se s velkou pravděpodobností s postupem do vyššího ročníku 

snižuje, tedy u respondentů mé výzkumné sondy, protože tento faktor je dle mého názoru 

nejsilnější v prvním ročníku před selekcí vstupu do dalších ročníků, jež je, jak jsem v teoretické 

části uvedla, velmi silná. Dále pak také může nastoupit větší množství z toho důvodu, protože 

díky systému finanční podpory studentů ve Francii, je to možné.
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2. V druhé otázce byli studenti požádáni o zvolení jednoho tvrzení z první otázky, které 

považují za nejdůležitější, a zapsat jeho číslo na nevyplněný řádek. 

Tato otázka byla zařazena z důvodu obavy, že studenti v předchozí otázce budou souhlasit s 

velkým množství motivačních faktorů a nebude tak zřejmý nejsilnější motivační faktor ke 

studiu na VŠ. Tento trend by pak mimo jiné také ztěžoval porovnání mezi oběma zeměmi. Ve 

výsledcích jsem pak očekávala na francouzské straně větší míru zastoupení faktorů, jež 

nesouvisí se samotným zájmem studenta. Například tvrzení číslo jedenáct týkající se vedení 

studentského života a číslo třináct týkajícího se nynější finanční podpory od rodiny.

3. V třetí otázce bylo zjišťováno, jakého nejvyššího vysokoškolského stupně by chtěli 

respondenti dosáhnout. Požádáni byli o označení jediné odpovědi. Na výběr měli 

respondenti čtyři možnosti:

1. Bakalář

2. Magistr - inženýr

3. Vyšší stupeň

4. Nevím, ještě jsem o tom nepřemýšlel/a. 

4. Ve čtvrté otázce jsem se dotazovala na jejich pracovní zařazení. Respondenti byli požádáni 

označit jedinou odpověď.  Jako možnosti respondenti měli:

1. Pracuji na plný úvazek.

2. Pracuji na částečný úvazek.

3. Příležitostně si vydělávám podle možností a potřeby.

4. Nepřivydělávám si vůbec.

V této otázce jsem předpokládala na základě rozdílů popsaných v teoretické části rozdíly mezi oběma 

zeměmi. U českých studentů jsem očekávala aktivnější přístup než u francouzských.

5. V páté otázce byli studenti požádáni o odhad počtu hodin, pracují-li, a zapsání na řádek pod 

otázkou.

Zde podobně jako v předchozí otázce jsem očekávala průměrně větší počet hodin v ČR než ve Francii.

6. V šesté otázce bylo zjišťováno pokrytí výdajů na bydlení různými příjmy. Studenti byli 

požádáni zhodnotit procentuálně podíl osob či institucí. Celkově musel dát součet 

dohromady 100 %. Respondenti vyplňovali pět kategorií:

1. Partner/partnerka
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2. Rodiče/ jiní blízcí příbuzní

3. Stipendium

4. Váš příjem z výdělečné činnosti

5. Jiný (zde byli požádáni o upřesnění jaký). 

Ve francouzské verzi byla v této otázce z důvodu rozdílného systému rozdělování stipendií přidána 

další kategorie nazvaná CAF. Francouzští studenti silně rozlišují stipendia udělované pomocí 

organizace CAF a CROUS, mimo jiné proto, že první jmenované je méně selektivní.

7. V otázce číslo sedm jsem použila stejnou metodiku jako v otázce šesté. Otázka zjišťovala 

pokrytí výdajů na stravování.

8. Osmá otázka opět navazovala na dvě předchozí. Respondenti byli požádáni o odhad pokrytí 

jejích ostatních výdajů.

Opakované tázání na pokrytí výdajů ve více kategoriích bylo zvoleno z důvodu obavy, že někteří 

studenti žijící u rodičů by v případě jedné jediné otázky nemuseli započítat i část na ubytování a 

stravování.

V těchto otázkách jsem usilovala zaprvé o potvrzení faktů, jež vycházeli v jiných výzkumech, že čeští 

studenti si vlastní výdělečnou činností pokrývají velkou část jejich výdajů, a zadruhé o potvrzení mé 

hypotézy, že čeští studenti si vlastní výdělečnou činností kryjí životní náklady více než francouzští 

studenti.

9. V deváté otázce se studenti vyjadřovali k problematice finančního zajištění studia. Stejně jako 

v první otázce vyjadřovali míru jejich souhlasu s daným tvrzením na pětistupňové škále. 

Tvrzení zněla: 

1. Práci při studiu považuji za něco zcela běžného. 

2. Práci při studiu považuji za nutné zlo. 

3. Práce při studiu je přínosná. 

4. Práci při studiu zhoršuje studijní výsledky. 

5. Bez sociálního stipendia bych si studium nemohla dovolit.
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V případě prvního tvrzení jsem předpokládala, že v ČR s tímto tvrzením bude souhlasit vyšší 

procento studentů než ve Francii, na základě procenta pracujících studentů v obou zemích.

Čtvrté tvrzení jsem očekávala pozitivně zodpovězeno více francouzskými studenty než českými 

z důvodů neexistence kombinované formy studia ve Francii a menší flexibilitě rozvrhu.

U pátého tvrzení jsem očekávala větší míru souhlasu s tímto tvrzením u francouzských studentů 

na základě systému rozdělování stipendií.

V této části jsem na základě teoretické části předpokládala větší míru souhlasu českých studentů

s tvrzeními, ve kterých je konotace práce pozitivnější. Naopak u francouzských studentů jsem 

očekávala větší míru souhlasu u předposledního tvrzení na základě výzkumů provedených ve Francii a 

u pátého na základě státní politiky finanční podpory při studiu.

10. Desátá část se týkala školy, kterou respondenti studují. Tázáni byli na přesný název vysoké 

školy, fakulty a jejich oboru. Naposledy zvolili, v kterém jsou ročníku studia. Na výběr měli:

1. Třetí ročník

2. Čtvrtý ročník

11. Jedenáctá otázka zjišťovala, studují-li respondenti paralelně na jiné škole a případně na jaké. 

Tato otázka byla zařazena z důvodu, že studium dalšího oboru může výrazně měnit data, jež 

zkoumám v mé výzkumné sondě. 

12. Dvanáctá otázka zjišťovala datum narození.

13. V poslední třinácté otázce volili respondenti pohlaví.

Vyplnění jednoho dotazníku trvalo přibližně tři až pět minut.



2.5. Výsledky výzkumné sondy a jejich analýza 

2.5.1. Motivace ke studiu na VŠ

Tuto otázku jsem zpracovávala statisticky metodou anovy s

tvrzení byl rozdíl statisticky nevýznamný. Nevýznamnost rozdílu mohla být způsobena velikostí 

vzorku. Otevírá se zde proto prostor pro další výzkumy. 

1.1. První tvrzení

Histogram 

Jak už je z rozptylu uvedeného 

rozděleny než ve Francii. Jedním z

fakt, že dle mezinárodních výzkumů je vstup studenta v

a to v mnohem větší míře než v

stipendií může naopak nastoupit na vysokou

sociálních vrstev, kteří nemusí být motivováni svoji rodinou.

Zajímavé je porovnání s

nezkoumaly úplně to samé, šlo o rodinnou tradici jako motivační faktor. D

však dle mého názoru srovnatelné, šlo stále o rodinný tlak. V

jež zvolilo odpověď rozhodně souhlasím pro rodinnou tradici, postupně zvyšovalo z

v roce 1995 na 7,1 % v roce 2005. Procento v

%. 44
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Výsledky výzkumné sondy a jejich analýza 

Motivace ke studiu na VŠ

Tuto otázku jsem zpracovávala statisticky metodou anovy s hladinou významnosti 5%. 

l rozdíl statisticky nevýznamný. Nevýznamnost rozdílu mohla být způsobena velikostí 

. Otevírá se zde proto prostor pro další výzkumy. 

První tvrzení znělo: „Studuji, protože to moje rodina vyžaduje.“ 

1 - Tvrzení: "Studuji, protože to moje rodina vyžaduje."

rozptylu uvedeného v tabulce číslo 5 jasné, v ČR byly odpovědi výrazně poměrněji 

než ve Francii. Jedním z důvodů velkého rozdílu v kladných odpovědích může být 

fakt, že dle mezinárodních výzkumů je vstup studenta v ČR výrazně ovlivněn vzděláním rodičů 

mnohem větší míře než v jiných evropských státech. Ve Francii díky systému sociálních 

stipendií může naopak nastoupit na vysokou školu větší množství studentů z

sociálních vrstev, kteří nemusí být motivováni svoji rodinou.

Zajímavé je porovnání s velkými dotazníkovými šetřeními zmíněnými výše. Ty sice 

nezkoumaly úplně to samé, šlo o rodinnou tradici jako motivační faktor. D

však dle mého názoru srovnatelné, šlo stále o rodinný tlak. V těchto výzkumech se procento, 

jež zvolilo odpověď rozhodně souhlasím pro rodinnou tradici, postupně zvyšovalo z

roce 2005. Procento v mé výzkumné sondě je téměř totožné. Činí 7,5 

                  
MENCLOVÁ, Lenka, BAŠTOVÁ, Jarmila. Vysokoškolský student v České republice roku 2005. Praha

školství, mládeže a tělovýchovy, 2005. 147 s. ISBN 80-86302-35-0.

ladinou významnosti 5%. U některých 

l rozdíl statisticky nevýznamný. Nevýznamnost rozdílu mohla být způsobena velikostí 
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kladných odpovědích může být 

ČR výrazně ovlivněn vzděláním rodičů 

jiných evropských státech. Ve Francii díky systému sociálních 

školu větší množství studentů z nižších 

velkými dotazníkovými šetřeními zmíněnými výše. Ty sice 

nezkoumaly úplně to samé, šlo o rodinnou tradici jako motivační faktor. Do určité míry jsou 

těchto výzkumech se procento, 

jež zvolilo odpověď rozhodně souhlasím pro rodinnou tradici, postupně zvyšovalo z 3,5 % 

sondě je téměř totožné. Činí 7,5 
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Tabulka 5 - Výsledky anovy: tvrzení "Studuji, protože to moje rodina vyžaduje."

Výběr

ČR

FR

Hodnota P zde činila 6,46E

hladině významnosti 5%

a pro Francii 4,725 s rozptylem 

nesouhlasí, ve Francii rozhodně nesouhlasí.

Výsledky této otázky potvrdily moji hypotézu, že čeští studenti studují více z

požadavku rodiny než francouzští studenti.

1.2. Druhé tvrzení: „Studuji, protože to bylo logickou návazností na střední školu.“ ukázalo také 

statisticky významný rozdíl. 

Histogram 2 - Tvrzení: "Studuji, protože to bylo logickou návazností na střední školu.

Tři čtvrtiny respondentů v ČR se

rozhodnout.

Oproti tomu ve Francii celých 15 % nevědělo. 

Tento rozdíl lze zdůvodnit mimo jiné už dříve zmíněným údajem. 42 % studentů humanitních věd ve 

Francii nastupují na školu pozdě

návaznost na střední školu. V ČR oproti tomu studenti nastupují často jako čerství maturanti. Musí 

složit přijímací zkoušky, které navazují na učivo ze střední školy. 
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Výsledky anovy: tvrzení "Studuji, protože to moje rodina vyžaduje."

Počet Průměr Rozptyl
Hodnota 

P

40 3,525 1,948077
6,46E-06

40 4,725 0,512179

6,46E-06. Tedy rozdíl mezi oběma zeměmi je statisticky významný

hladině významnosti 5%. Pro ČR zde průměr činil 3,525 s velmi širokým rozptylem 

s rozptylem 0,512179.  Průměrná hodnota v ČR tedy odpovídá 

nesouhlasí, ve Francii rozhodně nesouhlasí.

Výsledky této otázky potvrdily moji hypotézu, že čeští studenti studují více z

požadavku rodiny než francouzští studenti.

Studuji, protože to bylo logickou návazností na střední školu.“ ukázalo také 

statisticky významný rozdíl. 

Tvrzení: "Studuji, protože to bylo logickou návazností na střední školu.

vyjádřili pro tento motivační faktor kladně a pouhá 2,5 % se nemohla 

Oproti tomu ve Francii celých 15 % nevědělo. 

Tento rozdíl lze zdůvodnit mimo jiné už dříve zmíněným údajem. 42 % studentů humanitních věd ve 

Francii nastupují na školu později než přímo po maturitě. To dle mého názoru může zastínit logickou 

ČR oproti tomu studenti nastupují často jako čerství maturanti. Musí 

složit přijímací zkoušky, které navazují na učivo ze střední školy. 

Výsledky anovy: tvrzení "Studuji, protože to moje rodina vyžaduje."

. Tedy rozdíl mezi oběma zeměmi je statisticky významný na 

velmi širokým rozptylem 1,948077

.  Průměrná hodnota v ČR tedy odpovídá spíše 

Výsledky této otázky potvrdily moji hypotézu, že čeští studenti studují více z důvodu 

Studuji, protože to bylo logickou návazností na střední školu.“ ukázalo také 

Tvrzení: "Studuji, protože to bylo logickou návazností na střední školu.

vyjádřili pro tento motivační faktor kladně a pouhá 2,5 % se nemohla 

Tento rozdíl lze zdůvodnit mimo jiné už dříve zmíněným údajem. 42 % studentů humanitních věd ve 

ji než přímo po maturitě. To dle mého názoru může zastínit logickou 

ČR oproti tomu studenti nastupují často jako čerství maturanti. Musí 



Tabulka 6 - Výsledky anovy: tvrzení "Studuji, protože to bylo logickou návazností na střední školu."

Výběr

ČR

FR

Hodnota P zde činila 0,022025. Rozdíl byl tedy 

země se významně liší v odpovědích. 

Francii činil 2,9 s rozptylem 1,630769. Průměrná hodnota v ČR tedy odpovídá spíše souhlasí, ve 

Francii neví.

1.3. Třetí tvrzení znělo: „Studuji, protože očekávám, že si pak budu moci vybrat povolání, které 

mě bude bavit.“. 

Histogram 3 - Tvrzení: "Studuji, protože očekávám, že si pak budu moci vybrat povolání, které mě bude bavit."

Překvapující může být pět negativních odpovědí. Jedna rozhodně ne zastoupená 2,5 % a čtyři 

odpovědi spíše ne zastoupeny 10 %. Respondenti těchto odpovědí jsou studenti FHS UK a 

jejich odpověď bych vysvětlila tím, že program Studium humanitní vzdělanosti vz

k jeho obecnosti není primárně zaměřen na výběr povolání. 

Opět se nám zde nabízí srovnání s

uvedenému v mé výzkumné sondě, bylo: „
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Výsledky anovy: tvrzení "Studuji, protože to bylo logickou návazností na střední školu."

Počet Průměr Rozptyl
Hodnota 

P

40 2,2 1,958974 0,022025

40 2,9 1,630769

Rozdíl byl tedy statisticky významný při hladině významnosti 5% a obě 

odpovědích. V ČR průměr dělal 2,2 s opět výrazným rozptylem 1,958974. Ve 

rozptylem 1,630769. Průměrná hodnota v ČR tedy odpovídá spíše souhlasí, ve 

Třetí tvrzení znělo: „Studuji, protože očekávám, že si pak budu moci vybrat povolání, které 

Tvrzení: "Studuji, protože očekávám, že si pak budu moci vybrat povolání, které mě bude bavit."

Překvapující může být pět negativních odpovědí. Jedna rozhodně ne zastoupená 2,5 % a čtyři 

odpovědi spíše ne zastoupeny 10 %. Respondenti těchto odpovědí jsou studenti FHS UK a 

jejich odpověď bych vysvětlila tím, že program Studium humanitní vzdělanosti vz

jeho obecnosti není primárně zaměřen na výběr povolání. 

Opět se nám zde nabízí srovnání s výzkumy zmíněnými výše. Tvrzení, jež je podobné 

mé výzkumné sondě, bylo: „Získat možnost dobré profesionální kariéry.“ 

Výsledky anovy: tvrzení "Studuji, protože to bylo logickou návazností na střední školu."

amný při hladině významnosti 5% a obě 

opět výrazným rozptylem 1,958974. Ve 

rozptylem 1,630769. Průměrná hodnota v ČR tedy odpovídá spíše souhlasí, ve 

Třetí tvrzení znělo: „Studuji, protože očekávám, že si pak budu moci vybrat povolání, které 

Tvrzení: "Studuji, protože očekávám, že si pak budu moci vybrat povolání, které mě bude bavit."

Překvapující může být pět negativních odpovědí. Jedna rozhodně ne zastoupená 2,5 % a čtyři 

odpovědi spíše ne zastoupeny 10 %. Respondenti těchto odpovědí jsou studenti FHS UK a 

jejich odpověď bych vysvětlila tím, že program Studium humanitní vzdělanosti vzhledem 

výzkumy zmíněnými výše. Tvrzení, jež je podobné 

Získat možnost dobré profesionální kariéry.“ 



V roce 2005 62,6 % studen

výzkumné sondě je o mnoho nižší, to však může opět odkazovat na trend, který byl 

zaznamenán od roku 2001, kdy se motivace v

zaznamenané se vrátilo na hodnoty z

vysvětlit možným vědomím studentů, že studium v

polovina dané generace, není zárukou zajímavého zaměstnání.

Tabulka 7 - Výsledky anovy: tvrzení "Studuji, protože očekávám, že si pak budu moci vybrat povolání, které mě bude 
bavit."

Výběr

ČR

FR

Hodnotu P činila 0,831823. Rozdíl v

nevýznamný. V ČR činil průměr rovných 2 s

s rozptylem 1,023077. Toto tvrzení je jedno z

v počtu rozhodných kladných odpovědí. Průměrná hodnota v ČR odpovídá spíše souhlasí, kdežto ve 

Francii souhlasí rozhodně.

1.4. Čtvrté tvrzení: „Studuji, protože očekávám, že pak budu později lépe placený.“ ukázalo 

určitý rozdíl mezi oběma zeměmi. 

Histogram 4 - Tvrzení: "Studuji, protože očekávám, že pak budu později lépe placený."
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Humanitní vědy jako kategorie zde není. Předpokládám tedy zařazení do společenských oborů.
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roce 2005 62,6 % studentů společenských věd 45zvolilo rozhodně ano.

výzkumné sondě je o mnoho nižší, to však může opět odkazovat na trend, který byl 

zaznamenán od roku 2001, kdy se motivace v této kategorii snižuje. Procento mnou 

zaznamenané se vrátilo na hodnoty z roku 1995. Tento trend je dle mého názoru možno 

vysvětlit možným vědomím studentů, že studium v dnešní době, kdy na VŠ nastupuje skoro 

polovina dané generace, není zárukou zajímavého zaměstnání.

"Studuji, protože očekávám, že si pak budu moci vybrat povolání, které mě bude 

Počet Průměr Rozptyl
Hodnota 

P

40 2 1,179487
0,831823

40 1,95 1,023077

Rozdíl v průměrných odpovědích mezi zeměmi byl tedy staticky 

ČR činil průměr rovných 2 s rozptylem 1,179487. Ve Francii průměr činil 1,95 

rozptylem 1,023077. Toto tvrzení je jedno z mála, kde jsou francouzští a čeští studenti blízko 

u rozhodných kladných odpovědí. Průměrná hodnota v ČR odpovídá spíše souhlasí, kdežto ve 

Čtvrté tvrzení: „Studuji, protože očekávám, že pak budu později lépe placený.“ ukázalo 

určitý rozdíl mezi oběma zeměmi. 

Tvrzení: "Studuji, protože očekávám, že pak budu později lépe placený."

                  
Humanitní vědy jako kategorie zde není. Předpokládám tedy zařazení do společenských oborů.

zvolilo rozhodně ano.46 Procento v mé 

výzkumné sondě je o mnoho nižší, to však může opět odkazovat na trend, který byl 

této kategorii snižuje. Procento mnou 

roku 1995. Tento trend je dle mého názoru možno 

dnešní době, kdy na VŠ nastupuje skoro 

"Studuji, protože očekávám, že si pak budu moci vybrat povolání, které mě bude 

průměrných odpovědích mezi zeměmi byl tedy staticky 

rozptylem 1,179487. Ve Francii průměr činil 1,95 

mála, kde jsou francouzští a čeští studenti blízko 

u rozhodných kladných odpovědí. Průměrná hodnota v ČR odpovídá spíše souhlasí, kdežto ve 

Čtvrté tvrzení: „Studuji, protože očekávám, že pak budu později lépe placený.“ ukázalo 

Tvrzení: "Studuji, protože očekávám, že pak budu později lépe placený."

Humanitní vědy jako kategorie zde není. Předpokládám tedy zařazení do společenských oborů.
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V ČR lze najít tento motivační faktor v dotazníkových šetřeních od roku 1995 do 2005 47jako: „Získat 

možnost dobře placeného zaměstnaní.“. V roce 2005 rozhodně ano zvolilo 53,1 % studentů 

společenských věd. Oproti mé výzkumné sondě je to tedy podstatně více. Tento rozdíl je možno 

vysvětlit případným vědomím studentů, že v dnešní době absolvent nemá tak dobré výchozí 

postavení u zaměstnavatele jako před 5 lety díky právě probíhající krizi a především neustále se 

zvyšujícímu počtu absolventů. Neposledně velkou míru zde bude hrát i vědomí nevyhraněnosti 

studijních programů, jež respondenti studují, které nejsou zaměřeny na pracovní uplatnění ale spíše 

na osobnostní vzdělání.

30 % studentů v ČR rozhodně souhlasí s tímto motivačním faktorem. Oproti tomu rozhodně je 

motivováno ve Francii pouze 10 % studentů. To je možné vysvětlit rozdílem mezi průměrným platem 

a průměrným platem vysokoškoláka, který je v ČR o dost vyšší než ve Francii.  48

Tabulka 8 - Výsledky anovy: tvrzení "Studuji, protože očekávám, že pak budu později lépe placený."

Výběr Počet Průměr Rozptyl
Hodnota 

P

ČR 40 2,4 1,784615
0,109085

FR 40 2,875 1,650641

Statisticky je však tento rozdíl zanedbatelný na hladině významnosti 5%. Hodnota P je pro něj 

0,109085. V ČR byl tento motivační faktor výraznější s průměrem 2,4 a rozptylem 1,784615 a ve 

Francii průměr činil 2,875 s rozptylem 1,650641. Průměrná hodnota tedy odpovídá v obou zemích 

spíše souhlasím.

Výsledky této otázky nepotvrdily moji hypotézu, že čeští studenti studují více z důvodu předpokladu 

lepšího platu než francouzští studenti. Přesto však je u odpovědí v ČR vidět výrazně větší zastoupení 

v kategorii rozhodně souhlasím.
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Viz teoretická část 1.6. Průměrný plat a platové rozdíly podle vzdělání



1.5. Páté tvrzení: „Studuji, protože mě moje škola/ můj obor baví.“ zkoumá zájem studenta o 

daný obor. 

Histogram 5- Tvrzení: "Studuji, protože mě moje škola/ můj obor baví."

V ČR je možné dle mého názoru sr

tvrzení bylo: „Prohloubit zájem o konkrétní obor.“. V

společenských věd v roce 2005 pouhých 22,2 % oproti 50 % v

souhlasilo s tvrzením 87,5 % respondentů. 

V případě Francie je zde procento odpovědí rozhodně ano skoro o polovinu nižší a je zde také 5 % 

respondentů, jež rozhodně nesouhlasí s

tím, že ve Francii existuje množství studijních programů připravujících na dráhu státního 

zaměstnance jako například sociální asistent, do kterých je však vstup přes konkurz. Někteří z

aspirantů studují humanitní obory jako přípravu na tyto konkurzy a nemají tak zájem o konkré

obor. V ČR tato možnost není, studenti proto musí být více motivování samotným zájmem o obor.

Tabulka 9 - Výsledky anovy: tvrzení "Studuji, protože mě moje škola/ můj obor baví."

Výběr

ČR

FR

U tohoto faktoru činila hodnota P 0,046519, což 

významný na hladině významnosti 5%

2,05 a 0,971795. Průměrná hodnota v ČR tedy odpovídá rozhodně souhlasí, ve Francii souhlasí jen 

částečně.
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Páté tvrzení: „Studuji, protože mě moje škola/ můj obor baví.“ zkoumá zájem studenta o 

Tvrzení: "Studuji, protože mě moje škola/ můj obor baví."

ČR je možné dle mého názoru srovnat tyto data s výzkumy z velkých dotazníkových šetření, 

tvrzení bylo: „Prohloubit zájem o konkrétní obor.“. V ČR byla odpověď rozhodně ano studentů 

roce 2005 pouhých 22,2 % oproti 50 % v mé výzkumné sondě. Celkově 

vrzením 87,5 % respondentů. 

případě Francie je zde procento odpovědí rozhodně ano skoro o polovinu nižší a je zde také 5 % 

respondentů, jež rozhodně nesouhlasí s tvrzením, že jsou motivování zájmem o obor. Vysvětluji si to 

množství studijních programů připravujících na dráhu státního 

zaměstnance jako například sociální asistent, do kterých je však vstup přes konkurz. Někteří z

aspirantů studují humanitní obory jako přípravu na tyto konkurzy a nemají tak zájem o konkré

ČR tato možnost není, studenti proto musí být více motivování samotným zájmem o obor.

Výsledky anovy: tvrzení "Studuji, protože mě moje škola/ můj obor baví."

Počet Průměr Rozptyl
Hodnota 

P

40 1,65 0,592308
0,046519

40 2,05 0,971795

U tohoto faktoru činila hodnota P 0,046519, což tedy činí rozdíl mezi průměry obou zemí statisticky 

významný na hladině významnosti 5%. Průměry a rozptyly činí 1,65 a 0,592308 pro ČR a pro Francii 

0,971795. Průměrná hodnota v ČR tedy odpovídá rozhodně souhlasí, ve Francii souhlasí jen 

                  

Páté tvrzení: „Studuji, protože mě moje škola/ můj obor baví.“ zkoumá zájem studenta o 

Tvrzení: "Studuji, protože mě moje škola/ můj obor baví."

velkých dotazníkových šetření, 49kde 

ČR byla odpověď rozhodně ano studentů 

mé výzkumné sondě. Celkově 

případě Francie je zde procento odpovědí rozhodně ano skoro o polovinu nižší a je zde také 5 % 

tvrzením, že jsou motivování zájmem o obor. Vysvětluji si to 

množství studijních programů připravujících na dráhu státního 

zaměstnance jako například sociální asistent, do kterých je však vstup přes konkurz. Někteří z těchto 

aspirantů studují humanitní obory jako přípravu na tyto konkurzy a nemají tak zájem o konkrétní 

ČR tato možnost není, studenti proto musí být více motivování samotným zájmem o obor.

Výsledky anovy: tvrzení "Studuji, protože mě moje škola/ můj obor baví."

rozdíl mezi průměry obou zemí statisticky 

. Průměry a rozptyly činí 1,65 a 0,592308 pro ČR a pro Francii 

0,971795. Průměrná hodnota v ČR tedy odpovídá rozhodně souhlasí, ve Francii souhlasí jen 



1.6. Tvrzení: „Studuji, protože ještě nevím, jaké povolání chci vykonávat.“ bylo jedním 

z překvapení v mé výzkumné sondě. 

Histogram 6 - Tvrzení: "Studuji, protože ještě nevím, jaké povolání chci vykonávat."

V ČR však je pozitivně motivováno k

Francii jich je 37,5 %. To považují za dosti rozdílné. Vstup na VŠ je ve Francii snadn

tedy větší motivaci odsunu výběru zde. Dle mého názoru existují dvě vysvětlení. První, jelikož 

průměrný francouzský student humanitních věd nastupuje nepřímo po maturitě, může větší 

procento studentů vědět, jaké povolání chce vykonávat, a

předvýzkumu určité procento studentů ve Francii bere toto studium jako přípravu na konkurz do 

dalšího programu, jsou studenti již rozhodnuti a jejich motivační faktorem není odložení rozhodnutí 

volby povolání.

Tabulka 10 - Výsledky anovy: tvrzení

Výběr

ČR

FR

Hodnota P zde činila 0,068469, což znamená, že 

zanedbatelný na hladině významnosti 5%

3,125 a 1,753205. Průměrná hodnota v ČR tedy odpovídá spíše souhlasí, ve Francii neví.
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Tvrzení: „Studuji, protože ještě nevím, jaké povolání chci vykonávat.“ bylo jedním 

mé výzkumné sondě. 

Tvrzení: "Studuji, protože ještě nevím, jaké povolání chci vykonávat."

ČR však je pozitivně motivováno k odkladu výběru povolání 60 % respondentů, oproti tomu ve 

Francii jich je 37,5 %. To považují za dosti rozdílné. Vstup na VŠ je ve Francii snadn

tedy větší motivaci odsunu výběru zde. Dle mého názoru existují dvě vysvětlení. První, jelikož 

průměrný francouzský student humanitních věd nastupuje nepřímo po maturitě, může větší 

procento studentů vědět, jaké povolání chce vykonávat, a druhý, vzhledem k

předvýzkumu určité procento studentů ve Francii bere toto studium jako přípravu na konkurz do 

dalšího programu, jsou studenti již rozhodnuti a jejich motivační faktorem není odložení rozhodnutí 

anovy: tvrzení "Studuji, protože ještě nevím, jaké povolání chci vykonávat."

Počet Průměr Rozptyl
Hodnota 

P

40 2,6 1,476923
0,068469

40 3,125 1,753205

Hodnota P zde činila 0,068469, což znamená, že statisticky byl rozdíl mezi oběma zeměmi 

na hladině významnosti 5%. Průměr a rozptyl v ČR činil 2,6 a 1,476923, ve Francii pak 

3,125 a 1,753205. Průměrná hodnota v ČR tedy odpovídá spíše souhlasí, ve Francii neví.

Tvrzení: „Studuji, protože ještě nevím, jaké povolání chci vykonávat.“ bylo jedním 

Tvrzení: "Studuji, protože ještě nevím, jaké povolání chci vykonávat."

odkladu výběru povolání 60 % respondentů, oproti tomu ve 

Francii jich je 37,5 %. To považují za dosti rozdílné. Vstup na VŠ je ve Francii snadnější, čekala jsem 

tedy větší motivaci odsunu výběru zde. Dle mého názoru existují dvě vysvětlení. První, jelikož 

průměrný francouzský student humanitních věd nastupuje nepřímo po maturitě, může větší 

druhý, vzhledem k tomu, že dle mého 

předvýzkumu určité procento studentů ve Francii bere toto studium jako přípravu na konkurz do 

dalšího programu, jsou studenti již rozhodnuti a jejich motivační faktorem není odložení rozhodnutí 

"Studuji, protože ještě nevím, jaké povolání chci vykonávat."

statisticky byl rozdíl mezi oběma zeměmi 

ČR činil 2,6 a 1,476923, ve Francii pak 

3,125 a 1,753205. Průměrná hodnota v ČR tedy odpovídá spíše souhlasí, ve Francii neví.



1.7. Sedmé tvrzení znělo: „Studuji

Histogram 7 - Tvrzení: " Histogram 

Obě země mají procentuální rozdělení velmi podobné. Vysoká míra pozitivní motivace v

je překvapivá, protože většina z

konkrétní budoucí povolání. Vysvětluji si to tak, že respondenti berou termín kvalifikac

smyslu, než je běžně používána.

Tabulka 11 - Výsledky anovy: tvrzení

Výběr

ČR

FR

Hodnota P je zde 0,246556. Rozdíl mezi zeměmi je tedy statisticky nevýznamný

významnosti 5%. Průměr a rozptyl činí 2,15 a 1,515385 v

Průměrná hodnota tedy odpovídá v

41

„Studuji, abych získal/-a kvalifikaci pro budoucí práci.“. 

Tvrzení: " Histogram 8- Tvrzení: "Studuji, abych získal/-a kvalifikaci pro budoucí práci."

rozdělení velmi podobné. Vysoká míra pozitivní motivace v

je překvapivá, protože většina z programů, jež respondenti studují, neklade důraz na

konkrétní budoucí povolání. Vysvětluji si to tak, že respondenti berou termín kvalifikac

anovy: tvrzení "Studuji, abych získal/-a kvalifikaci pro budoucí práci."

Počet Průměr Rozptyl
Hodnota 

P

40 2,15 1,515385
0,246556

40 2,45 1,125641

Hodnota P je zde 0,246556. Rozdíl mezi zeměmi je tedy statisticky nevýznamný

. Průměr a rozptyl činí 2,15 a 1,515385 v ČR proti 2,45 a 1,125641 ve Francii. 

Průměrná hodnota tedy odpovídá v obou zemích spíše souhlasím.

a kvalifikaci pro budoucí práci.“. 

a kvalifikaci pro budoucí práci."

rozdělení velmi podobné. Vysoká míra pozitivní motivace v obou zemích 

programů, jež respondenti studují, neklade důraz na přípravu pro 

konkrétní budoucí povolání. Vysvětluji si to tak, že respondenti berou termín kvalifikace v širším slova 

a kvalifikaci pro budoucí práci."

Hodnota P je zde 0,246556. Rozdíl mezi zeměmi je tedy statisticky nevýznamný na hladině 

ČR proti 2,45 a 1,125641 ve Francii. 



1.8. Následovalo tvrzení: „Studuji, abych oddálil/a nástup do práce.“ 

Histogram 

V ČR můžeme dohledat toto tvrzení i v

týkajícím se zájmu vedení studentského života. Pro společenské obory zde tato motivace: „Oddálit 

vstup do praxe, žít studentský život.“ pro rozhodně ano činila 38,6 %, což přibližně odpovídá mé 

výzkumné sondě v případě pozitivních odpovědí ce

Zajímavé je, že Francii se tato motivace odkladu vůbec nevyskytla v

s ČR se vyrovnal na procentu respondentů, jež neví. Záporné odpovědi jsou si pak vzácně podobné 

v obou zemích. Stejně jako v tvrzení číslo šest týkaj

očekávala vyšší procento ve Francii vzhledem k

na VŠ bez přijímacích zkoušek.

Tabulka 12 - Výsledky anovy: tvrzení "Studuji, abych oddálil/a nástup do práce."

Výběr

ČR

FR

Hodnota P zde činí 0,381649. Rozdíl tedy není statisticky významný. V

a 1,896795, ve Francii je 3,525 a 1,332692. Průměrná hodnota tedy není 

odpovídá kategorii nevím.

Výsledky této otázky tedy nepotvrdily

studují více z důvodu oddálení nástupu do praxe než čeští studenti.
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Studuji, abych oddálil/a nástup do práce.“ 

Histogram 9 - Tvrzení: "Studuji, abych oddálil/a nástup do práce."

ČR můžeme dohledat toto tvrzení i v roce 200550. Je však spojeno s naším tvrzením č

týkajícím se zájmu vedení studentského života. Pro společenské obory zde tato motivace: „Oddálit 

vstup do praxe, žít studentský život.“ pro rozhodně ano činila 38,6 %, což přibližně odpovídá mé 

případě pozitivních odpovědí celkově. 

Zajímavé je, že Francii se tato motivace odkladu vůbec nevyskytla v kategorii rozhodně ano. Rozdíl 

ČR se vyrovnal na procentu respondentů, jež neví. Záporné odpovědi jsou si pak vzácně podobné 

tvrzení číslo šest týkajícího se odkladu výběru povolání jsem zde 

očekávala vyšší procento ve Francii vzhledem k systému vstupu 

Výsledky anovy: tvrzení "Studuji, abych oddálil/a nástup do práce."

Počet Průměr Rozptyl
Hodnota 

P

40 3,275 1,896795
0,381649

40 3,525 1,332692

Hodnota P zde činí 0,381649. Rozdíl tedy není statisticky významný. V ČR průměr a rozptyl činí 3, 275 

a 1,896795, ve Francii je 3,525 a 1,332692. Průměrná hodnota tedy není ani jedné zemi výrazná, 

potvrdily moji hypotézu, kde jsem očekávala, že francouzští studenti 

důvodu oddálení nástupu do praxe než čeští studenti.

                  

naším tvrzením číslo jedenáct 

týkajícím se zájmu vedení studentského života. Pro společenské obory zde tato motivace: „Oddálit 

vstup do praxe, žít studentský život.“ pro rozhodně ano činila 38,6 %, což přibližně odpovídá mé 

kategorii rozhodně ano. Rozdíl 

ČR se vyrovnal na procentu respondentů, jež neví. Záporné odpovědi jsou si pak vzácně podobné 

ícího se odkladu výběru povolání jsem zde 

systému vstupu 

Výsledky anovy: tvrzení "Studuji, abych oddálil/a nástup do práce."

ČR průměr a rozptyl činí 3, 275 

ani jedné zemi výrazná, 

moji hypotézu, kde jsem očekávala, že francouzští studenti 



1.9. Tvrzení: „Studuji, abych byl/

souhlasu ze všech tvrzení v

Histogram 10 - Tvrzení: "Studuji, abych byl/

V ČR najdeme tuto kategorii ve výzkumech zmíněných v

vzdělanost, znalosti a schopnosti.“. Toto tvrzení pokrývá i jeho tvrzení v

číslo jedenáct týkající se osobnostního rozvoje. V

32,9 % respondentů společenských oborů oproti 62,5 % respondentů v

Navíc výzkumy v období 1995

%. Rozdíl v mé výzkumné sondě si vysvětluji humanitním zaměř

ve většině kladou důraz na rozvoj vzdělanosti proti účelné praxi. To odpovídá i faktu, že 

respondent studující práva, jež jsou blíže přípravě k

nesouhlasím. 

Tabulka 13 - Výsledky anovy: tvrzení

Výběr

ČR

FR

Hodnota P činí 0,881882. Statisticky je rozdíl tedy nevýznamný

Průměr a rozptyl je 1,55 a 0,817949 v

v obou zemích odpovídá rozhodně souhlasí.

                                                          
51

Viz pozn. 43

43

Tvrzení: „Studuji, abych byl/-a vzdělaný/-á (abych v životě „věděl“).“ mělo největší míru 

souhlasu ze všech tvrzení v této otázce v obou zemích. 

Tvrzení: "Studuji, abych byl/-a vzdělaný/-á (abych v životě „věděl“)."

ČR najdeme tuto kategorii ve výzkumech zmíněných v teoretické části 51

vzdělanost, znalosti a schopnosti.“. Toto tvrzení pokrývá i jeho tvrzení v

číslo jedenáct týkající se osobnostního rozvoje. V roce 2005 však zvolilo rozhodně ano jen 

32,9 % respondentů společenských oborů oproti 62,5 % respondentů v mé výzkumné sondě. 

období 1995-2005 pro studenty se obecně pohybovaly stále

mé výzkumné sondě si vysvětluji humanitním zaměřením škol respondentů, které 

ve většině kladou důraz na rozvoj vzdělanosti proti účelné praxi. To odpovídá i faktu, že 

respondent studující práva, jež jsou blíže přípravě k praxi, zaškrtl odpověď rozhodně 

anovy: tvrzení "Studuji, abych byl/-a vzdělaný/-á (abych v životě „věděl“)."

Počet Průměr Rozptyl
Hodnota 

P

40 1,55 0,817949
0,881882

40 1,525 0,307051

Hodnota P činí 0,881882. Statisticky je rozdíl tedy nevýznamný na hladině významnosti 5%

Průměr a rozptyl je 1,55 a 0,817949 v ČR, ve Francii pak 1,525 a 0,307051. Průměrná hodnota 

v obou zemích odpovídá rozhodně souhlasí.

                  

á (abych v životě „věděl“).“ mělo největší míru 

á (abych v životě „věděl“)."

51pod: „ Rozvíjet svoji 

mé výzkumné sondě 

ilo rozhodně ano jen 

mé výzkumné sondě. 

pohybovaly stále v rozmezí 34-39 

ením škol respondentů, které 

ve většině kladou důraz na rozvoj vzdělanosti proti účelné praxi. To odpovídá i faktu, že 

praxi, zaškrtl odpověď rozhodně 

á (abych v životě „věděl“)."

na hladině významnosti 5%. 

ČR, ve Francii pak 1,525 a 0,307051. Průměrná hodnota 



1.10. Desáté tvrzení znělo:  „

(nemusí nutně souviset s

Histogram 11 - Tvrzení: "Studuji proto, že později očekávám vyšší společenský status (nemusí nutně souviset s výší 

V ČR se toto tvrzení vyskytuje i ve velkých dotazníkových šetřeních jako

společnosti.“, kde 41,1 % studentů společenských oborů v

to činilo 43,1 %. S 40,4 % odpovědí částečně ano. V

první kategorie. Činí 25 %, ale hned další částečně ano jej doplňuje s

tedy pozitivní motivace v mém výzkumu nižší. Co se týká časové změny, v

označilo rozhodně ano nejmenší procento studentů. V

studentů VŠ nejmenší v roce 1995, činila 30,7 %. Rozdíl může být způsoben upřesněním v

tvrzení, které upřesňuje, že se nemusí jednat jen o postavení souvisící s

Ve Francii je procento kladných odpovědí o 20 % nižší a 25 % respondentů neví. 

Rozdíl mezi oběma zeměmi si vysvětluji jako možné vědomí studentů o zvýšení podílu populace 

mající vysokoškolský titul, který je o mnoho výraznější ve Francii než v

s vysokoškolským titulem v teoretické části. 

Tabulka 14 - Výsledky anovy: tvrzení "Studuji proto, že později očekávám vyšší společenský status (nemusí nutně 

Výběr

ČR

FR
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Viz pozn. 43

44

Desáté tvrzení znělo:  „Studuji proto, že později očekávám vyšší společenský status 

(nemusí nutně souviset s výší mzdy).“ 

Tvrzení: "Studuji proto, že později očekávám vyšší společenský status (nemusí nutně souviset s výší 
mzdy)."

se toto tvrzení vyskytuje i ve velkých dotazníkových šetřeních jako52: „ Získat dobré postavení ve 

společnosti.“, kde 41,1 % studentů společenských oborů v roce 2005 zaškrtlo rozhodně ano, obecně 

40,4 % odpovědí částečně ano. V mém výzkumu je tato kategorie méně zastoupena 

první kategorie. Činí 25 %, ale hned další částečně ano jej doplňuje s 50 % respondentů. Celkově je 

mém výzkumu nižší. Co se týká časové změny, v mé výzkumné sondě 

ší procento studentů. V dotazníkových šetřeních byla tato motivace 

roce 1995, činila 30,7 %. Rozdíl může být způsoben upřesněním v

tvrzení, které upřesňuje, že se nemusí jednat jen o postavení souvisící s výší mzdy. 

e procento kladných odpovědí o 20 % nižší a 25 % respondentů neví. 

Rozdíl mezi oběma zeměmi si vysvětluji jako možné vědomí studentů o zvýšení podílu populace 

mající vysokoškolský titul, který je o mnoho výraznější ve Francii než v ČR viz podíl populace 

teoretické části. 

Výsledky anovy: tvrzení "Studuji proto, že později očekávám vyšší společenský status (nemusí nutně 
souviset s výší mzdy)."

Počet Průměr Rozptyl
Hodnota 

P

40 2,15 1,002564
0,237314

40 2,45 1,535897

                  

Studuji proto, že později očekávám vyšší společenský status 

Tvrzení: "Studuji proto, že později očekávám vyšší společenský status (nemusí nutně souviset s výší 

: „ Získat dobré postavení ve 

roce 2005 zaškrtlo rozhodně ano, obecně 

umu je tato kategorie méně zastoupena 

50 % respondentů. Celkově je 

mé výzkumné sondě 

dotazníkových šetřeních byla tato motivace 

roce 1995, činila 30,7 %. Rozdíl může být způsoben upřesněním v mém 

výší mzdy. 

Rozdíl mezi oběma zeměmi si vysvětluji jako možné vědomí studentů o zvýšení podílu populace 

ČR viz podíl populace 

Výsledky anovy: tvrzení "Studuji proto, že později očekávám vyšší společenský status (nemusí nutně 



Hodnota P zde činí 0,237314, což činí rozdíl statisticky nevýznamný

Průměr a rozptyl dělá 2,15 a 1,002564 pro ČR a 2,45 a 1,535897 pro Francii. Průměrná hodnota tedy 

odpovídá v obou zemích spíše souhlasí.

Výsledky této otázky nepotvrdily

vyššího společenského statusu než francouzští studenti.

1.11. Tvrzení: „Studuji proto, že chci vést studentský život (bydlení na koleji, spo

život…).“ pro mě přineslo zdaleka největší překvapení. 

Histogram 12 - Tvrzení: "Studuji proto, že chci vést studentský život (bydlení na koleji, společenský život…)."

V ČR 37,5 % respondentů označilo, že jsou 

Ve Francii se nenašel nikdo, kdo by souhlasil rozhodně, a jen 17,5 % označilo

nevědělo 7,5 % oproti 25 % ve Francii. Výsledek jsem vzhledem k

Tyto rozdíly mezi zeměmi si vysvětluji malým rozdílem v

kromě dvou výše uvedených ještě doslovně přeloženo život oslav. Bylo to z

život v doslovném překladu ve francouzštině v

s kterými jsem dotazník konzultovala, i oslavy a party. V

součástí tohoto slovního spojení. Ve chvíli, kdy ve Francii byla dodána samostatně, konotace 

celkového tvrzení se dle mého n

Styděli se s ní souhlasit.

Tabulka 15 - Výsledky anovy: "Studuji proto, že chci vést studentský život (bydlení na koleji, společenský život…)."

Výběr

ČR

FR

45

Hodnota P zde činí 0,237314, což činí rozdíl statisticky nevýznamný na hladině významnosti 5%

Průměr a rozptyl dělá 2,15 a 1,002564 pro ČR a 2,45 a 1,535897 pro Francii. Průměrná hodnota tedy 

zemích spíše souhlasí.

nepotvrdily moji hypotézu, že čeští studenti studují více z

vyššího společenského statusu než francouzští studenti.

Tvrzení: „Studuji proto, že chci vést studentský život (bydlení na koleji, spo

život…).“ pro mě přineslo zdaleka největší překvapení. 

Tvrzení: "Studuji proto, že chci vést studentský život (bydlení na koleji, společenský život…)."

ČR 37,5 % respondentů označilo, že jsou motivování studovat kvůli možnosti vést studentský život. 

Ve Francii se nenašel nikdo, kdo by souhlasil rozhodně, a jen 17,5 % označilo-

nevědělo 7,5 % oproti 25 % ve Francii. Výsledek jsem vzhledem k systému školství očekávala opačný.

Tyto rozdíly mezi zeměmi si vysvětluji malým rozdílem v dotazníku. Ve Francii byl uveden v

kromě dvou výše uvedených ještě doslovně přeloženo život oslav. Bylo to z důvodů, že společenský 

doslovném překladu ve francouzštině v představivosti studenta nezahrnuje dle Francouzů, 

kterými jsem dotazník konzultovala, i oslavy a party. V ČR je dle mého názoru tato představa 

součástí tohoto slovního spojení. Ve chvíli, kdy ve Francii byla dodána samostatně, konotace 

celkového tvrzení se dle mého názoru stala negativnější a francouzští studenti ji byli méně naklonění. 

Výsledky anovy: "Studuji proto, že chci vést studentský život (bydlení na koleji, společenský život…)."

Počet Průměr Rozptyl
Hodnota 

P

40 3 1,794872
0,01812

40 3,65 1,105128

na hladině významnosti 5%. 

Průměr a rozptyl dělá 2,15 a 1,002564 pro ČR a 2,45 a 1,535897 pro Francii. Průměrná hodnota tedy 

moji hypotézu, že čeští studenti studují více z důvodu očekávání 

Tvrzení: „Studuji proto, že chci vést studentský život (bydlení na koleji, společenský 

Tvrzení: "Studuji proto, že chci vést studentský život (bydlení na koleji, společenský život…)."

motivování studovat kvůli možnosti vést studentský život. 

- spíše souhlasí. V ČR 

systému školství očekávala opačný.

Francii byl uveden v závorce 

důvodů, že společenský 

i studenta nezahrnuje dle Francouzů, 

ČR je dle mého názoru tato představa 

součástí tohoto slovního spojení. Ve chvíli, kdy ve Francii byla dodána samostatně, konotace 

ázoru stala negativnější a francouzští studenti ji byli méně naklonění. 

Výsledky anovy: "Studuji proto, že chci vést studentský život (bydlení na koleji, společenský život…)."



Rozdíl dle hodnoty P 0,01812 byl statisticky významný

pro ČR činil 3 a 1,794872, pro Francii 3.65 a 1,105128. Průměrná hodnota v ČR tedy 

ve Francii se již průměrně blíží kategorii

Výsledky této otázky nepotvrdily moji hypotézu, že francouzští studenti studují více z

studentského života než čeští studenti.

1.12. Dvanácté tvrzení: bylo: „Studuji 

Histogram 13

V ČR rozhodně ne označil opět student práv a částečně ne jeden student Sociologie na FSV a jeden 

student Humanitní vzdělanosti z

Obě země jsou silně pozitivně motivovány tímto faktorem. V

souhlasí, ve Francii 50 % studentů souhlasí částečně. 

Tabulka 16 - Výsledky anovy: tvrzení "Studuji proto, abych se osobnostně rozvíjel."

Výběr

ČR

FR

Hodnoty P pro něj dělá 0,595173, rozdíl je tedy statisticky nevýznamný

V ČR je průměr a rozptyl 1,7 a 0,933333 a ve Francii 1,8 a 0,471795. Průměrná hodnota v obou zemí 

tedy odpovídá rozhodně souhlasím. Toto tvrzení navazuje na tvrzení číslo devět o vz

kterého najdete i popis o jiných výzkumech v

46

Rozdíl dle hodnoty P 0,01812 byl statisticky významný na hladině významnosti 5%

pro ČR činil 3 a 1,794872, pro Francii 3.65 a 1,105128. Průměrná hodnota v ČR tedy 

ve Francii se již průměrně blíží kategorii- spíše nesouhlasí.

Výsledky této otázky nepotvrdily moji hypotézu, že francouzští studenti studují více z

studentského života než čeští studenti.

Dvanácté tvrzení: bylo: „Studuji proto, abych se osobnostně rozvíjel.“.

13 - Tvrzení: "Studuji proto, abych se osobnostně rozvíjel."

ČR rozhodně ne označil opět student práv a částečně ne jeden student Sociologie na FSV a jeden 

FHS.  

Obě země jsou silně pozitivně motivovány tímto faktorem. V ČR 52,5 % respondentů rozhodně 

entů souhlasí částečně. 

Výsledky anovy: tvrzení "Studuji proto, abych se osobnostně rozvíjel."

Počet Průměr Rozptyl
Hodnota 

P

40 1,7 0,933333
0,595173

40 1,8 0,471795

0,595173, rozdíl je tedy statisticky nevýznamný na hladině významnosti 5%

ČR je průměr a rozptyl 1,7 a 0,933333 a ve Francii 1,8 a 0,471795. Průměrná hodnota v obou zemí 

tedy odpovídá rozhodně souhlasím. Toto tvrzení navazuje na tvrzení číslo devět o vz

kterého najdete i popis o jiných výzkumech v ČR. 

na hladině významnosti 5%. V průměr a rozptyl 

pro ČR činil 3 a 1,794872, pro Francii 3.65 a 1,105128. Průměrná hodnota v ČR tedy odpovídá nevím a 

Výsledky této otázky nepotvrdily moji hypotézu, že francouzští studenti studují více z důvodu vedení 

proto, abych se osobnostně rozvíjel.“.

ČR rozhodně ne označil opět student práv a částečně ne jeden student Sociologie na FSV a jeden 

ČR 52,5 % respondentů rozhodně 

Výsledky anovy: tvrzení "Studuji proto, abych se osobnostně rozvíjel."

na hladině významnosti 5%. 

ČR je průměr a rozptyl 1,7 a 0,933333 a ve Francii 1,8 a 0,471795. Průměrná hodnota v obou zemí 

tedy odpovídá rozhodně souhlasím. Toto tvrzení navazuje na tvrzení číslo devět o vzdělanosti, u 



1.13. Poslední tvrzení: Studuji proto, že mám potřebnou finanční podporu od rodičů/ 

blízkého okolí (později bych si musel/a na studium sám/a vydělávat).“ se opět vrací 

k rodinné situaci a to finančn

Histogram 14 - Tvrzení: "Studuji proto, že mám potřebnou finanční podporu od rodičů/ blízkého okolí (později bych si 

Rozdíl mezi oběma zeměmi v zastoupení souhlasu a 

finanční podpory studenta při studiu. Ve Francii jsou studenti díky vysoké státní podpoře méně 

motivováni tímto faktorem než čeští studenti. Tuto problematiku rozvinu později v

zabývá přímo pokrytím studentských výdajů různými subjekty.

Tabulka 17 - Výsledky anovy: tvrzení "Studuji proto, že mám potřebnou finanční podporu od rodičů/ blízkého okolí 
(později bych si musel/a na studium sám/a vydělávat)."

Výběr

ČR

FR

Hodnota P je zde 0,135297, rozdíl mezi zeměmi tedy není statisticky významný

významnosti 5%.  Průměr a rozptyl činí 2,9 a 1,887179 v

hodnota v obou zemích tedy odpovídá kategorii nevím.

Výsledky této otázky díky statisticky nevýznamnému rozdílu tedy 

studenti studují více z důvodu nynější finanční podpory od rodiny než francouzští studenti.

47

Poslední tvrzení: Studuji proto, že mám potřebnou finanční podporu od rodičů/ 

blízkého okolí (později bych si musel/a na studium sám/a vydělávat).“ se opět vrací 

rodinné situaci a to finančnímu zázemí. 

Tvrzení: "Studuji proto, že mám potřebnou finanční podporu od rodičů/ blízkého okolí (později bych si 
musel/a na studium sám/a vydělávat)."

zastoupení souhlasu a nesouhlasu v ČR vysvětluji rozdílem v

finanční podpory studenta při studiu. Ve Francii jsou studenti díky vysoké státní podpoře méně 

motivováni tímto faktorem než čeští studenti. Tuto problematiku rozvinu později v

ytím studentských výdajů různými subjekty.

Výsledky anovy: tvrzení "Studuji proto, že mám potřebnou finanční podporu od rodičů/ blízkého okolí 
(později bych si musel/a na studium sám/a vydělávat)."

Počet Průměr Rozptyl
Hodnota 

P

40 2,9 1,887179
0,135297

40 3,35 1,669231

Hodnota P je zde 0,135297, rozdíl mezi zeměmi tedy není statisticky významný

.  Průměr a rozptyl činí 2,9 a 1,887179 v ČR a 3,35 a 1,669231 ve Francii. 

hodnota v obou zemích tedy odpovídá kategorii nevím.

Výsledky této otázky díky statisticky nevýznamnému rozdílu tedy nepotvrdily moji hypotézu, zda čeští 

důvodu nynější finanční podpory od rodiny než francouzští studenti.

Poslední tvrzení: Studuji proto, že mám potřebnou finanční podporu od rodičů/ 

blízkého okolí (později bych si musel/a na studium sám/a vydělávat).“ se opět vrací 

Tvrzení: "Studuji proto, že mám potřebnou finanční podporu od rodičů/ blízkého okolí (později bych si 

ČR vysvětluji rozdílem v systému 

finanční podpory studenta při studiu. Ve Francii jsou studenti díky vysoké státní podpoře méně 

motivováni tímto faktorem než čeští studenti. Tuto problematiku rozvinu později v části, která se 

Výsledky anovy: tvrzení "Studuji proto, že mám potřebnou finanční podporu od rodičů/ blízkého okolí 

Hodnota P je zde 0,135297, rozdíl mezi zeměmi tedy není statisticky významný na hladině 

ČR a 3,35 a 1,669231 ve Francii. Průměrná 

moji hypotézu, zda čeští 

důvodu nynější finanční podpory od rodiny než francouzští studenti.
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V případě pohledu na motivační faktory, jež byly průměrně nejsilnější a nejslabší se dostáváme 

v obou zemích ke stejným tvrzením.  Jako průměrně nejsilnější motivační faktor pro studium na VŠ 

vychází tvrzení: „Studuji, abych byl/-a vzdělaný/-á (abych v životě „věděl“).“. Naopak nejméně 

motivuje ke studiu na VŠ respondenty tvrzení: „Studuji, protože to moje rodina vyžaduje.“.

Tabulka 18 - Shrnutí - průměrná hodnota a pořadí jednotlivých tvrzení týkajících se motivačních faktorů

ČR FR

Tvrzení Ø Rozptyl Ø Rozptyl

1. Studuji, protože to moje rodina vyžaduje. 3,525 1,948 4,725 0,512

2. Studuji, protože to bylo logickou návazností na střední školu. 2,2 1,959 2,9 1,631

3. Studuji, protože očekávám, že si pak budu moci vybrat 
povolání, které mě bude bavit. 2 1,179 1,95 1,023

4. Studuji, protože očekávám, že pak budu později lépe placený. 2,4 1,785 2,875 1,651

5. Studuji, protože mě moje škola/ můj obor baví. 1,65 0,592 2,05 0,972

6. Studuji, protože ještě nevím, jaké povolání chci vykonávat. 2,6 1,477 3,125 1,753

7. Studuji, abych získal/-a kvalifikaci pro budoucí práci. 2,15 1,515 2,45 1,126

8. Studuji, abych oddálil/a nástup do práce. 3,275 1,897 3,525 1,333

9. Studuji, abych byl/-a vzdělaný/-á (abych v životě „věděl“). 1,55 0,818 1,525 0,307

10. Studuji proto, že později očekávám vyšší společenský status 
(nemusí nutně souviset s výší mzdy). 2,15 1,003 2,45 1,536

11. Studuji proto, že chci vést studentský život (bydlení na 
koleji, společenský život…). 3 1,794 3,65 1,105

12. Studuji proto, abych se osobnostně rozvíjel. 1,7 0,933 1,8 0,472

13. Studuji proto, že mám potřebnou finanční podporu od 
rodičů/ blízkého okolí (později bych si musel/a na studium 
sám/a vydělávat). 2,9 1,887 3,35 1,669



2. V druhé otázce studenti vybírali pro ně nejdůležitější motivační faktor ke studiu na VŠ. Obě země 

měly rozdílné favority, ale co může být potěšující, v

než způsobenou okolím. 

Graf 1 - Rozložení studentů dle nejsilnějšího motivačního faktoru ČR (v %)

V ČR si celá jedna čtvrtina respondentů vybrala za hlavní motivaci tvrzení: „

moje škola/ můj obor baví“. Jako druhé se umístilo tvrzení: „12. Studuji proto, abych se osobnostně 

rozvíjel.“ s 18 % hlasů a úplně těsně za ním pak s

(abych v životě „věděl“).“ Nikdo z

oddálení nástupu do práce. 
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druhé otázce studenti vybírali pro ně nejdůležitější motivační faktor ke studiu na VŠ. Obě země 

měly rozdílné favority, ale co může být potěšující, v obou případech šlo spíše o motivaci vlastní 

ožení studentů dle nejsilnějšího motivačního faktoru ČR (v %)
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Graf 2 - Rozložení studentů dle nejsilnějšího motivačního faktoru FR (v %)

Ve Francii nejvíce respondentů zvolilo tvrzení: „

„věděl“). Vybralo si jej 28 % studentů.

očekávám, že si pak budu moci vybrat povolání, které mě bude bavit.“.  Další tvrzení už nedosáhla 

více jak 10 %. Nikdo z respondentů si ve Francii nezvolil za hlavní motivaci stejně jako v

rodiny, dále pak ale také nikdo nevybral studentský život a finanční zajištění rodinou. 

Zajímavé je dle mého názoru, kdo zvolil tvrzení: „4. Studuji, protože očekávám, že 

lépe placený.“. V ČR dosáhlo 10 % a vybrali si jej dva studenti FHS, jeden student FSV a jeden student 
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Rozložení studentů dle nejsilnějšího motivačního faktoru FR (v %)

Ve Francii nejvíce respondentů zvolilo tvrzení: „9. Studuji, abych byl/-a vzdělaný/
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PF UK. Ve Francii toto tvrzení dosáhlo 3 % a vybral si jej student psychologie. To dle mého názoru 

odpovídá obecné představě o nárůstu p

Tabulka 19 - Pořadí tvrzení dle procent

1. Studuji, protože to moje rodina vyžaduje.

2. Studuji, protože to bylo logickou návazností na střední 

3. Studuji, protože očekávám, že si pak budu moci vybrat povolání, které mě 
bude bavit.

4. Studuji, protože očekávám, že pak budu později lépe placený.

5. Studuji, protože mě moje škola/ můj obor baví.

6. Studuji, protože ještě nevím, jaké povolání chci vykonávat.

7. Studuji, abych získal/-a kvalifikaci pro budoucí práci.

8. Studuji, abych oddálil/a nástup do práce.

9. Studuji, abych byl/-a vzdělaný/

10. Studuji proto, že později očekávám vyšší společenský status (nemusí nutně 
souviset s výší mzdy).

11. Studuji proto, že chci vést studentský život (bydlení na koleji, společenský 
život…).

12. Studuji proto, abych se osobnostně rozvíjel.

13. Studuji proto, že mám potřebnou finanční podporu od rodičů/ blízkého 
okolí (později bych si musel/a na studium sám/a vydělávat).

3. V třetí otázce bylo zjišťováno, jakého nejvyššího vysokoškolského stupně by chtěli 

respondenti dosáhnout. 

Histogram 15- Rozložení respondentů dle zájmu o dosažení nejvyššího vysokoškolského diplomu

51

PF UK. Ve Francii toto tvrzení dosáhlo 3 % a vybral si jej student psychologie. To dle mého názoru 

odpovídá obecné představě o nárůstu platu díky vysokoškolskému titulu, který je v
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Podobný výzkum proběhl i v roce 2005

dokončení stávajícího studia. Kromě položek, které jsme uvedla já, zde však bylo mimo jiné na výběr 

ještě zaměstnání, studium (další obor na další VŠ) a studium v

výzkumu, většina studentů měla představu o jejich blízké budoucnosti. Pouze 12,5 % studentů 

společenských oborů nevědělo, co chtějí dělat dále. Z

chystalo studovat v zahraničí, 4,3 % ke studiu dalšího oboru a pa

Ve výzkumné sondě dochází k vzácné shodě v

chtějí dosáhnout. Respondenti v

s bakalářským titulem. Oproti Francii, kd

respondentů. 65 % v ČR chce pokračovat v

Francii. Pro vyšší stupeň studia je motivováno 20 % respondentů v

Výrazný rozdíl v zastoupení bakalářského titulu ve Francii si vysvětluji historickým vývojem v

dlouhou dobu bylo možno nastoupit jen rovnou na pětileté obory bez možnosti rozdělení studia na 

bakalářské a navazující magisterské/inženýrské. Studenti v

vnímat těchto pět let jako nerozdělitelných a tedy pokračují po bakalářském titulu dále. Dalším 

důvodem je pak, , i skutečnost, která byla již dříve zmíněna, že někteří francouzští studenti nastupují 

na bakalářské obory z důvodu př

Co považuji za zajímavé je, že muži, kteří tvoří celkově v

se v ČR výrazně prosadí v kategorii respondentů chtějících pokračovat ve studiích po magisterském či 

inženýrském programu. Ve Francii toto pravidlo neplatí. 

Graf 3 - Rozložení studentů dle pohlaví chtějících pokračovat po magisterském studiu ČR (v %)
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MENCLOVÁ, Lenka, BAŠTOVÁ, Jarmila. 

vysokého školství : Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, 2005. 147 s. ISBN
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roce 200553. Studentům byla položena otázka na jejich plány po 

dokončení stávajícího studia. Kromě položek, které jsme uvedla já, zde však bylo mimo jiné na výběr 

ještě zaměstnání, studium (další obor na další VŠ) a studium v zahraničí. Podobně jako v

výzkumu, většina studentů měla představu o jejich blízké budoucnosti. Pouze 12,5 % studentů 

společenských oborů nevědělo, co chtějí dělat dále. Z kategorií chybějících v naší otázce 6,7 % se 

zahraničí, 4,3 % ke studiu dalšího oboru a pak 36,1 % pracovat. 

vzácné shodě v obou zemích, kde 15 % respondentů neví, jakého titulu 

chtějí dosáhnout. Respondenti v ČR jsou ale celkově ambicióznější. Nikdo z nich neplánuje skončit 

bakalářským titulem. Oproti Francii, kde po bakalářském titulu hodlá skončit celých 32 % 

ČR chce pokračovat v magisterském či inženýrském studiu oproti 43 % ve 

Francii. Pro vyšší stupeň studia je motivováno 20 % respondentů v ČR a 10 % respondentů ve Francii. 

zastoupení bakalářského titulu ve Francii si vysvětluji historickým vývojem v

dlouhou dobu bylo možno nastoupit jen rovnou na pětileté obory bez možnosti rozdělení studia na 

bakalářské a navazující magisterské/inženýrské. Studenti v ČR jsou dle mého názoru stále zvyklý 

vnímat těchto pět let jako nerozdělitelných a tedy pokračují po bakalářském titulu dále. Dalším 

důvodem je pak, , i skutečnost, která byla již dříve zmíněna, že někteří francouzští studenti nastupují 

důvodu přípravy ke konkurzům do statní správy.

Co považuji za zajímavé je, že muži, kteří tvoří celkově v mé výzkumné sondě menšinu v

kategorii respondentů chtějících pokračovat ve studiích po magisterském či 

amu. Ve Francii toto pravidlo neplatí. 
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Graf 4 - Rozložení studentů dle pohlaví chtějících pokračovat po magisterském studiu FR (v %)

2.5.2. Pokrytí studentských výdajů 

Tato část zkoumala způsoby pokrytí výdajů studentů. Tázala jsem se na pracovní aktivitu a pokrytí 

výdajů různými subjekty včetně studenta.

4. Ve čtvrté otázce jsem se tázala na pracovní zařazení studentů. 

Histogram 

V ČR je pracovně aktivní mnohem vyšší procento respondentů než ve Francii. Celá polovina 

respondentů v ČR si přivydělává občasně, ve Francii si takto vydělává pouze jedna třetina. Co se týká 

práce na plný úvazek, musí být vzat v

zkouškovém období. Proto dle mého názoru byla zachycena větší míra student

oproti ČR. V ČR výzkumná sonda neprobíhala během zkouškového období a dle mého názoru její 

případné konání během tohoto období by příliš vzorek nezměnilo, zachycení studentů 

kombinovaného studia, kteří ve větší míře pracují, je obtí
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Rozložení studentů dle pohlaví chtějících pokračovat po magisterském studiu FR (v %)

Pokrytí studentských výdajů 

Tato část zkoumala způsoby pokrytí výdajů studentů. Tázala jsem se na pracovní aktivitu a pokrytí 

studenta.

Ve čtvrté otázce jsem se tázala na pracovní zařazení studentů. 

Histogram 16 - Respondenti dle ekonomické aktivity

ČR je pracovně aktivní mnohem vyšší procento respondentů než ve Francii. Celá polovina 

ČR si přivydělává občasně, ve Francii si takto vydělává pouze jedna třetina. Co se týká 

práce na plný úvazek, musí být vzat v potaz fakt, že ve Francii se výzkumná sonda konala ve 

období. Proto dle mého názoru byla zachycena větší míra studentů, kteří takto pracují, 

ČR výzkumná sonda neprobíhala během zkouškového období a dle mého názoru její 

případné konání během tohoto období by příliš vzorek nezměnilo, zachycení studentů 

kombinovaného studia, kteří ve větší míře pracují, je obtížné.  
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Tato část zkoumala způsoby pokrytí výdajů studentů. Tázala jsem se na pracovní aktivitu a pokrytí 

ČR je pracovně aktivní mnohem vyšší procento respondentů než ve Francii. Celá polovina 
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případné konání během tohoto období by příliš vzorek nezměnilo, zachycení studentů 
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Výsledky této otázky potvrdily moji hypotézu, že čeští studenti pracují více než francouzští studenti.

5. V páté otázce byli studenti požádáni o odhad počtu hodin, jež věnují výdělečné aktivitě. 

V případě, že studenti zaškrtli v předchozí otázce, že nepracují vůbec, uvedla jsem hodnotu 0. 

Určité množství respondentů v obou zemích, kteří pracují jen občasně, žádnou hodnotu 

neuvedlo, nebyly proto do zpracování této otázky začleněni. Celkově v této otázce odpovědělo 35 

respondentů v ČR a 32 respondentů ve Francii. Mimo jiné jsem se v této otázce potýkala 

s problémem reprezentativnosti viz odstavec výše.  To jsem řešila dvojím zpracováním, v němž 

nebyli započítáni respondenti pracující na plný úvazek. V tomto případě odpovědělo 34 

respondentů v ČR a 30 respondentů ve Francii. Jen pro zajímavost jsem pak doplnila další dvě 

zpracování, kde však respondentů bylo vždy méně než 30 v každé zemi.

Tabulka 20 - Průměrný počet hodin práce týdně

ČR FR

Průměrný počet hodin všech respondentů 13,2 7

Průměrný počet hodin respondentů kromě pracujících na plný úvazek 12,5 5

Průměr počtu hodin respondentů s částečným úvazkem 14,8 15

Průměr počtu hodin respondentů pracujících občas 12,2 5,5

Na základě těchto hodnot vidíme, že čeští respondenti pracují více v prvních dvou kategoriích než 

francouzští. V druhé kategorii je rozdíl více jak dvojnásobný. Ve třetí je rozdíl minimální a ve čtvrté se 

opět vracíme k markantnímu rozdílu. To tedy dle mého názoru opět potvrzuje, že studenti v ČR 

pracují více než francouzští, i když si přivydělávají jen částečně.

6. V šesté otázce bylo zjišťováno pokrytí výdajů na bydlení různými zdroji příjmu.

Uvádím tabulku průměrných výdajů pro oba státy. Průměrný český respondent hradí výdaje na 

bydlení hlavně z peněz od rodičů 74,7 % a pak ze svého příjmu 17,3 %. Na druhou stranu francouzský 

průměrný respondent hradí jen 42,4 % svého bydlení z peněz rodičů a pak 37,7 % ze stipendií 

(sociálního a ubytovacího). Tento velký rozdíl je způsob faktem, že ve Francii velké množství 

respondentů žije již samo oproti ČR. Přestože bydlí samostatně více francouzští respondenti, hradí si 

z vlastního příjmu méně než Češi. Zajímavý je také detailní pohled na stipendia. V ČR příspěvek 

stipendia nepokryl u žádného z respondentů více než 10 %. Ve Francii je to běžně 50 % a je i několik 

respondentů, kterým hradí stipendium bydlení v plné míře.

Tabulka 21 - Průměrné výdaje na bydlení (v %)

Výdaje na bydlení ČR FR

Partner/Partnerka 3 6,5

Rodiče/ jiní blízcí příbuzní 74,7 42,4

Stipendium 1,2 14,2

stipendium CAF - 23,5

Váš příjem z výdělečné činnosti 17,3 14,3

Jiný 4 0,6
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7. V otázce číslo sedm byl respondent požádán o zhodnocení pokrytí zdrojů příjmu na 

stravování stejným způsobem jako v předchozí otázce.

V případě ČR se poměr výdajů v kategoriích nijak výrazně nezměnil. Pouze o několik procent ustoupil 

rodičovský příspěvek a na druhé straně ostatní kategorie se lehce zvýšily. Oproti tomu ve Francii 

rodičovský příspěvek a vlastní přivýdělek vzrostl, na úkor stipendií. To vysvětluji tak, že nemá-li 

francouzský student stipendium, jde za rodičem a začne si více přivydělávat. 

Tabulka 22 - Průměrné výdaje na stravování (v %)

Výdaje na stravování ČR FR

Partner/Partnerka 4,5 7,4

Rodiče/ jiní blízcí příbuzní 70,9 49,6

Stipendium 0 16,4

Váš příjem z výdělečné 
činnosti

22,9 26,7

Jiný 1,8 0

8. Tato otázka zjišťovala pokrytí ostatních zdrojů příjmu.

Tabulka 23 - Průměrné ostatní údaje (v %)

Ostatní výdaje ČR FR

Partner/Partnerka 4,5 3,1

Rodiče/ jiní blízcí příbuzní 45,8 48,4

Stipendium 4,5 15,5

Váš příjem z výdělečné 
činnosti

43,3 29,3

Jiný 2 3,6

V ČR prudce kleslo procento výdajů placených rodiči. Naopak se skoro zdvojnásobil vlastní příjem 

respondentů. Ve Francii se žádný radikální zvrat nekonal. Všechny kategorie se změnily jen 

minimálně. 



Na základě předchozích třech otázek bylo možno v

První z nich se týká stipendií. 

Graf 

Graf 

V ČR 32 % respondentů pobírá nějaký druh stipendia, ve Francii je tomu přesně naopak. Jen 28 % 

respondentů nepobírá žádný státní příspěvek. 

Z této části jde mimo jiné pro Francii velice dobře vyčíst i procento respondentů 

mimo rodinné sídlo. Ve Francii je to zřejmé z

které jsou-li stále u rodičů, nemají nárok. 67 % respondentů tedy žije v

na bydlení. V ČR nemám žádný podobný mechanismus k
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Toto procento může být ještě vyšší. Někteří studenti můžou žít sami, ale nepobírají tento příspěvek. 
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Na základě předchozích třech otázek bylo možno vyčíst další sekundární data.

Graf 5 - Respondenti podle příjmu stipendií ČR (v %)

Graf 6 - Respondenti podle příjmu stipendií FR v(%)

ČR 32 % respondentů pobírá nějaký druh stipendia, ve Francii je tomu přesně naopak. Jen 28 % 

respondentů nepobírá žádný státní příspěvek. 

této části jde mimo jiné pro Francii velice dobře vyčíst i procento respondentů 

sídlo. Ve Francii je to zřejmé z počtu respondentů, jež pobírají stipendium CAF, na 

li stále u rodičů, nemají nárok. 67 % respondentů tedy žije v pronájmu a pobírá příspěvek 

ČR nemám žádný podobný mechanismus k vyčtení tohoto proc
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této části jde mimo jiné pro Francii velice dobře vyčíst i procento respondentů 54žijících samostatně 

počtu respondentů, jež pobírají stipendium CAF, na 

pronájmu a pobírá příspěvek 

vyčtení tohoto procenta, můžu však 

Toto procento může být ještě vyšší. Někteří studenti můžou žít sami, ale nepobírají tento příspěvek. 



vycházet ze studii EUROSTUDENT III., 2008

snižuje příspěvek od rodičů.  Dle mého názoru musím vzít ještě v

může hradit velkou část toho výdaje v

devíti respondentů, kde odhaduji, že bydlí již sami, což činí 22,5 %. Rodiče v

nikdy více než 30 %.  

Graf 7 - Respondenti podle příjmu příspěvku 

Zajímavý je pohled na pracovní aktivitu studentů, jež pobírají nějaké stipendium. 15 % respondentů 

v České republice, kteří pobírají sociální stipendium, si nijak nepřivydělávají oproti 31 % ve Francii. 

Rozdíl je dvojnásobný. V úvahu musí být vzata velikost stipendií. Francouzská jsou o mnoho větší než 

česká.56

Graf 8 - Studenti pobírající stipendium dle ekonomické aktivity ČR (v %)
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Viz teoretická část 1.2 finanční podpora studenta při studiu
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vycházet ze studii EUROSTUDENT III., 200855, které ukazují, že bydlí-li český student sám, výrazně se 

snižuje příspěvek od rodičů.  Dle mého názoru musím vzít ještě v potaz kategorii partnera, která 

může hradit velkou část toho výdaje v případě společného bydlení. Z této definice jsem došla k

devíti respondentů, kde odhaduji, že bydlí již sami, což činí 22,5 %. Rodiče v jejich případě nepřispívají 

Respondenti podle příjmu příspěvku na ubytování FR (v %)

Zajímavý je pohled na pracovní aktivitu studentů, jež pobírají nějaké stipendium. 15 % respondentů 
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Graf 9 - Studenti pobírající stipendium dle ekon

Tabulka 

Celkové výdaje

Partner/Partnerka

Rodiče/ jiní blízcí příbuzní

Stipendium

Váš příjem z
činnosti

Jiný

Zprůměrování všech údajů přináší velké přiblížení se obou zemí v

respondentů. Na druhou stranu je vidět, že celkově čeští rodiče přispívají svému dítěti o mnoho více 

než francouzští rodiče. Tento rozdíl je ve Francii vyko

průměrné celkové výdaje se nesmí zapomenout, že většina respondentů ve Francii žije již sama, 

celkově si však francouzští respondenti platí z

respondenti.

Výsledky tohoto tematického okruhu potvrdily moje hypotézy, že francouzští studenti pobírají více 

finanční podpory od státu a pokrývají vlastní výdělečnou činnosti menší část jejich výdajů než čeští 

studenti i, což si z velké míry můžou dovolit právě díky systému sociáln

sociálních stipendií ve Francii podporovat samostatné bydlení, nižší finanční podporu od rodičů a 

dovolovat studentovi méně pracovat při studiu, pak splňuje svoje účely. 

58

Studenti pobírající stipendium dle ekonomické aktivity FR (v %)

Tabulka 24 -  Celkové průměrné výdaje (v %)

Celkové výdaje ČR FR

Partner/Partnerka 4 5,4

Rodiče/ jiní blízcí příbuzní 63,8 45,3

Stipendium 1,9 21

Váš příjem z výdělečné 
činnosti

27,8 26,5

2,6 1,8

Zprůměrování všech údajů přináší velké přiblížení se obou zemí v kategorii výdělečné činnosti 

respondentů. Na druhou stranu je vidět, že celkově čeští rodiče přispívají svému dítěti o mnoho více 

než francouzští rodiče. Tento rozdíl je ve Francii vykompenzován stipendii. V případě pohledu na 

průměrné celkové výdaje se nesmí zapomenout, že většina respondentů ve Francii žije již sama, 

celkově si však francouzští respondenti platí z vlastního příjmu o něco málo méně než čeští 

tematického okruhu potvrdily moje hypotézy, že francouzští studenti pobírají více 

finanční podpory od státu a pokrývají vlastní výdělečnou činnosti menší část jejich výdajů než čeští 

velké míry můžou dovolit právě díky systému sociálních stipendií. Měl

sociálních stipendií ve Francii podporovat samostatné bydlení, nižší finanční podporu od rodičů a 

dovolovat studentovi méně pracovat při studiu, pak splňuje svoje účely. 

omické aktivity FR (v %)

kategorii výdělečné činnosti 

respondentů. Na druhou stranu je vidět, že celkově čeští rodiče přispívají svému dítěti o mnoho více 

případě pohledu na 

průměrné celkové výdaje se nesmí zapomenout, že většina respondentů ve Francii žije již sama, 

vlastního příjmu o něco málo méně než čeští 

tematického okruhu potvrdily moje hypotézy, že francouzští studenti pobírají více 

finanční podpory od státu a pokrývají vlastní výdělečnou činnosti menší část jejich výdajů než čeští 

ích stipendií. Měl-li systém 

sociálních stipendií ve Francii podporovat samostatné bydlení, nižší finanční podporu od rodičů a 



2.5.3.

9. V deváté otázce se studenti vyjadřovali k

K těmto pěti tvrzením se vyjádřilo 39 respondentů v

9.1.   Tvrzení v této kategorii znělo: „

Histogram 17 -

Grafy v obou zemích jsou si dosti podobné, v

versus 62,5 % ve Francii). Největší rozdíl je pak u 

o 20 % respondentů více.

Výsledky této otázky nepotvrdily moji hypotézu, že čeští studenti považují práci při studiu za něco 

běžného více než francouzští studenti. 

Tabulka 25 - Výsledky anovy: tvrzení "Práci při studiu považuji za něco zcela běžného."

Výběr

ČR

FR

Hodnota P činila 0,222316, rozdíl byl tedy statisticky nevýznamný

a rozptyl činil 2,179487 a 1,25641 v

tedy odpovídá spíše souhlasím.
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Postoje k problematice finančního zajištění studia

deváté otázce se studenti vyjadřovali k problematice finančního zajištění studia. 

těmto pěti tvrzením se vyjádřilo 39 respondentů v ČR a 40 ve Francii.

této kategorii znělo: „Práci při studiu považuji za něco zcela běžného.“. 

- Tvrzení: "Práci při studiu považuji za něco zcela běžného."

obou zemích jsou si dosti podobné, v ČR souhlasí celkově o něco vyšší procento (67,5 % v

versus 62,5 % ve Francii). Největší rozdíl je pak u odpovědí rozhodně ano. V ČR tuto odpověď označilo 

potvrdily moji hypotézu, že čeští studenti považují práci při studiu za něco 

běžného více než francouzští studenti. 

ýsledky anovy: tvrzení "Práci při studiu považuji za něco zcela běžného."

Počet Průměr Rozptyl
Hodnota 

P

39 2,179487 1,25641

0,22231640 2,475 1,025

Hodnota P činila 0,222316, rozdíl byl tedy statisticky nevýznamný na hladině významnosti 5%

a rozptyl činil 2,179487 a 1,25641 v ČR, 2,475 a 1,025 ve Francii. Průměrné hodnotě v

studia

problematice finančního zajištění studia. 

ČR a 40 ve Francii.

Práci při studiu považuji za něco zcela běžného.“. 

Tvrzení: "Práci při studiu považuji za něco zcela běžného."

ČR souhlasí celkově o něco vyšší procento (67,5 % v ČR 

ČR tuto odpověď označilo 

potvrdily moji hypotézu, že čeští studenti považují práci při studiu za něco 

běžného více než francouzští studenti. 

ýsledky anovy: tvrzení "Práci při studiu považuji za něco zcela běžného."

na hladině významnosti 5%. Průměr 

ČR, 2,475 a 1,025 ve Francii. Průměrné hodnotě v obou zemích 



Výsledky tohoto tvrzení neodpověděly na moji hypotézu, považují

za běžnou více než francouzští respondenti.

9.2. Druhé tvrzení bylo: „Práci při studiu považuji za nutné zlo.“. 

Histogram 

Ani v tomto tvrzení nebyly velké 

odpověď spíše ne, která činila stejně v obou zemích 37,5 %.

Tabulka 26 - Výsledky anovy: tvrzení "Práci při studiu považuji za nutné zlo."

Výběr

ČR

FR

Hodnota P pro něj byla 0,639976. Rozdíl byl statisticky nevýznamný

průměr a rozptyl činil 3,230769 a 1,445344, ve Francii 3,35 a 1,105128. K průměrné hodnotě v

zemích tedy respondenti spíše nevěděli, jak se k
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Výsledky tohoto tvrzení neodpověděly na moji hypotézu, považují-li čeští respondenti práci 

za běžnou více než francouzští respondenti.

Druhé tvrzení bylo: „Práci při studiu považuji za nutné zlo.“. 

Histogram 18 - Tvrzení: "Práci při studiu považuji za nutné zlo."

tomto tvrzení nebyly velké rozdíly mezi oběma zeměmi. Zdaleka největší skupinu tvořila 

odpověď spíše ne, která činila stejně v obou zemích 37,5 %.

Výsledky anovy: tvrzení "Práci při studiu považuji za nutné zlo."

Počet Průměr Rozptyl
Hodnota 

P

39 3,230769 1,445344
0,639976

40 3,35 1,105128

Hodnota P pro něj byla 0,639976. Rozdíl byl statisticky nevýznamný na hladině významnosti 5%

průměr a rozptyl činil 3,230769 a 1,445344, ve Francii 3,35 a 1,105128. K průměrné hodnotě v

zemích tedy respondenti spíše nevěděli, jak se k tvrzení postavit. 

li čeští respondenti práci při studiu 

rozdíly mezi oběma zeměmi. Zdaleka největší skupinu tvořila 

Výsledky anovy: tvrzení "Práci při studiu považuji za nutné zlo."

na hladině významnosti 5%. V ČR 

průměr a rozptyl činil 3,230769 a 1,445344, ve Francii 3,35 a 1,105128. K průměrné hodnotě v obou 



9.3. Následující tvrzení znělo: „Práce při studiu je přínosná.“ 

Histogram 

Jediným výraznějším rozdílem je dle mého názoru počet u rozhodných kladných odpovědí. V

rozhodně souhlasí 20 %, ve Francii se našlo pouze 5 % respondentů.

Tabulka 27 -

Výběr

ČR

FR

Hodnota P činila 0,10501, což rozdíl dělalo statisticky nevýznamný

Průměr činil v ČR 2,410256, ve Francii 2,8 a rozptyl 1,14305 a 1,087179. Průměrné hodnotě v ČR tedy 

odpovídá spíše souhlasím a ve Francii nevím. 
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Následující tvrzení znělo: „Práce při studiu je přínosná.“ 

Histogram 19 - Tvrzení: "Práce při studiu je přínosná."

Jediným výraznějším rozdílem je dle mého názoru počet u rozhodných kladných odpovědí. V

rozhodně souhlasí 20 %, ve Francii se našlo pouze 5 % respondentů.

- Výsledky anovy: tvrzení "Práce při studiu je přínosná."

Počet Průměr Rozptyl
Hodnota 

P

39 2,410256 1,14305
0,10501

40 2,8 1,087179

Hodnota P činila 0,10501, což rozdíl dělalo statisticky nevýznamný na hladině významnosti 

ČR 2,410256, ve Francii 2,8 a rozptyl 1,14305 a 1,087179. Průměrné hodnotě v ČR tedy 

odpovídá spíše souhlasím a ve Francii nevím. 

Jediným výraznějším rozdílem je dle mého názoru počet u rozhodných kladných odpovědí. V ČR 

na hladině významnosti 5%.

ČR 2,410256, ve Francii 2,8 a rozptyl 1,14305 a 1,087179. Průměrné hodnotě v ČR tedy 



9.4. Čtvrté tvrzení znělo: „Práci při studiu zhoršuje studijní výsledky.“. 

Histogram 20

Na pohled je zřetelný u obou zemí velký rozdíl v

Zatímco v ČR jsou tyto kategorii téměř vyrovnané (spíše ano 30 % a spíše ne 32,5 %), ve Francii jsou 

tyto kategorie ve výrazném nepoměru. Ve Francii spíše sou

nesouhlasí jen 7,5 %. 

Tabulka 28 - Výsledky anovy: tvrzení "Práci při studiu zhoršuje studijní výsledky."

Výběr

ČR

FR

Hodnota P zde činila 0,022206.  Statistický rozdíl byl tedy významný

Průměr a rozptyl byl v ČR 2,923077 a 1,283401, ve Francii pak 2,4 a 0,707692. Průměrné hodnota v 

ČR tedy odpovídá nevím a ve Francii spíše souhlasím.

Zajímavý je pohled na toto tvrzení na základě ekonomické aktivity respondentů. 

Tabulka 29 - Rozložení odpovědí tvrzení podle ekonomické aktivity respondentů ČR

Práci při studiu zhoršuje studijní výsledky.

Nepracující

Pracující občas

Částečně pracující

Plně pracující
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Čtvrté tvrzení znělo: „Práci při studiu zhoršuje studijní výsledky.“. 

20 - Tvrzení: "Práci při studiu zhoršuje studijní výsledky."

Na pohled je zřetelný u obou zemí velký rozdíl v kategoriích spíše souhlasím a spíše nesouhlasím. 

ČR jsou tyto kategorii téměř vyrovnané (spíše ano 30 % a spíše ne 32,5 %), ve Francii jsou 

tyto kategorie ve výrazném nepoměru. Ve Francii spíše souhlasí 57,5 % respondentů a spíše 

Výsledky anovy: tvrzení "Práci při studiu zhoršuje studijní výsledky."

Počet Průměr Rozptyl
Hodnota 

P

39 2,923077 1,283401
0,022206

40 2,4 0,707692

Hodnota P zde činila 0,022206.  Statistický rozdíl byl tedy významný na hladině významnosti

ČR 2,923077 a 1,283401, ve Francii pak 2,4 a 0,707692. Průměrné hodnota v 

ČR tedy odpovídá nevím a ve Francii spíše souhlasím.

Zajímavý je pohled na toto tvrzení na základě ekonomické aktivity respondentů. 

Rozložení odpovědí tvrzení podle ekonomické aktivity respondentů ČR

Práci při studiu zhoršuje studijní výsledky. 1. 2. 3. 4.

2 2 -

2 5 4

- 5 4

- - -

kategoriích spíše souhlasím a spíše nesouhlasím. 

ČR jsou tyto kategorii téměř vyrovnané (spíše ano 30 % a spíše ne 32,5 %), ve Francii jsou 

hlasí 57,5 % respondentů a spíše 

Výsledky anovy: tvrzení "Práci při studiu zhoršuje studijní výsledky."

na hladině významnosti 5%. 

ČR 2,923077 a 1,283401, ve Francii pak 2,4 a 0,707692. Průměrné hodnota v 

4. 5.

- -

8 -

4 2

1 -



Tabulka 30 - Rozložení odpovědí tvrzení podle ekonomické aktivity respondentů FR

Práci při studiu zhoršuje studijní 

Nepracující

Pracující občas

Částečně pracující

Plně pracující

Výsledky této otázky potvrdily moji hypotézu, že francouzští studenti očekávají, že p

zhoršuje studijní výsledky, více než čeští studenti. 

9.5   Poslední tvrzení: „Bez sociálního stipendia bych si studium nemohla dovolit.“ jsem zpracovala 

dvakrát. Poprvé podle toho, jak respondenti vyplnili tento dotazník a podruhé v

studenti nepobírají žádné stipendium a neuvedli rozhodně ne, změnila jsem jejich výchozí 

odpověď na tuto hodnotu. V

Histogram 21 - Tvrzení: "Bez sociálního stipendia bych si studium nemohla dovolit."

Ve Francii se naopak celých 30 % respondentů vyjádřilo kladně. Tuto hodnotu však považuji za nízkou 

vzhledem k počtu stipendií, jež jsou rozdávány. 

Tabulka 31 - Výsledky anovy: tvrzení "Bez sociálního stipendia bych si studium nemohla dovolit."

Výběr

ČR

FR
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Rozložení odpovědí tvrzení podle ekonomické aktivity respondentů FR

Práci při studiu zhoršuje studijní výsledky. 1. 2. 3.

- 12 4

1 2 3

2 7 3

- 2 -

Výsledky této otázky potvrdily moji hypotézu, že francouzští studenti očekávají, že p

zhoršuje studijní výsledky, více než čeští studenti. 

Bez sociálního stipendia bych si studium nemohla dovolit.“ jsem zpracovala 

dvakrát. Poprvé podle toho, jak respondenti vyplnili tento dotazník a podruhé v

studenti nepobírají žádné stipendium a neuvedli rozhodně ne, změnila jsem jejich výchozí 

odpověď na tuto hodnotu. V obou případech pak byl rozdíl mezi zeměmi statisticky významný. 

Tvrzení: "Bez sociálního stipendia bych si studium nemohla dovolit."

Ve Francii se naopak celých 30 % respondentů vyjádřilo kladně. Tuto hodnotu však považuji za nízkou 

počtu stipendií, jež jsou rozdávány. 

Výsledky anovy: tvrzení "Bez sociálního stipendia bych si studium nemohla dovolit."

Počet Průměr Rozptyl Hodnota P

39 4,461538 0,623482
0,000586

40 3,525 2,050641

4. 5.

- -

1 1

2 -

- -

Výsledky této otázky potvrdily moji hypotézu, že francouzští studenti očekávají, že práce při studiu 

Bez sociálního stipendia bych si studium nemohla dovolit.“ jsem zpracovala 

dvakrát. Poprvé podle toho, jak respondenti vyplnili tento dotazník a podruhé v případě, že 

studenti nepobírají žádné stipendium a neuvedli rozhodně ne, změnila jsem jejich výchozí 

obou případech pak byl rozdíl mezi zeměmi statisticky významný. 

Tvrzení: "Bez sociálního stipendia bych si studium nemohla dovolit."

Ve Francii se naopak celých 30 % respondentů vyjádřilo kladně. Tuto hodnotu však považuji za nízkou 

Výsledky anovy: tvrzení "Bez sociálního stipendia bych si studium nemohla dovolit."



V prvním případě činila hodnota P

významný na hladině významnosti 5%. 

a 3,525 a 2,050641 ve Francii. Průměrná hodnota v

nesouhlasí. Ve Francii je pak na pomezí průměrně neví a spíše nesouhlasí. V

převaha negativní odpovědi. Pozitivně a to pouze spíše se vyjádřil pouze jeden respondent, který 

kromě stipendia pobírá i sirotčí příspěvek. Podle mého názoru vztáhnul toto tvrzení na oba typy 

příspěvků. 

Druhé zpracování tvrzení:

Histogram 22 - č. 2 Tvrzení: "Bez sociálního stipendia bych si studium nemohla dovolit."

V tomto případě kategorie rozhodně nesouhlasím dosáhla v

Na základě tohoto tvrzení bych uvažovala, že by ve

nebyla finančně podporována stipendiem. Ve Francii u více jak 40 % by studium nebylo jisté 

(kategorie Rozhodně ano, spíše ano a nevím). 

Výsledky této otázky potvrdily moji hypotézu, že francouzští student

stipendiu než čeští studenti.  Tuto závislost jsem však očekávala větší vzhledem k

stipendium průměrně pokrývá. Dle mého názoru tedy tyto výsledky ukazují, že stipendium spíše 

finančně ulehčuje situaci studenta při studiích, než že by ji nějak výrazně ovlivňovalo.

Tabulka 32 - Výsledky anovy č. 2: tvrzení "Bez sociálního stipendia bych si studium nemohla dovolit."

Výběr

ČR

FR
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prvním případě činila hodnota P 0,000586. Rozdíl mezi průměrnými odpověďmi

významný na hladině významnosti 5%. Průměr a rozptyl pro obě země byl: 4,461538 a 0,623482 v

a 3,525 a 2,050641 ve Francii. Průměrná hodnota v ČR je na pomezí spíše nesouhlasí a rozhodně 

nesouhlasí. Ve Francii je pak na pomezí průměrně neví a spíše nesouhlasí. V ČR je evidentní výrazná 

evaha negativní odpovědi. Pozitivně a to pouze spíše se vyjádřil pouze jeden respondent, který 

kromě stipendia pobírá i sirotčí příspěvek. Podle mého názoru vztáhnul toto tvrzení na oba typy 

č. 2 Tvrzení: "Bez sociálního stipendia bych si studium nemohla dovolit."

tomto případě kategorie rozhodně nesouhlasím dosáhla v ČR celých 77,5 % ve Francii pak 47,5 %. 

Na základě tohoto tvrzení bych uvažovala, že by velká většina respondentů z ČR šla studovat, i kdyby 

nebyla finančně podporována stipendiem. Ve Francii u více jak 40 % by studium nebylo jisté 

(kategorie Rozhodně ano, spíše ano a nevím). 

Výsledky této otázky potvrdily moji hypotézu, že francouzští studenti jsou průměrně závislejší na 

stipendiu než čeští studenti.  Tuto závislost jsem však očekávala větší vzhledem k

stipendium průměrně pokrývá. Dle mého názoru tedy tyto výsledky ukazují, že stipendium spíše 

denta při studiích, než že by ji nějak výrazně ovlivňovalo.

Výsledky anovy č. 2: tvrzení "Bez sociálního stipendia bych si studium nemohla dovolit."

Počet Průměr Rozptyl
Hodnota 

P

39 4,692308 0,481781
0,000227

40 3,675 2,225

odpověďmi je tedy statisticky 

Průměr a rozptyl pro obě země byl: 4,461538 a 0,623482 v ČR 

ČR je na pomezí spíše nesouhlasí a rozhodně 

ČR je evidentní výrazná 

evaha negativní odpovědi. Pozitivně a to pouze spíše se vyjádřil pouze jeden respondent, který 

kromě stipendia pobírá i sirotčí příspěvek. Podle mého názoru vztáhnul toto tvrzení na oba typy 

č. 2 Tvrzení: "Bez sociálního stipendia bych si studium nemohla dovolit."

ČR celých 77,5 % ve Francii pak 47,5 %. 

ČR šla studovat, i kdyby 

nebyla finančně podporována stipendiem. Ve Francii u více jak 40 % by studium nebylo jisté 

i jsou průměrně závislejší na 

stipendiu než čeští studenti.  Tuto závislost jsem však očekávala větší vzhledem k procentu výdajů, jež 

stipendium průměrně pokrývá. Dle mého názoru tedy tyto výsledky ukazují, že stipendium spíše 

denta při studiích, než že by ji nějak výrazně ovlivňovalo.

Výsledky anovy č. 2: tvrzení "Bez sociálního stipendia bych si studium nemohla dovolit."
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V druhém zpracování tohoto tvrzení činila hodnota P 0,000227. Průměr a rozptyl obou zemí činil 

4,692308 a 0,481781 v ČR a 3,675 a 2,225 ve Francii. Průměrná hodnota v ČR tedy odpovídá 

rozhodně nesouhlasí s tímto tvrzením a ve Francii spíše nesouhlasí.

Výsledky této otázky potvrdily moji hypotézu, že francouzští respondenti jsou na sociálních 

stipendiích závislejší než čeští respondenti.

Tabulka 33 - Souhrn průměrů a rozptylů pro otázku číslo 9

Výrok ČR FR

Ø Rozptyl Ø Rozptyl

1. Práci při studiu považuji za něco zcela běžného. 2,18 1,256 2,475 1,025

2. Práci při studiu považuji za nutné zlo. 3,23 1,445 3,35 1,105

3. Práce při studiu je přínosná. 2,41 1,143 2,8 1,0872

4. Práci při studiu zhoršuje studijní výsledky. 2,92 1,283 2,4 0,707

5. Bez sociálního stipendia bych si studium nemohla dovolit. 4,46 0,623 3,525 2,05

2.5.4. Demografie

Nakonec se budu věnovat demografickému popisu respondentů. V této části odpovídalo opět v každé 

otázce 40 respondentů z každé země.

3. Desátá část se týkala školy, kterou respondenti studují. Tázáni byli na přesný název vysoké 

školy, fakulty a jejich oboru. Naposledy zvolili, v kterém jsou ročníku studia. 

V České republice velkou většinu respondentů s 80 % tvoří studenti Fakulty humanitní 

vzdělanosti UK oboru Studium humanitní vzdělanosti. 17 % studentů tvoří studenti Fakulty 

sociálních věd UK, z toho 10 % studenti oboru Teritoriální studia. K tomuto faktu bylo během 

výzkumu nahlíženo, protože tento obor klade větší důraz na profesionální návaznost než 

obor na FHS UK. Jeden respondent byl z Právnické fakulty UK. Ten se často lišil svými 

odpověďmi od zbytku, protože dle mého názoru je tento obor zaměřen nejvíce ke konkrétní 

praxi.



Graf 

Ve Francii respondenti byli všichni z

67 % respondentů bylo na Sociologii. Nutno upřesnit, že obor Antropologie, který je zde uveden 

zvlášť 15 %, se vymezuje až ve třetím ročníku. Do té doby jsou tito studenti na oboru Sociologie. 

V obou zemích byla většina respondentů mé výzkumné sondy ve třetím ročníku. V

ročníku činili 72,5 % a ve Francii 67,5 %. Procento pro ČR přibližně odpovídá procentu udanému FHS 

UK.
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Graf 10- Rozložení podle oborů Česká republika (v %)

Ve Francii respondenti byli všichni z jedné fakulty UFR Sciences de l'Homme, lišili se pouze obory. 

67 % respondentů bylo na Sociologii. Nutno upřesnit, že obor Antropologie, který je zde uveden 

zvlášť 15 %, se vymezuje až ve třetím ročníku. Do té doby jsou tito studenti na oboru Sociologie. 

Graf 11 - Rozložení podle oboru Franci (v %)

obou zemích byla většina respondentů mé výzkumné sondy ve třetím ročníku. V

ročníku činili 72,5 % a ve Francii 67,5 %. Procento pro ČR přibližně odpovídá procentu udanému FHS 

, lišili se pouze obory. 

67 % respondentů bylo na Sociologii. Nutno upřesnit, že obor Antropologie, který je zde uveden 

zvlášť 15 %, se vymezuje až ve třetím ročníku. Do té doby jsou tito studenti na oboru Sociologie. 

obou zemích byla většina respondentů mé výzkumné sondy ve třetím ročníku. V ČR studenti třetího 

ročníku činili 72,5 % a ve Francii 67,5 %. Procento pro ČR přibližně odpovídá procentu udanému FHS 



Histogram 

4. Jedenáctá otázka zjišťovala, studují

V této otázce byl dle mého názoru velký rozdíl mezi ČR a Francii. Procento studentů studujících 

paralelně v moji výzkumné sondě, které činilo 12 %, odpovídá přibližně hodnotám dlouhodobě 

uváděnými pro ČR.  Nikdo ze studentů navíc nestuduje paralelně na jiném oboru stejné fakulty. 

Graf 
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Histogram 23 - Rozložení respondentů dle ročníků

Jedenáctá otázka zjišťovala, studují-li paralelně na jiné škole a na jaké.

této otázce byl dle mého názoru velký rozdíl mezi ČR a Francii. Procento studentů studujících 

i výzkumné sondě, které činilo 12 %, odpovídá přibližně hodnotám dlouhodobě 

uváděnými pro ČR.  Nikdo ze studentů navíc nestuduje paralelně na jiném oboru stejné fakulty. 

Graf 12 - Souběžné studium Česká republika (v %)

této otázce byl dle mého názoru velký rozdíl mezi ČR a Francii. Procento studentů studujících 

i výzkumné sondě, které činilo 12 %, odpovídá přibližně hodnotám dlouhodobě 

uváděnými pro ČR.  Nikdo ze studentů navíc nestuduje paralelně na jiném oboru stejné fakulty. 



Graf 

Ve Francii je tomu zdaleka jinak. Zde byla jedna jediná osoba, jež studuje paralelně a to obor 

Sociologie a vedlejší obor na stejné fakultě Psychologie.

5. Dvanáctá otázka zjišťovala datum narození.

Průměrný věk všech respondentů byl vypočítán k

činil 23,64 a ve Francii 24,03 let. 

Medián, který považuji za vhodnější v

francouzském případě, činí 22,7 v

                                                          
57

Ve Francii dva respondenti dosáhli věku 44 a 52 let, což značně zkresluje průměrný věk respondentů.
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Graf 13 - Souběžné studium podle fakult ČR (v %)

Ve Francii je tomu zdaleka jinak. Zde byla jedna jediná osoba, jež studuje paralelně a to obor 

Sociologie a vedlejší obor na stejné fakultě Psychologie.

Graf 14 - Souběžné studium Francie (v %)

Dvanáctá otázka zjišťovala datum narození.

Průměrný věk všech respondentů byl vypočítán k poslednímu datu sběru dotazníku v

činil 23,64 a ve Francii 24,03 let. 

Medián, který považuji za vhodnější v tomto případě z důvodů dvou extrémních hodnot 

francouzském případě, činí 22,7 v ČR a 22,5 ve Francii.

                  
Ve Francii dva respondenti dosáhli věku 44 a 52 let, což značně zkresluje průměrný věk respondentů.

Ve Francii je tomu zdaleka jinak. Zde byla jedna jediná osoba, jež studuje paralelně a to obor 

poslednímu datu sběru dotazníku v dané zemi. V ČR 

důvodů dvou extrémních hodnot 57ve 

Ve Francii dva respondenti dosáhli věku 44 a 52 let, což značně zkresluje průměrný věk respondentů.



Průměrný věk pro ČR je v mém výzkumu nižší, než je průměrný věk všech studentů FHS UK. Ten, jak 

už jsem v teoretické části uvedla, činí 

hodnoty tedy opět nasvědčují, že bylo zachyceno menší množství kombinovaných studentů, jež jsou 

průměrně starší a zvyšují celkový průměr.

6. V poslední třinácté otázce uváděli respondenti pohlaví.

Většinové procento žen v mém výzkumu 

výzkumech a obecně výskytu pohlaví ve studiu humanitních věd, průzkum pro

uvádí 72 58% žen versus 28 % mužů a ČR pro školní rok 2008/2009 

Histogr
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mém výzkumu nižší, než je průměrný věk všech studentů FHS UK. Ten, jak 

teoretické části uvedla, činí 25,07 pro studenty čtvrtých a 24,42 třetích ročníků. Tyto 

tedy opět nasvědčují, že bylo zachyceno menší množství kombinovaných studentů, jež jsou 

průměrně starší a zvyšují celkový průměr.

poslední třinácté otázce uváděli respondenti pohlaví.

mém výzkumu přibližně odpovídá procentu ve výše jmenovaných 

výzkumech a obecně výskytu pohlaví ve studiu humanitních věd, průzkum pro

% žen versus 28 % mužů a ČR pro školní rok 2008/2009 5969 % žen versus 31

Histogram 24 - Rozložení respondentů dle pohlaví
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y čtvrtých a 24,42 třetích ročníků. Tyto 

tedy opět nasvědčují, že bylo zachyceno menší množství kombinovaných studentů, jež jsou 

přibližně odpovídá procentu ve výše jmenovaných 

výzkumech a obecně výskytu pohlaví ve studiu humanitních věd, průzkum pro Francii z roku 2007 

žen versus 31 % mužů.
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Závěr

V souladu s mými předpoklady výzkumná sonda v rámci moji bakalářské práce nalezla rozdíly mezi 

oběma zeměmi v otázce motivace studentů ke studiu na VŠ a problematice finančního zajištění 

studia.

Z vytyčených dvanácti hypotéz se ve výzkumné sondě potvrdilo šest. Dalších šest se nepodařilo 

statisticky prokázat. Z toho v jedné z nich byly výsledky přímo opačné těm, jež předpokládala 

hypotéza.  

Jednoznačně se prokázaly hypotézy týkající se práce při studiu: 

1. Francouzští studenti pracují při studiu méně než čeští studenti. K tomuto konstatování bylo 

možno dospět jak na základě otázky zkoumající pracovní aktivitu respondentů, tak na základě 

průměrného počtu hodin týdně, jež studenti věnovali výdělečné činnosti.

2. Francouzští studenti si průměrně hradí z vlastního příjmu menší procento svých životních nákladů

než čeští studenti. Pokrytí těchto nákladů bylo zkoumáno ve třech kategoriích. V případě bydlení 

čeští respondenti hradí více nákladů, přestože větší procento francouzských respondentů žije 

samo, stravování pokrývají více ze svých příjmů francouzští respondenti a ostatní výdaje jsou 

hrazeny z vlastního příjmu více českými respondenty.

3. Francouzští studenti pokrývají větší procento svých výdajů z finančních příspěvků státu než čeští 

studenti. Na celkových průměrných výdajích se stát podílí ve Francii desetkrát více než v ČR. Tato 

skutečnost ovlivňuje výši příspěvku od rodičů a hlavně vlastní výdělečnou činnost studentů, která 

je oproti ČR výrazně nižší. Proto je pro mnou vznesenou otázku v úvodu ohledně zhodnocení 

politiky rozdělování stipendií ve Francii možno říci: Mají-li sociální stipendia snižovat přímý podíl 

finanční podpory od rodiny a podíl vlastního příjmu na výdajích na životní náklady studentů, pak 

splňují svůj účel. 

Co se týká postojů k finančnímu zajištění studia, sonda neprokázala statisticky významný rozdíl mezi 

průměrnými odpověďmi v ČR a ve Francii na otázku, zda čeští studenti považují práci při studiu za 

něco běžného. Potvrdila se však hypotéza, že dle francouzských studentů práce při studiu zhoršuje 

studijní výsledky. Ve Francii s tímto tvrzením souhlasí 65 % respondentů oproti 40 % v ČR. Dále se 

také potvrdila hypotéza, že francouzští respondenti jsou více závislý na sociálních stipendiích než 

čeští respondenti. Čeští respondenti rozhodně nesouhlasí s tvrzením: „Bez sociálního stipendia bych 

si studium nemohla dovolit.“ v 85 % oproti 55 % ve Francii, což je pochopitelné vzhledem k malému 

procentu životních nákladů, jež českým respondentům sociální stipendium kryje.

Nejsložitější je posouzení výsledků sondy týkající se rozdílu v motivaci ke studiu na VŠ, které bylo 

zároveň páteřní problematikou mé práce. V této části byla potvrzena hypotéza, která předpokládala 

větší význam požadavku rodiny na motivaci ke studiu na VŠ u českých studentů v porovnání se 

studenty z Francie. Pět hypotéz potvrzeno nebylo. U jedné z nich, jež předpokládala, že francouzští 

studenti studují více z důvodu zájmu vedení studentského života než čeští studenti, výzkum dopadl 

opačně. Výsledky jsou však v tomto případě k diskuzi. Vyskytl se zde aspekt v překladu, který mohl 

způsobit, že se francouzští studenti za pozitivní zodpovězení styděli, a to by tedy výrazně ovlivnilo 
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tento výsledek. Viz diskuze na straně 44. Ostatní hypotézy předpokládaly, že čeští studenti více než 

francouzští studenti studují z důvodu očekávání lépe placené práce, lepšího společenského statusu, 

finanční podpory od rodiny a naopak že francouzští studenti studují více než čeští studenti z důvodu 

odkladu vstupu do ekonomicky aktivního života.  Výsledky tyto hypotézy nepotvrdily. V případě 

porovnání procentuálního zastoupení jednotlivých odpovědí bylo často možné nalézt odlišnosti mezi 

oběma zeměmi, které by potvrzovaly předložené hypotézy, ale v průměrných odpovědích

porovnávaných pomocí anovy s hladinou významnosti 5 % se tyto rozdíly neukázaly. 

Neprokázání rozdílů mohlo být způsobeno:

1. Velikostí vzorku.

2. Povahou humanitního vzdělání, která láká podobný typ studentů 
v různých zemích.

3. Kulturními faktory, které jsem nebrala v potaz.

4. Ročníkem studia respondentů.  Vzhledem k tomu, že výzkumná 
sonda zkoumala studenty vyšších ročníku, rozdíly v motivaci se 
nemuseli projevit (pokud studenta motivují např. rodiče, nemusí ve 
studiu vydržet tak dlouho jako student, jehož hlavni motivaci je 
zájem o obor. 

Dalšími logicky nejbližšími možnými kroky ve výzkumu této problematiky by tedy dle mého názoru 

mohly být dva výzkumy. První identický popsané výzkumné sondě ale s větším vzorkem a druhý 

výzkum se stejným nebo značně podobným dotazníkem pro studenty prvních ročníků, na kterých by 

se mohl ukázat rozdíl výrazněji než na studentech vyšších ročníků bakalářského studia. 
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