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Abstrakt 

 Diplomová práce se zabývá problematikou zaměstnanosti studentů, kteří studují  

v prezenční formě na FF UK v navazujícím magisterském programu. Teoretická část  

této práce se věnuje hlavním otázkám souvisejícími s vysokoškolským vzděláváním. 

Zabývá se systémem vysokoškolského vzdělávání, finančním zdrojům vysokoškolského 

vzdělávání, finančním aktivitám studentů, sociálním nerovnostem v přístupu  

k vysokoškolskému vzdělávání a také reformě vysokoškolského vzdělávání. 

 V praktické části diplomové práce je popsána charakteristika výzkumné metody  

a její aplikace. Hlavní použitou výzkumnou metodou je dotazník určený pro studenty 

navazujícího magisterského studia na FF UK studující v prezenční formě. V závěru práce 

jsou uvedeny výsledky a závěry z výzkumu. 
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Zaměstnanost studentů, systém vysokoškolského vzdělávání, reforma systému 

vysokoškolského vzdělávání 



 

 

Abstract 

 The thesis deals with the employment issues of students studying the master's degree 

programme at Faculty of Arts at Charles University. Theoretical part of the thesis deals 

with main questions related to university education such as the system of university 

education, financial sources of university education, financial activities of the students, 

social inequality in university education and reform of university education. 

 Practical part of the thesis contains description of research method  

and its application. Main research method is a questionnaire, prepared for students 

studying the master programme of Faculty of Arts at Charles University. The final 

chapter contains results and conclusion of the research. 
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1 ÚVOD 

 Zaměstnanost a uplatnění studentů a absolventů vysokých škol na trhu práce  

je aktuální téma snad v každé době. Ale obzvláště v té dnešní je toto téma velmi žhavé  

a to především proto, že v České republice dochází k velkému nárůstu počtu 

vysokoškoláků. Lze tedy očekávat, že jejich uplatňování na trhu práce bude čím dál 

obtížnější. Hlavním tématem této diplomové práce je zaměstnání vysokoškolských 

studentů při studiu. Na toto téma zde pohlížíme ze dvou hledisek. Obě hlediska tvoří 

obsah teoretické části práce. Prvním hlediskem je získávání finančních prostředků  

a druhým je získávání zkušeností na trhu práce. Zkušenosti s pracovním trhem ještě 

před absolvováním usnadňují přechod ze studia na pracovní trh, což potvrzují i mnohé 

výzkumy. Získávání finančních prostředků během studia je aktuální téma zejména díky 

plánovaným vládním reformám, které uvažují i o zavedení školného na veřejných 

vysokých školách. Otázce zavedení školného jsou věnovány velké diskuse, a to jak  

v laické veřejnosti, tak i v odborných kruzích. V této práci se ale oblastí školného, 

možnostmi financování veřejného vysokého školství a plánovanou reformou zabývat 

nebudeme. Předkládáme jen stručnou charakteristiku a úvodní seznámení s danou 

problematikou a to především pro ucelenost našich zkoumaných otázek.  

 Teoretická část je složena z kapitol, které se věnují charakteristice systému 

vysokoškolského studia v České republice, prezentaci aktuálních otázek 

vysokoškolského vzdělávání v České republice, především otázce rovnosti přístupu  

ke vzdělání, která je velmi diskutována hlavně v souvislosti se zavedením školného,  

dále je zde kapitola věnována finanční situaci studentů a jejich uplatnění na trhu práce. 

V teoretické části předkládáme také mnoho zajímavých dat z výzkumů, které se zabývaly 

pracovním uplatněním absolventů. Výzkumy probíhaly v rámci OECD, je tedy možné 

udělat si představu, jak jsou na tom se vzděláváním a uplatňováním na trhu práce 

absolventi z České republiky v porovnání s absolventy z jiných zemí.   

 Hlavním cílem této diplomové práce je zmapovat život vysokoškolských studentů, 

konkrétně studentů, kteří studují na FF UK v prezenční formě navazující magisterský 

program. V rámci kvantitativního výzkumu, za využití on-line dotazníkového šetření, 

předkládám fakta o zjišťovaných otázkách: zda studenti během studia navštěvují 

zaměstnání, zda pracují v oblasti, kterou studují, z jakého důvodu do zaměstnání chodí, 

s jakými obtížemi se při hledání zaměstnání potýkali, zda plánují po absolvování školy 
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pracovat v oboru, jaká je jejich finanční situace, do jaké míry ovlivňuje studium  

na vysoké škole rodinný rozpočet, jak nahlíží na aktuální otázky týkající se vysokého 

školství a jak se staví k otázkám zavedení školného.  

 Praktická část práce prezentuje analýzu získaných dat z výzkumu a jejich 

vyhodnocení. Práce si neklade za cíl předložit hodnocení o korektnosti plánovaných 

změn ve veřejném vysokém školství. Cílem je nastínit život vysokoškolského studenta  

a to především z pohledu přípravy na jeho budoucí povolání.  

 

 

 



10 

 

2 TEORETICKÁ ČÁST 

2.1 Základní terminologie 

2.1.1 Terciární vzdělávání 1 

 „Pojem terciární vzdělávání není v současné legislativě definován, přesto se v oficiálních 

dokumentech používá. Jedná se o sektor vzdělávání, pro které se uchazeč kvalifikuje 

získáním středního vzdělání ukončeného maturitní zkouškou a splněním požadavků 

přijímacího řízení stanovených příslušnou institucí.“ (str. 157 z citované publikace) 

Terciární sektor vzdělávání se člení na vzdělávání vysokoškolské a vyšší odborné.  

Oblast terciárního vzdělávání upravují dva zákony: 

 školský zákon, zákon č. 561/2004 Sb. 

 zákon o vysokých školách, Zákon č. 111/1998 Sb. 

Školský zákon 2 

 Zákon upravuje předškolní, základní, střední, vyšší odborné a některé jiné vzdělávání  

ve školách a školských zařízeních, stanovuje podmínky, za nichž se vzdělávání a výchova 

uskutečňuje, vymezuje práva a povinnosti fyzických a právnických osob při vzdělávání  

a stanovuje působnost orgánů vykonávajících státní správu a samosprávu ve školství. 

Zákon o vysokých školách 3 

 Zákon definuje vysoké školy jako nejvyšší článek vzdělávací soustavy, které jsou 

vrcholnými centry vzdělanosti, nezávislého poznání a tvůrčí činnosti a mají klíčovou 

úlohu ve vědeckém, kulturním, sociálním a ekonomickém rozvoji společnosti. 

 Novelou zákona o vysokých školách z roku 2001 byla zavedena třístupňová struktura 

vysokoškolského vzdělávání.  

 bakalářský studijní program  

 magisterský studijní program  

 doktorský studijní program  

Tato struktura byla uplatňována v praxi od 1. 1. 2004. 

                                                        
1 Informace o systému a historii terciárního vzdělávání byly převzaty z publikace: Výkonná agentura pro 

vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast: Organizace vzdělávací soustavy České republiky 2009/2010 
2 Školský zákon: dostupné z www: [http://aplikace.msmt.cz/Predpisy1/sb190-04.pdf], 25. 5. 2012 
3 Zákon o vysokých školách: dostupné z www: [http://www.msmt.cz/file/12768], 25. 5. 2012  
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 Zákon o vysokých školách z roku 1998 formuluje poslání vysokých škol, akademickou 

obec a akademické svobody. Definuje postavení veřejných, státních i soukromých 

vysokých škol, jejich orgány. Vymezuje základní rámec pro financování veřejných 

vysokých škol. V části o vysokoškolském vzdělávání definuje typy studijních programů, 

pravidla a orgány pro jejich akreditaci, podmínky, za kterých může instituce, která chce 

působit jako soukromá vysoká škola získat státní souhlas. Upravuje přijímání studentů, 

průběh a ukončování studia, stanovuje akademické tituly. Definuje práva a povinnosti 

studentů. Upravuje i postavení akademických pracovníků a vztah vysokých škol  

a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Dále upravuje uznávání zahraniční 

vysokoškolské kvalifikace a jejích částí. Činnost vysokých škol upravují i jejich vnitřní 

předpisy, které navazují na zákon o vysokých školách a podléhají registraci 

Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.  

2.1.2 Systém vysokoškolského vzdělávání  

Typy institucí  

Z hlediska zřizovatele mohou být vysoké školy: 

 Veřejné 

 Soukromé 

 Státní 

 Veřejné vysoké školy jsou zřizovány a rušeny zákonem. V České republice  

je 26 veřejných vysokých škol (viz příloha č. 1). Většina z nich je univerzitního typu. 

Veřejné vysoké školy jsou financovány především dotacemi ze státního rozpočtu. 

Dalšími zdroji jejich financí mohou být poplatky spojené se studiem, výnosy z majetku, 

příjmy ze státních fondů a z rozpočtů obcí, výnosy z doplňkové činnosti a dary. 

Orgány veřejné vysoké školy jsou: 4 

 akademický senát  disciplinární komise 

 rektor  správní rada 

 vědecká rada  kvestor 

                                                        
4 Podrobnější informace o orgánech veřejných vysokých škol jsou součástí přílohy číslo 3. 
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Soukromé vysoké školy mohly začít vznikat až po vydání zákona o vysokých školách  

v roce 1998. Ke svému provozu činnosti jim musí udělit souhlas Ministerstvo školství, 

mládeže a tělovýchovy. Žádost o udělení státního souhlasu musí, kromě jiného, 

obsahovat především dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, 

umělecké nebo další tvůrčí činnosti soukromé vysoké školy, údaje o finančním, 

materiálním, personálním a informačním zajištění její činnosti, návrhy studijních 

programů a návrhy vnitřních předpisů upravujících činnost školy a postavení členů 

akademické obce. Soukromé společnosti mívají statut akciové společnosti, společnosti  

s ručením omezeným a obecně prospěšné společnosti. V České republice působí celkem 

46 soukromých vysokých škol (viz příloha č. 1), tři z nich jsou univerzitního typu. 

Soukromé vysoké školy jsou financovány především z vlastních zdrojů, může jim však 

být poskytnuta i státní dotace. Více než čtvrtina studujících na soukromých školách, 

studuje v oborech ekonomie, bankovnictví a podnikání. Mezi další oborová zaměření 

patří oblast techniky, hotelnictví a cestovním ruchu, právní, správní a umělecké.   

 Státní vysoké školy jsou policejní a vojenské. Jsou spravovány ministerstvem vnitra  

a ministerstvem obrany. Nemají právní subjektivitu a jsou organizačními složkami státu.  

Je zde omezena vysokoškolská samospráva. V České republice působí dvě státní vysoké 

školy a obě jsou univerzitního typu (viz příloha č. 1). 

Vysoké školy dále rozlišujeme dle typu poskytovaných studijních programů: 

 vysoké školy univerzitní  

 vysoké školy neuniverzitní 

 Univerzitní veřejná vysoká škola se může členit na fakulty, vysokoškolské ústavy  

a na jiná pracoviště. Vysoká škola univerzitní může uskutečňovat všechny typy 

studijních programů a v souvislosti s tím vědeckou, výzkumnou, vývojovou, uměleckou 

nebo další tvůrčí činnost. Součástí škol mohou být i účelová zařízení pro kulturní  

a sportovní činnost, pro ubytování a stravování zejména členů akademické obce  

nebo k zajišťování provozu školy.  Všechny veřejné vysoké školy jsou univerzitního typu. 

Výjimku tvoří jen Vysoká škola polytechnická v Jihlavě a Vysoká škola technická  

a ekonomická v Českých Budějovicích, které jsou veřejné neuniverzitního typu. Většina 

univerzitních škol má fakulty z různých vědních oblastí. Jen několik z nich uskutečňuje 

studijní programy z jedné oblasti. Jsou to například školy umělecké, zemědělské  
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a některé technické. Státní vojenské vysoké školy a policejní akademie se obsahově  

i organizačně přetvářely v souvislosti s přijetím České republiky do NATO v roce 1999  

a také s ohledem na nadnárodní závazky vůči Interpolu. Od 1. září 2004 byly tři vojenské 

školy sloučeny v jednu instituci a to Univerzitu obrany. Vysokými školami univerzitního 

typu jsou také tři soukromé instituce - Univerzita Jana Ámose Komenského, Metropolitní 

univerzita Praha o.p.s. a Vysoká škola finanční a správní, o. p. s 

 Neuniverzitní vysoká škola uskutečňuje převážně bakalářské studijní programy  

a v souvislosti s tím výzkumnou, vývojovou, uměleckou nebo další tvůrčí činnost. Školy 

mohou uskutečňovat i programy magisterské, ale nemůže již uskutečňovat studijní 

programy doktorské. Vysoké školy neuniverzitní se nečlení na fakulty. Shodně upraveny 

s vysokými školami univerzitními mají podmínky pro přijetí, studijní obory, cíle a obsah 

vzdělávání, jeho metody, hodnocení a certifikace. 

2.1.3 Vysokoškolský vzdělávací systém 5 

 Vysoké školy představují nejvyšší úroveň vzdělávacího systému v České republice. 

Nabízejí akreditované studijní programy tří typů – bakalářské, magisterské a doktorské 

a také celoživotní vzdělávání. Vysokoškolské vzdělání se získává studiem v rámci 

akreditovaného studijního programu podle studijního plánu stanovenou formou studia. 

Forma studia může být prezenční, distanční nebo jejich kombinace. Podmínkou přijetí 

ke studiu v bakalářském a „dlouhém“ magisterském studijním programu je dosažení 

středního vzdělání s maturitní zkouškou. Podmínkou přijetí ke studiu v magisterském 

studijním programu, který navazuje na bakalářský studijní program, je rovněž řádné 

ukončení studia v bakalářském studijním programu. Podmínkou přijetí ke studiu  

v doktorském studijním programu je řádné ukončení studia v magisterském studijním 

programu. Vysoká škola nebo fakulta může stanovit další podmínky přijetí ke studiu 

týkající se určitých znalostí, schopností, nadání apod. 

Vysokoškolské kvalifikace 

 Kvalifikační struktura rozlišuje tři stupně vysokoškolského vzdělání - bakalářský, 

magisterský a doktorský. 

                                                        
5 Dostupné z www: [http://www.naric.cz/docs/vysokoskolsky-vzdelavaci-system-0110.pdf], 25. 5. 2012 
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Bakalářský studijní program  

 Bakalářský studijní program je zaměřen na přípravu k výkonu povolání  

nebo ke studiu magisterského studijního programu. Standardní doba studia  

jsou 3 až 4 roky. Studium se řádně ukončuje státní závěrečnou zkouškou, jejíž součástí  

je zpravidla obhajoba bakalářské práce. 

Magisterský studijní program  

 V případě, že navazuje na bakalářský studijní program, je standardní doba studia  

1 až 3 roky. Pokud to vyžaduje charakter studijního programu, může být také udělena 

akreditace magisterskému studijnímu programu, který nenavazuje na bakalářský 

studijní program. V takovém případě je standardní doba studia 4 – 6 let. Studium  

v magisterském studijním programu se řádně ukončuje státní závěrečnou zkouškou, 

jejíž součástí je obhajoba diplomové práce. V oblasti lékařství, zubního lékařství  

a veterinárního lékařství a hygieny se studium řádně ukončuje státní rigorózní 

zkouškou. 

Doktorské studium 

 Toto studium je zaměřeno na vědeckou a výzkumnou činnost. Standardní doba 

doktorského studijního programu jsou 3 až 4 roky. Doktorské studium se řádně 

ukončuje státní doktorskou zkouškou a obhajobou disertační práce.  

Přehled vysokoškolských titulů je součástí přílohy číslo 4. 

 

2.2 Historický přehled o terciárním vzdělávání 

 V této kapitole se budeme zabývat historickým přehledem vysokých škol a vyšších 

odborných škol. Neboť se vyšší odborné školy od vysokých škol navzájem liší jak úrovní, 

tak také charakterem vzdělání, které poskytují, bude tento přehled rozdělen na dvě 

kapitoly. Kapitola 1. se bude zabývat historickým přehledem vysokoškolského 

vzdělávání a kapitola 2. se bude věnovat vyššímu odbornému vzdělávání. Obě oblasti 

spadají do terciárního vzdělávání. 
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1. Vysokoškolské vzdělávání 

 České vysoké školství má více než šestisetletou tradici. V roce 1348 byla císařem 

Karlem IV. v Praze založena dnešní Karlova univerzita, nejstarší akademická instituce  

ve střední Evropě. V roce 1573 vznikla univerzita v Olomouci. Počátek polytechnického 

školství spadá do roku 1707, kdy byla v Praze zřízena Česká stavovská inženýrská škola 

(od roku 1920 České vysoké učení technické). V roce 1811 byla založena konzervatoř,  

z níž posléze v roce 1946 vznikla Akademie muzických umění. 

Další vývoj a několik důležitých momentů: 

Rok 1918, Československá republika 

 Na počátku roku 1918 byla zřízena univerzita v Brně a dvě další vysoké školy: 

zemědělská a veterinární. Vysoké školy byly státní, tedy státem financované, byla jim 

zákonem zaručena autonomie a tradiční akademické svobody. Přístup  

k vysokoškolskému vzdělání byl volný a rovný pro všechny držitele maturitního 

vysvědčení, bez ohledu na náboženské vyznání, národnostní příslušnost, pohlaví, 

mateřský jazyk apod.  

Druhá světová válka  

 Druhá světová válka zapříčinila přerušení vývoje. V průběhu války byly vysoké školy  

v důsledku německé okupace země na 6 let zavřeny.  

Rok 1948 

 Rok 1948 s sebou nepřinesl do vysokého školství návrat demokratických tradic. 

Totalitní režim postupně odboural akademické svobody i všechny formy samosprávy  

a nahradil je centrálním řízením a státním plánováním. Přístup na vysoké školy byl 

podřízen ideologickým hlediskům. Tato hlediska ovlivňovala obsah výuky i výběr  

a kariéru vysokoškolských učitelů. Byla zavedena "směrná čísla" určující počty 

posluchačů a jejich oborovou strukturu. O lokalitě a způsobu uplatnění absolventů 

rozhodovalo ministerstvo školství prostřednictvím tzv. umístěnek. Vysoké školy byly 

komunistickým režimem po vzoru východního bloku brány pouze jako vzdělávací 

instituce. Na výzkum se tedy soustředila především Akademie věd. Počátkem 50. let bylo 

založeno pět technických vysokých škol. 

Listopad 1989 

 V listopadu roku 1989 začalo nové období vývoje českého vysokého školství.  

Byl přijat zákon o vysokých školách, který nabyl účinnosti 1. července 1990. Tento zákon 
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oprostil vysoké školy od ideologických hledisek, navrátil jim autonomii, samosprávu  

i akademická práva a svobody. Dále také ustavil Akreditační komisi jako poradní orgán 

vlády. Zároveň vrátil na vysoké školy výzkum a vývoj. Rozšířila se síť vysokých škol  

o regionální univerzity, čímž došlo ke zvýšení dostupnosti vysokoškolského vzdělávání. 

Vedle dosud jediného existujícího typu - studia dlouhého cyklu, po němž mohlo 

následovat vědeckovýzkumně zaměřené studium postgraduální, bylo zavedeno  

i studium krátkého cyklu - bakalářské. Jeho zavedením, otevřením nových studijních 

oborů a jejich kombinací byla nastoupena cesta k diverzifikaci obsahu i organizačních 

forem vysokoškolského vzdělávání.  

Duben 1998 

 V dubnu 1998 byl schválen nový zákon o vysokých školách s účinností od 1. července 

1998. Většina jeho ustanovení nabyla účinnosti 1. ledna 1999. Tento zákon změnil 

právní postavení dosavadních státních vysokých škol (s výjimkou vojenských  

a policejních) na veřejnoprávní instituce. To znamenalo, že veškerý majetek, který dosud 

užívaly, jim byl předán do vlastnictví. Zákon dále rozlišil vysoké školy na univerzitní  

a neuniverzitní, umožnil vznik soukromých vysokých škol a výrazně posílil kompetence 

nezávislé Akreditační komise. V souvislosti s tímto zákonem vznikly správní rady,  

ve kterých zasedají osobnosti mimo vysokou školu, jimiž jsou odborníci z regionu, státní 

správy, průmyslu nebo bankovnictví. Správní rada dává souhlas zejména k majetkovým 

převodům, nicméně se vyjadřuje i k zásadním strategickým dokumentům vysoké školy 

nebo k plánovanému rozvoji. Do konce roku 2009 byl zákon devatenáctkrát novelizován. 

Předposlední novelou je zákon č. 110/2009 Sb., který upravuje zaměstnávání 

akademických pracovníků. Toto ustanovení nabývá účinnosti od 1. ledna 2010. 

Předmětem předchozích novel byly mimo jiné požadavky pro akreditaci studijních 

programů připravujících na regulovaná povolání, zvýšení pravomocí vysokých škol  

v nakládání s majetkem s cílem usnadnit vícezdrojové financování či striktní 

restrukturalizace studia v návaznosti na Boloňský proces 6. V rámci akreditovaných 

                                                        
6 V roce 1999 30 evropských zemí, včetně České republiky, podepsalo Boloňskou deklaraci, tedy akční 
plán rozvoje vysokých škol k vytvoření Evropského prostoru vysokoškolského vzdělávání do roku  
2010. Cílem spolupráce je především zpřehlednit systémy vysokoškolského vzdělávání v Evropě skrze 
strukturované studium, srovnatelné a čitelné diplomy i zavádění kreditních systémů. Otevřela se tak cesta 
k vzájemnému uznávání studia v zahraničí a mobilitě studentů i akademických pracovníků. Velký důraz  
je kladen na zabezpečení kvality vysokoškolského vzdělávání i celkovou evropskou dimenzi  
ve vysokoškolském vzdělávání. Dnes je do Boloňského procesu zapojeno 46 zemí Evropy, mezinárodní 
organizace zastupující vysokoškolské instituce, studenty, zaměstnavatele, agentury kvality a v neposlední 
řadě pak Evropská komise, Rada Evropy nebo UNESCO. 
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studijních programů bylo zavedeno celoživotní vzdělávání. Pro sociálně nejpotřebnější 

byla zavedena sociální stipendia. Třístupňová struktura vysokoškolského vzdělávání  

v návaznosti na Boloňský proces byla striktně zavedena roku 2001 a zároveň byla 

upravena i délka magisterského studia (dříve 2 – 3 roky, nyní 1 – 3 roky) navazujícího 

na 3 – 4 leté bakalářské. Od akademického roku 2004/2005 je převážná většina 

studentů přijímána do bakalářských programů. I nadále mohou existovat 

nestrukturované 4 – 6 leté studijní programy. Jsou to obory, kterým dosud nevypršela 

akreditace, nebo to jsou programy, které schválila Akreditační komise a to v určitých 

oborech, např. medicína, veterinární vědy, farmacie aj. Počínaje rokem 2006 byla 

upravena délka doktorského studia (z dřívějších 3 let na 3 – 4 standardní roky studia). 

Dokladem o ukončení studia již není vysvědčení o státní zkoušce, ale od roku 2006 

dodatek k diplomu, který se vydává současně s diplomem. 

2. Vyšší odborné vzdělávání 

 Vyšší odborné školy byly jako nový typ postsekundárního vzdělávání experimentálně 

ověřovány od školního roku 1992/1993. Novelou školského zákona z roku 1995 byly  

od školního roku 1995/1996 zavedeny jako nová řádná součást vzdělávacího systému. 

Většina těchto institucí vznikla a dosud působí při středních odborných školách stejného 

nebo podobného zaměření. Vyšší odborné školy jsou považovány za součást terciárního 

vzdělávání. Vzhledem k tomu, že v novele zákona z roku 1995 byla problematika vyššího 

odborného vzdělávání zavedena pouze částečně, došlo v novém školském zákoně z roku 

2004 ke komplexní úpravě této oblasti vzdělávání. Zákon přinesl změny například 

v délce studia, kdy ji sjednocuje na tři roky. Výjimku tvoří zdravotnické obory, jejichž 

délka studia je stanovena na tři a půl roku. Vzdělávací programy jednotlivých vyšších 

odborných škol podléhají akreditaci, kterou uděluje Ministerstvo školství, mládeže  

a tělovýchovy na základě stanoviska Akreditační komise pro vyšší odborné školy,  

jako poradního orgánu ministerstva. Současný vývoj vede také díky akreditacím 

studijních programů, kreditovému systému, systému hodnocení studentů, ke sbližování 

terciárního vzdělávání na vyšších odborných školách a školách vysokých. Novelou 

zákona o vysokých školách z roku 2004 došlo také k usnadnění přechodu z vyšších 

odborných škol na školy vysoké. 
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2.2.1 Terciární vzdělávání dnes  

 Výrazným rysem vývoje terciárního vzdělávání v České republice posledních let jsou 

nárůsty počtu studentů. Tento fakt také dokládají tabulky v příloze č. 2. Nárůst počtu 

studentů v terciárním sektoru v České republice je dán především rozvojem 

bakalářského studia. U nedělených magisterských oborů byl počet přihlášených  

do prvního ročníku na konci prvního desetiletí 21. století nižší, než byl na konci 

devadesátých let 20. století. Konkrétně jde o pokles o 70 %. Rozvoj uspokojování zájmu 

o terciární vzdělávání je také spojen se vznikem a vývojem soukromých škol. Jádro 

nárůstu studentů terciárního vzdělávání je spojeno s růstem zájmu o studium i kapacit 

na veřejných školách. Podíl zapsaných k přihlášeným je na soukromých školách výrazně 

vyšší než ve školství veřejném. V míře uspokojování zájmu jsou také výrazné rozdíly 

mezi druhy škol. V roce 2007 byly u souboru všech vysokých škol na jedné straně 

technické studijní obory s téměř 70 % zapsaných k přihlášeným. Na druhé straně byly 

právnické obory s 27,5 % zapsaných k přihlášeným. U veřejných škol je podíl přijatých 

rovnoměrně nižší. Největší rozdíl je u ekonomických oborů, které jsou nejvíce 

zastoupeny mezi soukromými školami. Počty vysokých škol vzrostly od roku 1990 

třikrát. Tento nárůst byl způsoben především rozvojem soukromých škol.  

Co se týče regionálního rozložení vysokých škol, stále dominuje postavení Prahy.  

Z krajů jsou nejméně vybaveny kraje Karlovarský a Vysočina. Výrazný nárůst nabídky 

terciárního vzdělávání byl v Moravskoslezském a Jihomoravském kraji. Nejmenší počty 

vyšších odborných škol nabízí Zlínský, Karlovarský, Olomoucký kraj a Vysočina. 

(PRUDKÝ, PABIAN, ŠIMA, 2010) 
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2.3 Aktuální otázky vysokoškolského vzdělání v ČR 

2.3.1 Rovnost v přístupu ke vzdělání  

 Na problematiku rovnosti můžeme pohlížet z několika hledisek. Můžeme například 

posuzovat přístup ke vzdělání podle vzdělání rodičů, podle pohlaví nebo podle 

sociálního nebo zaměstnaneckého statusu. Těmito otázkami se zabývali Matějů, 

Řeháková a Simonová, v analýzách statistických dat z let 1991, 1998 a 1999. Na základě 

analýz dospěli k následujícímu závěru: „Nerovnost v dosažení terciárního vzdělání mezi 

dětmi z rodin s různým vzděláním byla značná a po celé sledované období neměnná.“ 

Šance mužů na dosažení terciárního vzdělání byly zpočátku velmi vysoké, ale postupně 

se šance mužů a žen vyrovnávaly. (PRUDKÝ, 2010) 

 Dalším významným faktorem nerovnosti v přístupu ke vzdělání je jeho dostupnost. 

Regionální rozložení ukazuje stále jasně vévodící postavení Prahy. Pro maturanty 

z Prahy je studium na vysoké škole dostupnější a také méně finančně náročné. A zároveň 

je vybavenost sociálním, kulturním i ekonomickým kapitálem u studentů z Prahy 

příznivější, než u studentů z ostatních krajů republiky. Dá se tedy konstatovat,  

že nabídka terciárního vzdělávání roste, ale tento nárůst není lokálně, oborově  

ani pro věkové kategorie rovnoměrný. (PRUDKÝ, 2010) 

 Nejčastějším tématem v otázkách nerovného přístupu k terciárnímu vzdělávání jsou 

otázky rovnosti šancí v souvislosti se sociálními rozdílnostmi uchazečů o studium. 

Následující uvedená fakta jsou výsledkem dlouhodobých šetření  CSVŠ, dále vlastní 

výzkumy hodnotových struktur studentů prvních ročníků vysokých škol v letech 2003  

a 2005 pana Ing. Libora Prudkého, Ph.D. a longitudinální výzkum studentů FHS UK  

za roky 2002 – 2008. V zásadě se v těchto výzkumech potvrdil vztah a obecný poznatek  

o přímém vztahu mezi vyšším vzděláním rodičů a studiem na vysokých školách v České 

republice. Trendy vývoje ovšem nejsou jednoznačné. Z analyzovaných šetření vyplývá 

poznatek, že podíl rodičů vysokoškolských studentů s vysokoškolským vzděláním  

od roku 1995 klesá. Dalším zajímavým faktem je vztah mezi vzděláním rodičů a životním 

stylem rodin vysokoškoláků. Tento vztah potvrzují také další empirické výzkumy,  

a to nejen u nás. S růstem vzdělání rodičů rostla také kvalita životního stylu rodin 

studentů i studentů samotných. V letech 2003 a 2005 se tento vztah potvrdil ve všech 

testovaných podobách. Ovšem vztah mezi příjmovou úrovní a vzděláním rodičů není  

již tak intenzivní. Dále se z šetření ukázal podstatný vliv regionálních diferencí i oborů 
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studia. Rozdíly podle měst byly markantní. Konkrétně se ukázalo, že mezi otci 

vysokoškolských studentů prvních ročníků je v Ostravě kolem 21 % vysokoškolsky 

vzdělaných, zatímco v Praze je to přes 50 %. Ukázalo se také, že se mění podíl 

přijímaných absolventů ze středních škol. Zatímco v roce 1989 tvořili 63,8 % zapsaných 

na vysoké školy absolventi gymnázií, v roce 1995 to bylo 53,3 % a v roce 2006 už jen 

30,6 %. Naopak tomu je u absolventů středních odborných škol, kdy v roce 1989 jich 

bylo na vysoké školy zapsáno 31,8 %, v roce 1995 38,3 % a v roce 2006 44, 9 % (ovšem 

v roce 2006 dle výroční zprávy MŠMT neuvedlo druh absolutoria u více  

než 20 % zapsaných studentů). Podíly absolventů středních odborných učilišť  

či integrovaných středních škol zůstávají stále nízké. Podstatný nárůst možnosti 

studovat na vysoké škole zaznamenali především absolventi středních odborných škol, 

kterým se rozšířili možnosti pro jejich přijetí. Genderové rozdíly, jak je uvedeno i výše, 

se zmenšují. Od roku 2005 převažují mezi přihlášenými, ale i přijatými a zapsanými, 

ženy nad muži. V roce 2006 byl podíl přihlášených žen 57,1 %, přijatých  

52,5 % a zapsaných 52,5 % z celku. Otázkám rovnosti v oblasti etnických rozdílů nebyla 

ve výzkumu věnována pozornost, jelikož o vnitřní etnické struktuře studentů 

s občanstvím České republiky nejsou k dispozici žádné údaje. Ovšem je zaznamenán 

nárůst studentů s cizím státním občanstvím na vysokých školách v České republice. 

Tento fakt je ovšem vyvolán jinými vlivy než cíleným úsilím o vyrovnání případných 

etnických nevýhod. (PRUDKÝ, 2010) 

 Problematikou výchozí rodiny a sociálního původu se také zabývali Matějů, Simonová  

a Straková (MATĚJŮ, SIMONOVÁ, 2005), kteří provedli výzkum u studentů prvních 

ročníků vysokých škol v České republice.  

 V současnosti se také čím dál častěji hovoří o (ne)rovnosti v přístupu ke vzdělání  

se zavedením školného na vysokých školách. Jako jeden z hlavních argumentů proti 

zavedení spoluúčasti studentů na financování studia na veřejných vysokých školách  

je vytvoření dalších bariér v přístupu k vysokoškolskému vzdělání. Zejména se jedná  

o rodiny a zájemce o studium s nízkými příjmy. Tento argument je ovšem dle autorů 

Matějů, Simonová, Basl (2005) ne zcela správný, ačkoli se tak na první pohled může zdát.  
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Autoři hovoří o tom, že existují různé programy finanční pomoci, které studentům 

pomáhají hradit jak životní náklady, tak případné poplatky spojené se studiem. 7 

 Programy sociální pomoci studentům vysokých škol existují i v systémech,  

kde neexistuje spoluúčast studentů na financování studia. Forma pomoci je poskytována 

formou stipendií, grantů, studentských dávek, půjček. Systémy terciárního vzdělávání  

se zavedenou spoluúčastí studentů nevykazují větší sociální nerovnosti v přístupu 

k vysokoškolskému vzdělání než systémy založené téměř výhradně na veřejném 

financování poskytované vzdělávací služby. (MATĚJŮ, SIMONOVÁ, 2005) Podrobněji 

budou modely financování vysokých škol popsány v následujících kapitolách. 

 Hlavní výsledky z výzkumu veřejného mínění ukazují, že česká veřejnost považuje 

nerovnosti v přístupu ke vzdělání za podstatný problém. Z výsledků výzkumu vyplynulo, 

že více než dvě třetiny dotázaných se domnívá, že mnoha nadaným dětem  

se u nás nedostává šance studovat. Toto zjištění je samo o sobě dosti závažným 

zjištěním. Ovšem tato fakta nejsou zcela jednoznačná, protože na jedné straně naprostá 

většina respondentů (68%) souhlasí s tím, že mnoho nadaných dětí u nás nedostane 

šanci studovat, na druhou stranu, jen o málo méně dotázaných vyjádřilo souhlas 

s opačným názorem, tj. že o tom, jakého kdo u nás dosáhne vzdělání, rozhodují  

jen schopnosti a vůle studovat. S oběma na první dojem protichůdnými argumenty 

souhlasila jedna třetina dotázaných. Z výzkumu dále vyplynulo, že 47 % české veřejnosti  

se domnívá, že mnoho nadaných dětí nedostane šanci studovat, protože skutečně 

                                                        
7 Sociální stipendium - „Nárok na sociální stipendium je upraven s účinností od 1. 1. 2006 zákonem 

č.552/2005 Sb., kterým se novelizoval zákon č.111/1998 Sb. o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů 

a zákon č.117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů. Student veřejné  

nebo soukromé vysoké školy, jenž splňuje zákonem stanovené podmínky, tj. má nárok na přídavek na dítě  

ve zvýšené výměře (rozhodný příjem rodiny za minulý rok nepřesáhl výši 1,1násobku životního minima), 

prokazuje tento nárok své vysoké škole tím, že k žádosti o stipendium přiloží písemné oznámení o přídavku 

na dítě vydané úřadem státní sociální podpory. Výše stipendia činí násobek přídavku na dítě ve zvýšené 

výměře, stanovený nařízením vlády. Vláda stanovila svým nařízením ze dne 1. 3. 2006, že minimální 

stipendium bude dvojnásobkem přídavku na dítě ve zvýšené výměře. Přídavek na dítě ve zvýšené výměře činí 

měsíčně v současnosti 810 Kč, proto stipendium, které vysoká škola přiznává podle svého stipendijního řádu 

po standardní dobu studia na deset měsíců v akademickém roce, činí nejméně 1 620 Kč měsíčně. Reálné 

vyplacení stipendií v současném časovém období ovšem závisí na příslušných změnách stipendijních řádů 

vysokých škol, které schvalují jejich akademické senáty. Je předpoklad, že stipendia začnou vyplácet vysoké 

školy počátkem druhého čtvrtletí tohoto roku. Sociální stipendia se nezapočítávají do příjmů rodiny  

pro výpočet sociálních dávek a jsou osvobozena od daně z příjmů.“  
Dostupné z: [http://www.msmt.cz/vzdelavani/informace-k-socialnim-stipendiim-pro-vysokoskolaky],  

6. 6. 2012 
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kvalitní vzdělání se dostává především vyšším sociálním vrstvám.  

(MATĚJŮ, SIMONOVÁ, 2005)  

 Na stránce 153 v odkázané literatuře, je graf, který znázorňuje intenzitu pocitu 

nespravedlivých nerovností v šancích na vzdělání podle věku, vzdělání a deklarované 

politické orientace. Tento graf znázorňuje velkou odchylku od průměru u vysokoškolsky 

vzdělaných jedinců, kteří v šancích na vzdělání mnoho nespravedlivé nerovnosti nevidí. 

Naopak lidé se základním vzděláním tuto nespravedlivost vnímají velmi silně. Dále jsou 

z grafu patrné rozdíly ve vnímání nerovností z pohledu preferované politické orientace: 

s názorem „Skutečně kvalitní vzdělání mohou svým dětem u nás zajistit jen bohatí“ 

souhlasilo 86 % silně levicově orientovaných občanů a 39 % silně pravicově 

orientovaných občanů. Tento výsledek by ovšem neměl být brán a vnímán tak,  

že by pravicově smýšlející lidé nesdíleli nespravedlivé nerovnosti. Jen ukazuje,  

že je u nich slabší než u levicově orientovaných občanů. S problémem nerovností  

se potýkají i jiné země, což dokládají i mezinárodní výzkumy. Je to problém většího 

významu a rozsahu, který jen tak nevymizí. (MATĚJŮ, SIMONOVÁ, 2005) 

2.3.2 Financování vysokého školství 

 Veřejné vysoké školy jsou financovány z veřejného rozpočtu. Finanční prostředky 

určené do školství přerozděluje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. 

V současnosti se řeší změny, které by v oblasti financování veřejných vysokých škol měly 

nastat. Veřejné vysoké školy by již neměly být nadále financovány jen na základě počtu 

přijatých studentů, ale také podle výsledků, kterých dosáhly v oblasti vědy a výzkumu. 

Navrhované změny si kladou za cíl zamezit rostoucímu počtu vysokoškolských studentů 

a zvýšit kvalitu výuky. Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy každoročně vydává 

Zásady a pravidla pro financování veřejných vysokých škol, které navazují  

na Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké  

a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na období 2011 až 2015, projednaný 

Poradou vedení MŠMT v únoru 2010. Mezi základní východiska patří podpora kvality  

a relevance vysokoškolského vzdělávání (a omezování kvantitativního rozvoje), 

otevřenost národnímu i mezinárodnímu prostředí a podpora efektivity financování 

vysokých škol.  
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Hlavní východiska pro nadcházející vývoj z hlediska financování jsou následující: 

1. Podíl všech poprvé zapsaných do terciárního vzdělávání v ČR1 již dosáhl vysoké 

úrovně, kterou není třeba dále zvyšovat. V dlouhodobém záměru  

(DZ) VŠ  je uvedeno, že podíl vysokoškoláků nemá přesáhnout dvě třetiny populace 

odpovídajícího věku. Na základě tohoto východiska bude stanoven odhad celkového 

počtu studentů zapsaných do prvních ročníků (nově zapsaní = poprvé  

i opakovaně zapsaní do bakalářských a dlouhých magisterských studijních 

programů) veřejných vysokých škol. 

2. Podstatně větší část vysokoškoláků s bakalářským titulem by měla přecházet přímo 

na pracovní trh a nepokračovat v navazujícím magisterském studiu (dnes pokračuje 

více než 80 %). Podle DZ VŠ se má podíl absolventů bakalářských studijních 

programů, kteří pokračují v navazujícím magisterském studijním programu  

v souhrnu za vysoké školy (avšak diferencovaně z hlediska jednotlivých škol) 

postupně přibližovat až k hodnotě 50 %. Tato regulace počtu studentů  

v navazujících magisterských programech musí jít ruku v ruce s podporou uplatnění 

absolventů bakalářských studijních programů na trhu práce. 

3. Vzhledem k oběma předchozím tezím a k předpokládanému nepříznivému 

demografickému vývoji dojde v následujících letech přirozeně k postupnému 

snižování celkového počtu studentů v terciárním vzdělávání a v rámci toho  

i ke snižování počtu studentů veřejných vysokých škol. 

4. V pravidlech financování posilovaný význam ukazatelů kvality a výkonu 

odrážejících priority rozvoje vysokého školství výrazně podpoří diverzifikaci 

vysokého školství a efektivní strukturu vysokých škol. Postupná regulace počtu 

studentů a s tím související dopady do rozpočtů škol proto nebudou prováděny 

plošně, ale v závislosti na školami prokázaném výkonu a kvalitě. (MŠMT, 2012) 
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Studentská komora rady vysokých škol8 vidí roli státu ve financování veřejného 

vysokého školství za nezastupitelnou z následujících důvodů: 

 Požadavek rovnosti v přístupu ke vzdělání  

 Vzdělání na veřejných vysokých školách by mělo být přístupné všem uchazečům,  

kteří mají minimální předpoklady a zájem o studium, bez ohledu na příjmovou  

či majetkovou situaci jich samotných či jejich rodičů. 

 Existence pozitivních externalit  

 Z povahy vzdělání jako smíšeného statku vyplývá, že jeho spotřebou vzniká užitek 

nejen konkrétnímu jedinci, ale i ostatním občanům, již spotřebu vzdělání tohoto jedince 

neovlivňují. V celospolečenském měřítku je důsledkem zvyšování počtu vysokoškolsky 

vzdělaných lidí růst ekonomiky, z něhož mají užitek i lidé s nižším stupněm vzdělání 

(vyšší příjmy, nižší míra nezaměstnanosti atd.). Z pohledu vzdělávaného jedince  

má vyšší stupeň vzdělání pozitivní dopad nejen na jeho výši příjmů, ale i na jeho sociální  

a kulturní kapitál, jenž je obohacením pro něj samotného i jeho okolí, jakož i pro celou 

společnost. Vzhledem k důležitosti těchto pozitivních externalit je kvalitní fungování 

veřejných vysokých škol v nejvlastnějším zájmu státu. 

 Zájem státu podporovat obory, jež by v čistě poptávkovém modelu neobstály  

 Úkolem státu je rozvinout co nejúčinnější grantovou politiku přístupnou všem typům 

škol za stejných podmínek. (SK RVŠ, 2002) 

Dva základní indikátory financování vysokých škol: 

a) Podíl finanční podpory studentů (granty, půjčky, stipendia) na celkových výdajích 

na terciární vzdělávání 

b) Podíl soukromých zdrojů na financování terciárního vzdělávání. 

Z těchto dvou hledisek zmíněných parametrů financování existují tři výrazně odlišné 

typy zemí.  

1. Země, jako je Austrálie, USA, Kanada, kde je poměrně vysoký podíl soukromých 

zdrojů kompenzován silnou účastí veřejných zdrojů plynoucích do programů 

sociální pomoci studentů. 

                                                        
8 Studentská komora Rady vysokých škol (SK RVŠ) je vrcholnou reprezentací studentů veřejných, státních 

a soukromých vysokých škol v ČR. Její členové jsou voleni zastupitelskými orgány jednotlivých vysokých 

škol. Zastupuje studenty při jednáních s orgány státní správy a v mezinárodních studentských 

organizacích. 
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2. Země, například Skandinávské, kde stát kromě většiny nákladů na terciární 

vzdělávání ještě navíc výrazně přispívá ke krytí nákladů studia prostřednictvím 

programů sociální pomoci. 

3. Země, kde je podíl soukromých zdrojů plynoucích přímo do terciárního 

vzdělávání nízký a stejně tak je slabá i pomoc státu v úhradě nákladů spojených 

se studiem. Včetně většiny postkomunistických zemí, kam patří i Česká republika 

sem patří také Portugalsko, Francie a Německo.  

 Analýzy dat z Education at a Glance (2002), (MATĚJŮ, SIMONOVÁ, 2005) ukazují,  

že nerovnosti v přístupu k vysokoškolskému vzdělání v podfinancovaných systémech 

s nízkou účastí studentů na nákladech studia jsou vyšší než v systémech, kde se studenti 

výrazně podílí na financování studia a stát naopak vytváří programy sociální pomoci 

studentům. (MATĚJŮ, SIMONOVÁ, 2005) 

2.3.3 Školné 

 Otázka vybírání školného, ať už v jakékoli podobě, je v současnosti značně citlivé  

a zároveň velmi aktuální téma. Ještě stále ovšem není jasné, jak by podoba školného 

měla v České republice vypadat. Následující text se tedy věnuje pouze stručné 

charakteristice jednotlivých navrhovaných variant. 9 

 Přímé školné s možností půjčky od banky 

 Přímé školné platí student přímo vysoké škole vždy na začátku roku či semestru. 

Student má zároveň možnost získat rozumně úročenou půjčku od státu nebo od banky. 

 Odložené školné 

 Jedná se o splácení školného po ukončení studia a to teprve poté, kdy absolvent 

dosáhne určité výše příjmu (např. nadprůměrné mzdy). 

 Časově omezená absolventská daň 

 Tuto daň by platil absolvent po dosažení určité výše příjmu (např. dvojnásobku 

nadprůměrné mzdy) jako procentuálně stanovenou část příjmu (např. 5%),  

kterou by platil po předem stanovenou dobu (např. 15 let) 

 V deníku Mladá fronta Dnes 16. června 2010 vyšel komentář prof. Rudolfa Haňky  

z University of Cambridge, předsedy Rady pro reformu vysokoškolského vzdělávání, 

                                                        
9 V praktické části této práce jsou uvedeny výsledky z výzkumu, kdy respondenti odpovídali na otázku:  

„S jakou formou spoluúčasti byste nejvíce souhlasil/a?“ 
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který se ke školnému v České republice vyjádřil takto: „Jedno je jasné: pokud se nová 

vláda rozhodne pro školné, nemělo by být příliš komplikované a musí mu předcházet 

zavedený systém studentských půjček.“ 10  

2.3.4 Reforma vysokého školství 

 První významné pokusy o aktuální reformu vysokých škol navázaly na zprávu OECD11 

Country Note – Thematic Review of Tertiary Education, která byla vydána v roce  

2005, publikací tezí Bílé knihy terciárního vzdělávání na podzim 2006. 

 V rámci návrhu reformy vznikla již zmiňovaná Bílá kniha terciárního vzdělávání,  

která se měla stát východiskem pro reformu českého vysokého školství.  

Dále také vznikaly věcné záměry zákona o vysokých školách. 12 

Některé sporné body k věcným záměrům o reformě vysokých škol: 13 

 Návrh umenšuje vliv akademické obce na chod vysoké školy a některé důležité 

pravomoci předává externím aktérům.  

 Návrh snižuje zastoupení studentů v akademických senátech vysokých škol. 

 Návrh mění tituly docentů a profesorů na funkční místa. 

 Návrh obsahuje variantu školného, která nepovede ani ke zvýšení motivace 

studentů, ani k nárůstu kvality vysokého školství. 

 Návrh nového systému zajišťování kvality vysokých škol je nekoncepční  

a nedopracovaný, zároveň se ale jedná o radikální změnu, které se budou muset 

vysoké školy přizpůsobit. 

 Návrh rezignuje na regulaci poměrů na soukromých vysokých školách a nereaguje 

ani na problémy související s rapidním nárůstem jejich počtu. 

                                                        
10 Dostupné z www: [http://www.msmt.cz/ministerstvo/mf-dnes-ted-jeste-vybrat-spravne-
skolne?highlightWords=%C5%A1koln%C3%A9], 7. 6. 2012 

11 Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (zkráceně OECD z angl. Organisation for Economic  

Cooperation and Development) je mezivládní organizace 34 ekonomicky nejrozvinutějších států na světě, 

které přijaly principy demokracie a tržní ekonomiky. OECD koordinuje ekonomickou a sociálně-politickou 

spolupráci členských zemí, zprostředkovává nové investice, prosazuje liberalizaci mezinárodního 

obchodu. Cílem OECD je napomáhat k dalšímu ekonomickému rozvoji, potlačení nezaměstnanosti, 

stabilizaci a rozvoji mezinárodních finančních trhů. Dostupné z www, 6. 6. 2012:  

[http://cs.wikipedia.org/wiki/Organizace_pro_hospod%C3%A1%C5%99skou_spolupr%C3%A1ci_a_rozv

oj] 

12 Cílem této práce není předložit obsahy zmiňovaných dokumentů, proto budou v  seznamu literatury 
přiloženy odkazy na stránky, kde je možné si materiály prostudovat.  

13 Kolektiv autorů členů akademické obce UK: Kritický průvodce „reformou“ vysokých škol, Praha: 2012 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Organizace_pro_hospod%C3%A1%C5%99skou_spolupr%C3%A1ci_a_rozvoj
http://cs.wikipedia.org/wiki/Organizace_pro_hospod%C3%A1%C5%99skou_spolupr%C3%A1ci_a_rozvoj
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 Od roku 2006 probíhají na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy snahy  

o vytvoření nové právní normy pro terciární vzdělávání v České republice.  

Dosud se jí však nepodařilo sepsat do podoby, se kterou by všichni souhlasili  

a která by byla všeobecně akceptována. Připravované normy se zatím setkávaly 

s kritikou, především ze strany studentů a také ze strany vysokých škol.  Zásadní 

problém, se kterým se MŠMT v posledních letech potýká, je poměrně časté střídání osob 

na postu ministra.  

2.4 Finanční situace studentů 

 Mapování finanční situace studentů bylo součástí výzkumu EUROSTUDENT IV. 

Z tohoto výzkumu vyplynulo, že dominantní zdroje příjmů studentů pocházejí z výchozí 

rodiny a z vlastních výdělků. V průměru 80 % všech příjmů studentů pochází buď  

od rodičů, nebo z vlastních výdělků. Porovnání příjmů a výdajů studentů naznačuje 

„příjmový deficit“ a to přibližně 1300 Kč měsíčně u studentů veřejných vysokých škol  

a něco málo přes 5000 Kč u studentů soukromých vysokých škol. Přibližně asi polovina 

studentů uvádí, že jejich příjmy pokrývají výdaje. U studentů pocházejících z rodin 

s nižším sociálně-ekonomickým statusem jde jen o třetinu studentů. Studium jako 

značnou finanční zátěž rodinného rozpočtu vidí v průměru jedna pětina studentů. Jako 

velkou finanční zátěž pro rodinný rozpočet studium vnímají téměř dvě pětiny studentů 

pocházejících z rodin s nejnižším sociálně-ekonomickým statusem. Téměř dvě pětiny 

studentů uvádí, že nedostatek financí může ohrozit pokračování jejich studia. Ohrožení 

studia připouští také více než polovina studentů pocházejících z rodin s nejnižším 

sociálně-ekonomickým statusem. (MŠMT, 2009) 

 V denním studium si v průběhu studia vydělává 75 % studentů. Průměrný měsíční 

výdělek studenta veřejné vysoké školy je okolo 4000 Kč, studenti na soukromých 

vysokých školách si v průměru měsíčně vydělávají 6500 Kč. Rozdíly ve výdělcích  

u studentů odlišného sociálního původu jsou zanedbatelné. (MŠMT, 2009) 14 

 Matějů, Simonová a Straková (MATĚJŮ, SIMONOVÁ, 2005) se v rámci svého výzkumu 

týkající se studentů prvních ročníků vysokých škol v České republice zabývali náklady 

spojenými se studiem a zdroji, ze kterých jsou náklady financovány. V dotazníkovém 

šetření rozdělili náklady na studium do dvou oblastí. První oblast se věnovala přímým 

                                                        
14 Dostupné z: [http://rtv.reformy-msmt.cz/soubory-ke-stazeni/vyzkumy/], 9. 6. 2012 
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studijním nákladům, kam zařadili školné, poplatky, nákupy knih a studijních materiálů. 

Druhou oblastí nákladů byly životní náklady tedy bydlení, doprava a strava. Ve výzkumu 

se také zaměřili na roli různých zdrojů financování, zejména podle toho, kde student 

bydlí, zda má pravidelné příjmy a z jaké rodiny pochází. 

 Z toho výzkumu vyplynulo, že studenti na veřejných vysokých školách zaplatí  

na poplatcích jen v průměru 240 Kč za rok a přímé náklady činí celkově 302 Kč měsíčně. 

Na soukromých vysokých školách studenti zaplatí na školném a dalších poplatcích 

v průměru 47 260 Kč ročně, přímé náklady činí průměrně 5040 Kč měsíčně. Studenti 

soukromých vysokých škol mají také vyšší náklady na další studijní materiály.  

Podíl půjček a jiných zdrojů financování přímých nákladů na studium je zanedbatelný, 

nepřesahuje ani 2%.  

 Životní náklady, které jsou spojené se studiem na vysoké škole, činily v roce  

2004 v průměru 3252 Kč měsíčně. Rozdíly mezi studenty soukromých a veřejných 

vysokých škol jsou výrazné i v této oblasti. Zejména se jedná o náklady na ubytování. 

Student soukromé vysoké školy nemá možnost získat dotované bydlení na kolejích, 

bydlí proto převážně v podnájmech, kde průměrný měsíční výdaj činí 3342 Kč. Student 

bydlící na koleji utratí za ubytování v průměru 1051 Kč měsíčně. Menzy, které jsou 

dotované státem a určeny studentům veřejných vysokých škol, umožňují stravovat  

se levněji. V průměru zde student za stravu měsíčně utratí 1700 Kč. Celkové životní 

náklady studenta veřejné vysoké školy činí 3175 korun a u studenta soukromé vysoké 

školy činí tyto náklady 4771 korun. V rámci tohoto šetření se hledala také odpověď  

na otázku, jakou měrou se na financování životních nákladů studentů podílí rodiče  

a jakou studenti. Zjistilo se, že studenti, ať už na soukromé či veřejné vysoké škole 

dostanou od rodičů v průměru okolo dvou tisíc korun.  Z výše uvedených dat tedy 

vyplývá, že studenti veřejných vysokých škol si na životní náklady přispívají menší 

částkou než studenti soukromých vysokých škol (tedy 957Kč oproti 2797 Kč). 

 Rozdíly v průměrných výdělcích studentů jsou rovněž evidentní. Student veřejné 

vysoké školy si měsíčně v průměru vydělal 1725 korun, zatímco vydělaný příjem 

studenta soukromé vysoké školy byl 6716 korun. Rozdíly nejsou jen ve výši výdělku,  

ale také ve formě vydělávání peněz. Studenti soukromých vysokých škol si mnohem 

častěji vydělávají podnikáním nebo řádnými pracovními úvazky, které často souvisejí  

se studovaným oborem. Studenti veřejných vysokých škol si vydělávají spíše 
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příležitostnými formami, anebo si nevydělávají vůbec. (MATĚJŮ, SIMONOVÁ, 2005) 15 

Na stránkách 120 – 125 v citované literatuře jsou znázorněny grafy k výše uvedeným 

faktům.  

2.5 Postavení a uplatnění absolventů vysokých škol na pracovním trhu  

 Vysokoškolské vzdělání s sebou přináší řadu výhod. Vysokoškolsky vzdělaní lidé 

v porovnání s lidmi s nižším vzděláním snadněji nacházejí zaměstnání a jsou tedy méně 

ohroženi nezaměstnaností. Práce lidí s vysokoškolským vzděláním je často 

kvalifikovanější, zajímavější a také lépe finančně ohodnocena. Tyto výhody, které jsou 

spojené se získáním vysokoškolského titulu, ovšem neplatí v každém období stejně, 

neplatí všude a nejsou pro každého vysokoškoláka stejné. Důvodem těchto rozdílů jsou 

počty vysokoškoláků na pracovním trhu. Dalším důvodem jsou individuální schopnosti  

a charakteristiky absolventa a také studovaný obor na dané vysoké škole či univerzitě. 

(KOUCKÝ, ZELENKA, 2010) 

2.5.1 Jak je to s počtem vysokoškoláků v ČR 

 „V České republice je podíl vysokoškoláků na pracovním trhu oproti jiným rozvinutým 

zemím pořád ještě nízký“. (KOUCKÝ, ZELENKA, 2010) 

 Poslední údaje za vyspělé země OECD16 říkají, že mezi dospělými ve věku 24 – 64 let 

mělo v České republice v roce 2008 zhruba 14,5 % osob terciární vzdělání,  

které zahrnuje nejen tradiční univerzity a vysoké školy, ale také vyšší odborné školy. 

Průměr zemí Evropské unie byl 25,3 %. Pozadu jsme také v mladších věkových 

kategoriích ve věku 25 – 34 let. V mezinárodních statistikách není zachycen všeobecně 

vnímaný nárůst počtu studentů vysokých škol. Důvodem je několikaleté zpoždění mezi 

počtem zapsaných studentů na vysokých školách a zvyšováním počtu absolventů  

na pracovním trhu. Několikaleté zpoždění je dáno délkou studia. Bude ještě nějakou 

chvíli trvat, než vysokoškoláci zaplní skupinu ve věku 24 – 34 let. Dále je důležité  

si uvědomit, že výše uvedené údaje jsou z let 2007 a 2008 a byly publikovány na podzim 

2010. Zhruba až po deseti letech bude možné zaznamenat důsledky zvyšování počtu 

přijatých a podílu vysokoškoláků v této věkové kategorii v České republice. 

                                                        
15 V praktické části této práce jsou uvedeny výsledky z výzkumu, kdy respondenti odpovídali  

na otázku: „Chtěli jste si najít zaměstnání ve studovaném oboru? Podařilo se vám to?“  
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 Česká republika dnes patří k zemím, kde počet absolventů s terciárním vzděláním 

roste nejrychleji. Tento fakt potvrzují další statistiky. V roce 2000 byl podíl 

vysokoškoláků v České republice pouze necelých 14 %. V roce 2008 se podíl 

vysokoškoláků výrazně zvýšil a to na 36 %, čímž se Česká republika přiblížila průměrné 

úrovni vyspělých zemí. Prudký nárůst dokazuje i fakt, že v roce 2009 již podíl čerstvých 

absolventů vysokých škol dosáhl 44 %, tedy až trojnásobek oproti roku 2000. V roce 

2011 převýšil podíl vysokoškoláků podíl všech ostatních absolventů, kteří vstupují  

na pracovní trh. V důsledku tohoto nárůstu, kdy mladí lidé s vysokoškolským vzděláním 

budou v roce 2017 tvořit více než polovinu kohorty ve věku 25 – 34 let, dojde k několika 

změnám. Tento fakt se odrazí v postavení na pracovním trhu z hlediska zaměstnanosti, 

výše mezd i kvalifikační náročnosti práce. (KOUCKÝ, ZELENKA, 2010) 

2.5.2 Zaměstnatelnost vysokoškoláků v České republice a v jiných zemích EU 

 Zaměstnatelnost, tedy schopnost získat a udržet si zaměstnání je v rozvinutých 

zemích světa ovlivněna mimo jiné také ekonomikou dané země a s ní související úrovní 

kvalifikačních požadavků na pracovním trhu. Míra nezaměstnanosti vysokoškoláků 

souvisí s celkovou mírou nezaměstnanosti, ale ve většině evropských zemí je o třetinu  

až polovinu nižší. V České republice míra nezaměstnaných vysokoškoláků oproti 

celostátnímu průměru nedosahuje ani polovičních hodnot. Podobně jako u nás jsou  

na tom také na Slovensku a v Maďarsku, kde je míra nezaměstnanosti vysokoškoláků  

v posledních letech hluboko pod celostátním průměrem. Je to dáno především 

dynamickým společenským a ekonomickým rozvojem umocněný v posledních letech 

vstupem do EU. Tento vstup je doprovázen relativně nízkým podílem vysokoškoláků  

na pracovním trhu, po nichž je vyšší poptávka. Stejná situace byla také v Polsku, ale nyní 

se začíná pomalu měnit. K výraznému zvýšení podílu vysokoškoláků ve věku 25 – 34 let 

došlo již dříve, jelikož expanze vysokého školství v Polsku probíhala již v 90. letech. 

Naopak relativně nejhůře jsou na tom se zaměstnatelností ve svých zemích 

vysokoškoláci na jihu Evropy. Nejméně příjemné vyhlídky při hledání zaměstnání mají 

vysokoškoláci na Kypru, v Turecku, Řecku, Itálii, ale také v severoevropském Dánsku. 

V těchto zemích zřejmě neodpovídá růst podílu vysokoškoláků vzhledem  

k ekonomickému vývoji a požadavkům trhu práce. Míra nezaměstnanosti vysokoškoláků 

se tím tedy přibližuje celkové úrovni míry nezaměstnanosti v zemi. Celková míra 

nezaměstnanosti a také míra nezaměstnanosti vysokoškoláků se za poslední dva roky 
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zvýšila prakticky ve všech zemích EU. Tento fakt je ovlivněn také celosvětovou 

ekonomickou krizí v roce 2008. Jedinou výjimku tvoří Německo, kde obě míry mírně 

poklesly. K nejvýraznějšímu zhoršení celkové nezaměstnanosti došlo v Estonsku, Litvě, 

Lotyšsku, na Islandu a v Irsku. Ve všech těchto zemích se míra nezaměstnanosti 

vysokoškoláků za poslední dva roky zvýšila více než dva a půl krát. Zároveň  

ale Estonsko, Litva a Lotyšsko spolu s Norskem a Portugalskem patří k zemím,  

kde byl růst míry nezaměstnanosti vysokoškoláků vůči celkové míře nezaměstnanosti 

nejnižší.  Nejvýrazněji krize postihla vysokoškoláky v porovnání se zbylou populací 

v Lucembursku, Rumunsku, Maďarsku, Bulharsku a Nizozemsku.  

(KOUCKÝ, ZELENKA, 2010) 

2.5.3 Celkové hodnocení vysokoškoláků na pracovním trhu 

 „Vysokoškoláci jsou v průměru zemí Evropské unie oproti celé populaci o 45 % méně 

ohroženi nezaměstnaností, vykonávají o 28 % kvalifikovanější práci a mají o 42 % vyšší 

mzdy. Souhrnný index postavení vysokoškoláků na pracovním trhu v zemích Evropské unie 

je tedy oproti celé populaci zvýhodňuje o 38 %.„ (KOUCKÝ, ZELENKA, 2010) 

 V České republice byli vysokoškoláci v roce 2005 ohroženi nezaměstnaností  

o 72 % a v roce 2009 o 64 % méně než celá pracovní síla. Vysokoškoláci u nás 

vykonávají o 35 % kvalifikovanější práci (v roce 2005 to bylo 39 %) a mají o 66 % vyšší 

mzdy (v roce 2005 to bylo zhruba stejně). Souhrnný index postavení českých 

vysokoškoláků na pracovním trhu v roce 2009 převýšil běžnou populaci o 52 %. V roce 

2005 to bylo 58 %, došlo tedy k jeho snížení. Z výše uvedených poznatků je zřejmé,  

že výhody vysokoškolského vzdělání jsou závislé na celkovém podílu vysokoškoláků,  

na požadavcích trhu práce a na tom, jaké je celkové nastavení ekonomiky každé země  

a fungování jejího pracovního trhu. Analýzy také ukazují, že v důsledku rychlého 

zvyšování počtu vysokoškoláků na pracovním trhu dojde k tomu, že výhody jejich 

dosavadního postavení se oproti průměru celé populace sníží téměř na polovinu. 

(KOUCKÝ, ZELENKA, 2010) 
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2.5.4 Postavení mladých absolventů na trhu práce 

 Dle mezinárodního ujednání se za mladé lidi na trhu práce považují zaměstnaní  

a nezaměstnaní ve věku 15–24 let (včetně). Díky tomuto pojetí o nich všechny země  

EU vykazují srovnatelné údaje. Mladí lidé ve věku do 25 let, tedy absolventi škol všech 

stupňů, vstupují na pracovní trh jako nováčci. Znamená to, že nemají žádnou pracovní 

historii, zkušenosti, návyky ani trénink a většinou jen zprostředkované sociální 

kontakty. To je také důvod, proč míra jejich nezaměstnanosti je ve většině zemí více  

než dvojnásobná. Během roku ovšem tato nezaměstnanost poněkud kolísá a nejvyšší 

nezaměstnanost bývá ve 3. čtvrtletí, kdy na trh práce nastupují noví absolventi škol. 

Zaměstnanost mladých lidí se ještě více snižuje obzvláště v ekonomicky 

problematických obdobích, která jsou spojena s růstem celkové nezaměstnanosti.  

U čerstvých absolventů vysokých škol dochází k prolínání obou tendencí. Je to dáno tím, 

že tito absolventi mají na jedné straně vysokou kvalifikaci, flexibilitu, jsou tvárnější  

a nezatížení, mají novou energii a nápady, lepší znalost počítačů a někdy i cizích jazyků. 

Na straně druhé si však přinášejí i všechny nevýhody nováčků na trhu práce. Lépe jsou 

na tom především ti absolventi, kteří již během studia pracovali, a to nejlépe ve svém 

oboru. Zaměstnatelnost absolventů vysokých škol je ve většině zemí příznivější  

než u mladých lidí vůbec, ale zároveň méně příznivá než zaměstnatelnost všech 

vysokoškoláků. V České republice se míra nezaměstnanosti vysokoškoláků ve věku  

do 30 let pohybuje dlouhodobě v rozmezí od 50 % do 90 % celkové míry 

nezaměstnanosti, ale je současně 1,5 - 2,5 krát vyšší než míra nezaměstnanosti všech 

vysokoškoláků. (KOUCKÝ, ZELENKA, 2010) 

2.5.5 Kvalifikace a odpovídající zaměstnání 

 V České republice, společně s Portugalskem, Maďarskem, Polskem a Itálií vykonávají 

vysokoškoláci v průměru nejkvalifikovanější práci. Je to dáno tím, že jich v těchto zemích  

je nejméně. Uplatnění vysokoškoláků je vedle samotné zaměstnatelnosti důležité  

také kvalifikovanost práce, kterou mohou na trhu práce vykonávat. Tedy jaká povolání 

jsou na pracovním trhu k dispozici. V zemích, kde je vysoký podíl vysokoškoláků, 

nastupují absolventi poměrně často na místa s nižšími kvalifikačními nároky. V Evropě 

jsou to především Španělsko, Belgie a Finsko. Došlo zde k tomu, že vysokoškolské 

vzdělání již nestačí k tomu, aby absolvent našel dobré uplatnění na trhu práce. 
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Absolventi zde mají problém práci vůbec najít anebo získávají práci méně 

kvalifikovanou. Často absolventi těchto zemí pracují na pozicích, na které tradičně 

nastupují středoškolští absolventi. V příštích letech by k podobnému trendu,  

tedy nárůstu počtu vysokoškoláků na místech, na kterých je postačující středoškolské 

vzdělání, by mělo dojít i u nás v České republice. (KOUCKÝ, ZELENKA, 2010) 

2.5.6 Finanční ohodnocení vysokoškoláků 

 Vzhledem k získanému vzdělání a vykonávané práci s vyššími kvalifikačními nároky, 

mají vysokoškoláci za práci vyšší odměny. Mzdy vysokoškoláků většinou přesahují 

průměr ve všech rozvinutých zemích. Obecně však platí, že vyšší mzdy mají 

vysokoškoláci v zemích, kde je vysokoškoláků nejméně. Mezi tyto země se řadí i Česká 

republika. V roce 2009 byla mzda vysokoškoláků o 9 % vyšší než celkový průměr. Dále  

se finanční ohodnocení vysokoškoláků odvíjí od celkových rozdílů ve mzdách. Například 

ve Švédsku jsou poměrně malé rozdíly ve mzdách, proto zde vysokoškolské vzdělání 

neposkytuje výraznou ekonomickou výhodu. Vysokoškolské vzdělání je v této zemi 

součástí životního stylu, slouží k možnosti získat zajímavou a různorodou práci a stalo 

se tedy součástí sociálního statusu a prestiže. V USA jsou na tom s rozdělením mezd 

podobně, jako u nás v České republice. Lidé bez jakéhokoli středního vzdělání získávají 

relativně nižší mzdy. Na rozdíl od nás je ale vzhledem k vyššímu zastoupení vyšších 

stupňů vzdělání průměrná mzda amerického středoškoláka výrazně pod celostátním 

průměrem. V USA jsou vysokoškolské mzdy blíže celostátnímu průměru a to díky 

velkému počtu bakalářů, jejichž počet výrazně převažuje nad vyššími stupni vzdělání.  

U nás je situace v tomto směru jiná. Vzhledem k vysokému podílu magistrů mezi 

terciárně vzdělanými jsou u nás průměrné mzdy vysokoškoláků vyšší o 66 %. Mzdy 

českých vysokoškoláků se tedy pohybují výše nad průměrem, než je tomu v USA. 

(KOUCKÝ, ZELENKA, 2010) 
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2.6 Přechod ze vzdělání na trh práce 

 Období přechodu ze vzdělání do pracovního života můžeme vymezit jako dobu,  

kdy dochází ke změně statusu a mladí lidé směřují od vzdělávání na plný úvazek 

ke stabilní pracovní pozici. Tématem přechodu absolventů na pracovní trh se v Evropě 

ve větší míře v politické a vědecké sféře začali zabývat převážně v počátcích 

devadesátých let. Důvodem byl fakt, že od poloviny osmdesátých let docházelo k prudké 

masifikaci vysokoškolského vzdělávání v rozvinutých zemích. Dále také docházelo 

k vzrůstající nezaměstnanosti, globalizaci a evropanizaci hospodářství a společností. 

Díky novým technologiím a manažerským konceptům docházelo ke změnám  

ve struktuře pracovních sil. To vše mělo za následek, že se rychle měnily požadavky 

vyžadovaných znalostí v zaměstnání a také klesala transparentnost a nepřetržitost 

pracovních kariér. V této době muselo vysokoškolské vzdělání reagovat na mnoho 

externích vlivů, signálů a požadavků. V rozvinutých zemích vysokoškolské vzdělání 

představuje nejvýznamnější faktor pro úspěch v profesním životě. Ačkoli mají absolventi 

nejaktuálnější vzdělání, jsou v jistém směru v nevýhodě vůči osobám,  

které jsou na pracovním trhu déle a díky tomu jsou již více zběhlí v pracovních 

postupech a metodách. Mladí absolventi tak obsazují většinou pracovní místa uvolněná 

odchody do důchodu nebo postupem na vyšší či jiné pracovní pozice. Dále také obsazují 

nově vytvořená pracovní místa, nebo místa, která dříve zastávali lidé s nižším 

vzděláním. O mladé lidi s aktuálním vzděláním a kritickým pohledem na zaběhlé 

postupy, mají zájem především firmy, které se vyznačují vyšší mírou inovací a také 

firmy, kde se rychle rozvíjí technologie. Povaha pracovního trhu je odlišná v různých 

zemích. Například v Německu a Rakousku existuje výrazná spolupráce a vazby mezi 

vzděláváním a trhem práce. V těchto zemích mají celkem silně rozvinuté sociální 

partnerství, obce se účastní na vzdělávání i na realizaci politik týkajících se mladých lidí. 

Tento systém přináší mladým lidem relativně bezpečnou cestu ze vzdělávání  

na pracovní trh. Naopak ve Velké Británii a v USA je kladen velký důraz na flexibilitu 

poskytování vzdělání a také na flexibilitu pracovního trhu, jejichž systémy kvalifikací 

jsou navrhovány v co možná nejmenší závislosti na poskytovatelích vzdělávání.  

Tento charakter pracovního trhu je celkově otevřenější, z čehož mají zisk i mladí.  

V obou typech je ovšem nejdůležitější faktor uspořádání vztahu mezi terciárním 

vzděláváním a trhem práce, ekonomická situace a stav hospodářství. S výsledky šetření 

REFLEX 2010 se ukázalo, že se zvyšuje propojenost vzdělávání a trhu práce.  
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Mnoho studujících se snaží nalézt stabilní zaměstnání související s oborem již během 

studia. Tento fakt je ještě umocněn v případě, kdy studenti bakalářských i magisterských 

programů studují při zaměstnání. Velký podíl studentů během studia pracuje. Jedná  

se o studenty, kteří si buďto doplňují vzdělání při plném pracovním úvazku, ale také o ty, 

kteří pracují, aby si zajistili prostředky na studium. (KOUCKÝ, ZELENKA, 2010) 

2.6.1 Která škola umožní lépe najít práci 

 Proces přechodu ze školy na trh práce ovlivňuje mimo jiné i typ studovaného oboru. 

Bezprostředně po absolvování nachází práci zhruba stejný podíl absolventů uměleckých 

fakult, jako je tomu u celkového průměru všech absolventů.  Později ovšem jejich 

nezaměstnanost tolik neklesá a stává se výrazně nadprůměrná. Oproti tomu například 

absolventi technických fakult v prvním půlroce nejsou příliš úspěšní při hledání práce, 

ovšem v průběhu následujících měsíců se jejich nezaměstnanost snižuje rychleji  

než u ostatních typů fakult. Nejlepší uplatnění na trhu mají absolventi  právnických  

a lékařských fakult. Míra nezaměstnanosti absolventů lékařských fakult nedosahuje  

ani jednoho procenta. Dobré výsledky mají také fakulty pedagogické. Nejhůře jsou  

na tom fakulty zemědělské a umělecké, jejichž nezaměstnanost převyšuje  

8 %. Je zajímavé, že absolventi soukromých škol mají nižší míru nezaměstnanosti  

než absolventi veřejných škol. Tento fakt je do značné míry dán tím, že soukromé školy 

často navštěvují studenti, kteří již zaměstnání mají a jen si doplňují nebo zvyšují 

kvalifikaci. Co se týká jednotlivých vysokých škol, tak nejvyšší nárůst nezaměstnanosti 

v posledních letech zaznamenali absolventi Vysoké školy chemicko-technologické 

v Praze, Technické Univerzity v Liberci a Univerzity Hradec Králové. Údaje  

o nezaměstnaných absolventech sbírají jednotlivé úřady práce ČR. Tato data zpracovává 

MPSV pravidelně dvakrát ročně, a to k 30. dubnu a k 30. září.17 

(KOUCKÝ, ZELENKA, 2010)  

                                                        
17 Absolvent - Absolventi vysokých škol jsou ti, kteří úspěšným zakončením poslední státní zkoušky 
ukončili studium.  
Definice absolventa pro potřeby statistického sledování - Dle dohody MŠMT a MPSV je pro potřeby 
statistického sledování používána definice absolventa jako uchazeče o zaměstnání, který je v evidenci  
na úřadě práce podle místa jeho trvalého bydliště k určitému datu (30. 4. nebo 30. 9. daného roku).  
A zároveň, u kterého doba od úspěšného ukončení jeho studia nepřekročila 2 roky. Tato definice je platná 
od 1. 1. 2004. Dostupné z www: [http://portal.mpsv.cz/sz/stat/abs,], 2. 6. 2012 
Informace o zaměstnatelnosti absolventů vysokých škol jsou užitečné pro uchazeče o studium při výběru 
školy, na kterou se chtějí hlásit, ale také pro vysokoškolské studenty, kteří se rozhodují o své další 
orientaci. Kromě zpráv, které vydává Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy lze data o absolventech 
a nezaměstnaných absolventech jednotlivých vysokých škol a fakult v ČR vyhledat v databázi SVP Peadf 
UK, která je k dispozici na stránkách [http://www.strediskovzdelavacipolitiky.info/svp/]. Data  
o absolventech na těchto stránkách jsou vedena od roku 2002. 

http://portal.mpsv.cz/sz/stat/abs
http://www.strediskovzdelavacipolitiky.info/svp/
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2.6.2 Hodnocení vystudovaného oboru 

 Následující text vychází z projektu REFLEX 2010, který pomocí dotazníků obsahující 

6 otázek, které začínaly vždy větou: „Do jaké míry byl Váš studijní obor základem pro…“ 

respondenti odpovídali v šesti dimenzích na pětistupňové škále 1 – vůbec ne,  

5 – ve velké míře: „a) vstup do práce, b) vaše další učení v rámci práce, c) zvládání 

současných pracovních úkolů, d) budoucí pracovní kariéra, e) váš osobní rozvoj a f) rozvoj 

Vašich podnikatelských schopností.“ 

 Hodnocení studijního oboru jako základu pro zvládání současných úkolů bylo o něco 

méně pozitivní než v případě vstupu do práce téměř ve všech zkoumaných zemích 

v roce 2006. Norští absolventi se cítili být dobře připraveni pro práci jak v krátkodobém, 

tak střednědobém horizontu. Naproti tomu hůře připraveni se cítili absolventi 

z Německa, Itálie, Španělska a Velké Británie. Čeští absolventi hodnotili v roce  

2006 dobře zejména to, jak je studijní obor připravil pro vstup do práce. Hodnocení 

z pohledu současné práce bylo ve srovnání s ostatními zeměmi průměrné. Ve výsledcích 

z roku 2010 ovšem došlo k výraznému posunu, kdy se podstatně zhoršilo hodnocení 

studijního oboru jako dobrého základu pro vstup do práce. Hodnocení studijního oboru 

ve vztahu ke zvládání současných pracovních úkonů zůstalo téměř stejné. Nejlépe se 

cítili být školou připraveni jak v krátkodobém tak v střednědobém horizontu absolventi 

právnických oborů. Naopak nejhůře připraveni se cítili studenti zemědělských oborů. 

Další část dotazníku se věnovala hodnocení vystudovaného oboru jako základu pro další 

učení v rámci práce a pro budoucí pracovní kariéru. První aspekt hodnotili výrazně 

pozitivněji než druhý absolventi v Belgii a Finsku a v roce 2010 v rámci České republiky 

absolventi přírodních věd a nauk a informatických oborů a absolventi Českého vysokého 

učení technického a Veterinární a farmaceutická univerzity. Nejlépe tento aspekt opět 

hodnotili absolventi z Norska, naopak nejhůře byl hodnocen absolventy z Velké Británie 

a Itálie. Další zkoumanou dvojicí bylo hodnocení přínosu vystudovaného oboru pro 

osobní rozvoj a pro rozvoj podnikatelských schopností. V tomto bodě na rozdíl  

od předchozích dvou není důvod očekávat, že by spolu tyto dvě dimenze měly souviset  

a výsledky tento fakt jen potvrdily. Důležité v tomto bodě je stanovit si, jak je zde 

chápána otázka osobního rozvoje a co považujeme za hlavní efekt vysokoškolského 

studia. Jestliže za hlavní efekt vysokoškolského studia považujeme vedle poskytnutí 

znalostí také kultivaci osobnosti a nikoliv přípravu na konkrétní povolání, pak získané 

hodnocení ukazuje, že studium tuto svoji základní funkci plní. Nejlépe byla úloha 
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vzdělání v osobním rozvoji hodnocena v Rakousku. Nejhůře tuto oblast hodnotili 

absolventi ve Španělsku. Hodnocení českých absolventů bylo v roce 2006 ve srovnání  

s ostatními zeměmi průměrné. Stejně jako ve všech čtyřech předcházejících aspektech  

i v tomto případě bylo hodnocení v České republice horší v roce 2010 než v roce 2006. 

Nejpozitivněji vnímali přínos studia pro osobní rozvoj absolventi uměleckých  

a humanitních oborů. Nejvíce negativní hodnocení naopak měli absolventi zemědělských 

a informatických oborů. Druhý aspekt, tedy rozvoj podnikatelských schopností na rozdíl 

od osobního rozvoje obdržel nejnižší hodnocení v roce 2006 ve všech zemích s výjimkou 

Francie, kde byl také mezi zeměmi hodnocen nejlépe. Nejhůře byl hodnocen v Norsku  

a hned poté v České republice. Toto nízké hodnocení se však v roce 2010 o trochu 

zlepšilo. (ZELENKA, RYŠKA, 2011) 

2.6.3 Absolventi vysokých škol 

 Absolventi vysokých škol jsou poměrně různorodá skupina. Jsou to studenti,  

kteří ukončili středoškolské vzdělání a plynule přešli na vysoké školy a teprve  

po absolvování vysoké školy mají své první významné zkušenosti s pracovním trhem. 

Ale další výraznou skupinou jsou jedinci, kteří dlouhodobě pracovali již před 

absolvováním vysoké školy. Stále častěji se také setkáváme s tím, že lidé pracují  

při studiu a to nejen v podobě krátkodobých brigád, stáží či praxí. Další skupinou jsou 

lidé, kteří již ve své profesi působí dlouhodobě, ale díky nový kvalifikačním požadavkům 

byli nuceni získat alespoň bakalářský titul. Průměrný věk absolventů vysoké školy 

v České republice je zhruba 25,5 roku. V porovnání s ostatními zeměmi jsme se umístili  

na čtvrtém místě po absolventech z Belgie, Francie a Španělska. Způsobeno to bylo také 

díky poměrně nízkému věku absolventů magisterského studia a to pouze mírně  

nad 25 let.  Česká republika se v tomto ohledu výrazně lišila v průměrném věku bakalářů  

a magistrů. Věk bakalářů byl o téměř dva roky vyšší než věk absolventů magisterského 

studia. Tento fakt se objevil pouze ve třech jiných zemích, ale nikde nebyl tento rozdíl 

tak výrazný. Ovšem i tak se absolventský věk bakalářů přiblížil 30 rokům, což je věk,  

ve kterém absolvovali i v zemích jako je Švýcarsko, Norsko nebo Německo.  

(ZELENKA, RYŠKA, 2011) 
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Průměrný věk absolventů vysoké školy, typ studia, evropské země 2006 a ČR 2010: 18 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 Na výsledcích z šetření z roku 2010 je vidět, že průměrný věk absolvování u nás 

narostl na téměř 27 let. Ovšem rozdíl mezi bakaláři a magistry však zůstal i nadále 

podobný. Absolventi bakalářského studia absolvovali v průměru v téměř 28 letech. 

Absolventi magisterského studia končili školu průměrně ve věku 26,3. Doktorské 

studium pak bylo ukončováno zhruba ve 29 letech. Průměrný věk u absolventů 

bakalářského studia byl tak vysoký i přesto, že téměř polovina z nich absolvovala  

ve 23 nebo 24 letech. Celé třetině z nich bylo totiž naopak 30 let a více. Řada lidí,  

kteří z různých důvodů nemohli vystudovat vysokou školu v obvyklém věku  

(22 a 25 pro bakaláře a 24 a 27 pro magistry), využívali bakalářské studium pro 

dodatečné získání vysokoškolského titulu. Často tomu tak bylo díky nově vzniklými 

kvalifikačními požadavky na pracovní pozici, kterou již tito lidé zastávali.  

(ZELENKA, RYŠKA, 2011) 

Průměrný věk absolventů vysoké školy, typ a obor studia, ČR 2010 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
18 REFLEX 2010 – zpráva druhá 

19 REFLEX 2010 – zpráva druhá 
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 Tento jev byl ale také velmi výrazně oborově specifický. Zejména skupiny oborů jako 

právo nebo vzdělávání a sport absolvovalo mnoho starších osob, které si tak doplnily 

svoje vzdělání. Absolventi bakalářského studia však bývali starší než absolventi 

magisterského studia i v řadě dalších oborů. Situace, kdy byl absolvent magisterského 

studia v průměru zhruba o rok až dva starší než absolvent bakalářského studia,  

se vyskytoval jen u technicky zaměřených oborů, jako jsou elektro-technika, 

telekomunikační a výpočetní technika a strojírenství, hornictví a hutnictví. Nejmladší 

absolventi byli v přírodních vědách, elektrotechnice, telekomunikační a výpočetní 

technice a ve stavebnictví a architektuře. Naopak nejstarší skupinou absolventů bylo 

v oblasti vzdělávání a sportu, kultuře a umění a humanitních vědách.  

(ZELENKA, RYŠKA, 2011) 

2.6.4 Studenti, kteří pracují již před absolvováním studia 

 Mnohem lépe jsou s přechodem ze školy na pracovní trh ti, kteří již v době 

absolvování pracují a po ukončení školy ve svém zaměstnání pokračují a nemusejí tedy 

zaměstnání teprve hledat. Česká republika se řadí k zemím, kde podstatná část 

absolventů již v době absolvování zaměstnání měla. Takových lidí bylo téměř  

30 % a skoro 70 % lidí si práci našlo až po absolvování. V těchto datech ovšem nejsou 

započítáni ti, kteří po skončení školy až do data, kdy probíhalo šetření, z různých důvodů 

nepracovali. Tendence mít práci již v době absolvování byla u nás nejvýraznější v letech 

2001/2002 a 2005/2006. Takže podle šetření REFLEX 2010 mělo při ukončení školy 

práci již zhruba 43 % absolventů. I v tomto případě jsou značné rozdíly v oborech.  

Více než polovina absolventů měla v letech 2005 nebo 2006 práci již při ukončení školy 

v oborech kultura a umění, vzdělávání a sport, humanitní vědy a informatické obory. 

Výrazné rozdíly lze také najít i mezi jednotlivými školami. Nejvíce studentů, kteří již měli 

práci při absolvování, byli absolventi umělecky zaměřených škol – téměř 75 % v případě 

Akademie múzických umění a téměř 60 % v případě Janáčkovy akademie múzických 

umění. Mezi zbylými školami vynikají čtyři, kde měla práci zhruba polovina absolventů. 

Jedná se o Ostravskou univerzitu, Masarykovu univerzitu, Univerzitu Karlovu  

a Univerzitu Jana Evangelisty Purkyně. Velmi nízký podíl absolventů mající práci  

při absolvování mají čistě zdravotnicky zaměřená Veterinární a farmaceutická 

univerzita a také Vysoká škola chemicko-technologická a Univerzita Pardubice,  

kde takovýchto absolventů byla zhruba čtvrtina. (ZELENKA, RYŠKA, 2011) 
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Podíl absolventů mající práci již před absolvováním, evropské země 2006 a ČR 2010: 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podíl absolventů mající práci již před absolvováním, typ a obor studia, ČR 2010: 21 

  

 

 

 

 

 

 

 

2.6.5 Způsob hledání práce 

Hledat své první zaměstnání lze mnoha způsoby.  

 přímé kontaktování zaměstnavatele   inzerát v novinách  

 registrace na úřadů práce   internet  

 pomoc rodiny přátel či známých   podání si inzerátu  

 u svých učitelů  burza práce  

 využití kontaktů ze školy   podnikání  

 inzerce ve škole   práce v rodinné firmě 

 Nejvíce lidí uplatnilo formu přímého kontaktování konkrétní firmy, druhým 

významným zdrojem pomoci s hledáním a uplatněním na trhu práce je rodina, přátelé  

a známí.  
                                                        
20 REFLEX 2010 – zpráva druhá 

21 REFLEX 2010 – zpráva druhá 
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 Je zajímavé, že Internet nepatří k hlavním způsobům hledání práce, například v roce 

2002 na inzerát umístěný na Internetu reagovalo necelých 11 %. (ZELENKA, 2008) 

 Jak je již výše uvedeno, druhou nejvýznamnější roli při hledání zaměstnání hraje 

sociální síť absolventa, především jeho rodina. Významnou roli rodiny potvrzuje fakt,  

že například ve Španělsku, Itálii a Portugalsku si zhruba čtvrtina mladých vysokoškoláků 

našla svou první práci s pomocí rodiny, přátel či známých. Podobně na tom jsou  

i absolventi v Estonsku. Přes inzerát v novinách si nejčastěji našli práci absolventi 

v Norsku a Velké Británii. Nejčastější formou hledání práce bylo kontaktování 

zaměstnavatele samotným absolventem. Tuto formu využívají především absolventi 

z České republiky a Německa. Způsobem, kdy byli absolventi oslovováni samotným 

zaměstnavatelem, si nejčastěji našli práci absolventi v Estonsku. Díky pracovní praxi  

či stáži již během studia si zajistili často svoji první práci především vysokoškoláci  

v Nizozemsku a ve Francii. Je také zajímavé, že úřady práce a personální agentury,  

tedy instituce, které se hledáním pracovních příležitostí přímo zabývají, nejsou 

absolventy vysokých škol příliš využívány. Pomocí úřadu práce bylo běžnější si najít své 

první zaměstnání pouze ve Francii a díky personální agentuře získali svou první práci 

poměrně často absolventi v Nizozemsku a ve Velké Británii.  

 Také doba přechodu ze školy na pracovní trh se v různých zemích liší. Například  

ve Finsku a v Nizozemsku trval přechod v průměru 2,5 měsíce. Ve Francii byla doba 

téměř třikrát delší. V České republice trval přechod absolventů vysokých škol v letech 

2001 a 2002 v průměru téměř pět měsíců. V letech 2005 a 2006 se situace zlepšila  

a doba přechodu trvala již jen něco málo přes 2 měsíce. Rozdíl v datech mezi uvedenými 

roky je dán nepříznivou situací na trhu práce, kdy v letech 2001 a 2002  

se nezaměstnanost absolventů vysokých škol půl roku po absolvování pohybovala okolo 

8 %. V letech 2005 a 2006 byla již situace na trhu práce podstatně příznivější a míra 

nezaměstnanosti absolventů byla zhruba 4 %.  (ZELENKA, RYŠKA, 2011) 

 Následující tabulka ukazuje vývoj nezaměstnanosti absolventů VŠ. Údaje z tabulky  

se vztahují k dubnu příslušného roku a udávají nezaměstnanost absolventů 

předcházejícího školního roku. 22 

Rok 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Nezaměstnaní 
absolventi VŠ 

6,4 % 6,9 % 5,8 % 3,8 % 3,3 % 3,6 % 2,9 % 3,1 % 

                                                        
22 Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast: Organizace vzdělávací soustavy České 

republiky 2009/2010, str. 195, pramen ÚIV 
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 Zajímavý je fakt, že absolventům bakalářského studia trvá přechod na pracovní trh  

o něco déle než absolventům magisterského studia. Absolvent magisterského studia  

má mnohem menší problém najít si práci, než absolvent bakalářského studia. Nejkratší 

doba mezi ukončením školy a nástupem do prvního zaměstnání byla zaznamenána  

u absolventů oborové skupiny vzdělávání a sport – asi jen 1,2 měsíce. Na druhé straně 

dvojnásobek času trval přechod absolventům všech technických oborů a přírodních věd. 

(ZELENKA, RYŠKA, 2011) 

2.6.6 Shoda oboru vzdělání a oboru první práce  

 Na tuto otázku se můžeme podívat z hlediska několika teorií. První je teorie lidského 

kapitálu, kterou definuje Becker (1964). Becker ve své teorii říká, že lidský kapitál 

představují schopnosti a dovednosti nabyté během vzdělávání. Investování do lidského 

kapitálu je užitečné pouze, pokud vede k vyšší produktivitě na trhu práce. 

Zaměstnavatelé ohodnocují pracovní produktivitu tím, že nabízejí nejvyšší mzdy  

těm lidem, kteří získali nejvíce lidského kapitálu. (ZELENKA, 2008) 

 Druhou teorií, jejíž autoři jsou Sørensen a Kalleberg, (1981) je „soutěž o zaměstnání“.  

Tato teorie hovoří o tom, že mzdy jsou v první řadě dány charakteristikami práce. 

Neurčují je tedy individuální charakteristiky jedince. Zaměstnavatelé se snaží zaměstnat 

nejlepšího dostupného kandidáta pro volné pracovní místo, a to za použití co možná 

nejnižších zaškolovacích nákladů. Z tohoto důvodu využívají vzdělanostní kvalifikace, 

které slouží jako znak o trénovatelnosti či vzdělávatelosti potenciálního pracovníka. 

Nejlepší pozice pak připadne jedinci s nejnižšími zaškolovacími náklady, tedy jedinci  

s nejvyšší kvalifikací. (ZELENKA, 2008) 

 Sattinger, (1993) popsal teorii odpovídajícího zaměstnání, která je kombinací dvou 

výše popsaných teorií. Tvrdí, že je důležitá míra shody mezi požadovanými a získanými 

schopnostmi. Tato shoda určuje úroveň produktivity a příjmů v zaměstnání. Jestliže 

zaměstnanec pracuje v neodpovídajícím zaměstnání, jeho nabyté schopnosti nejsou 

dostatečně využívány. To s sebou přináší omezení v jeho pracovní produktivitě,  

což se pak také odráží v nižších příjmech. Optimální rozdělení pracovníků je, když každý 

pracovník získá zaměstnání, kde jeho výkonnost je v porovnání s ostatními pracovníky 

relativně nejvyšší. (ZELENKA, 2008) 

 Výskyt tzv. neodpovídajících zaměstnání je vysvětlován v rozdílnosti podílů volných 

pracovních míst určitého oboru a dostupných pracovníků s odpovídající kvalifikací.  
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Pro absolventa to tedy znamená, kolik volných pracovních míst se v jeho oboru na trhu 

práce nachází a s jakou konkurencí se při hledání práce musí potýkat. Významnou roli 

ale také hraje několik dalších faktorů. Například šíře zaměření vystudovaného oboru, 

platové ohodnocení určité profese či odvětví apod.  

 Z šetření REFLEX formou dotazníku, který se na danou problematiku zaměřoval, 

vyplynulo, že v České republice pracovalo na místech odpovídajících vystudovanému 

nebo příbuznému oboru necelých 83 % absolventů. Podle šetření REFLEX 2010 klesl 

tento podíl na necelých 79 %. O více než 10 % poklesl podíl absolventů, kteří pracovali 

na pozicích, kde byl vyžadován výhradně vystudovaný obor, a naopak se zvýšil podíl 

pracujících na pozicích požadujících vystudovaný nebo příbuzný obor.  Dal by se z toho 

tedy vyvodit fakt, že čeští absolventi stále častěji pracují na pozicích, jejichž požadavky  

na vystudovaný obor jsou specifikovány volněji. (ZELENKA, RYŠKA, 2011) 

 Z výzkumu také dále vyplynulo, že řada lidí z oborů, které jsou finančně hůře 

hodnoceny, si z finančních důvodů volí práci mimo vystudovaný obor, a to i přesto,  

že se jedná často o práci s nižšími kvalifikačními požadavky. Tato situace vede 

k paradoxní okolnosti, kdy příjmy vysokoškolských absolventů jsou vyšší, pokud ve své 

první práci pracují mimo vystudovaný obor. Česká republika společně se Švýcarskem 

patří mezi země, kde platí, že absolventi ve své první práci mají v průměru vyšší příjmy, 

pokud nepracují ve vystudovaném oboru. (ZELENKA, RYŠKA, 2011) 
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3 PRAKTICKÁ ČÁST 

3.1 Cíl výzkumu 

 Cílem výzkumu je získat a předložit data o životě vysokoškolských studentů 

Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, kteří studují navazující magisterský program. 

V rámci výzkumu jsem zjišťovala, zda studenti při studiu navštěvují nějaké zaměstnání, 

jakými příjmy disponují, jaké mají náklady a jaký je jejich postoj k aktuálním 

otázkám vysokého školství v České republice.  

 Hlavním cílem práce je vyhodnotit a analyzovat získaná data ve všech třech oblastech. 

 

V rámci výzkumu jsem si kladla tyto výzkumné otázky: 

Otázka 1: 

Navštěvují studenti prezenčního studia v navazujícím magisterském programu  

na FF UK zaměstnání, které souvisí s jejich studovaným oborem? 

Otázka 2: 

Chtějí studenti prezenčního studia v navazujícím magisterském programu na FF UK  

po absolvování studia pracovat ve vystudovaném oboru? 

Otázka 3: 

Souvisí zaměstnanost studentů prezenčního studia v navazujícím magisterském programu 

na FF UK s finanční situací jejich rodiny?  

Otázka 4: 

Jaký je postoj studentů prezenčního studia v navazujícím magisterském programu  

na FF UK k zavedení školného na veřejných vysokých školách? 

Otázka 5: 

Jak souvisí zaměstnanost studentů prezenčního studia v navazujícím magisterském 

programu na FF UK s jejich postojem k zavedení školného? 
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3.2 Zkoumané osoby 

 Výzkumný vzorek tvořili studenti prvního a druhého ročníku Filozofické fakulty 

Univerzity Karlovy studující navazující magisterský program. Výzkumu se zúčastnilo 

celkem 208 studentů (44 mužů a 164 žen) z  53 oborů. Výzkumný vzorek je malý,  

a díky metodě sběru dat není reprezentativní pro cílovou populaci, přesto je pro danou 

problematiku významný, a proto z něj budu vyvozovat určité obecné závěry.    

 

3.3 Charakteristika výzkumné metody 

3.3.1 Dotazník 

 Dotazník je jedním z nejběžnějších nástrojů sběru dat. Je vhodnou metodou pro různé 

typy průzkumů. Skládá se ze série otázek, jejichž cílem je získat názory a fakta  

od respondentů. Otázky v dotazníku musí být jasné, srozumitelné, aby je všichni 

respondenti pochopili shodně. V dotazníku můžeme použít tři základní typy otázek: 

uzavřené (nabízejí uzavřený počet možností), otevřené (nechávají respondentovi volnost 

odpovědi) a polootevřené (kompromis mezi oběma předchozími typy otázek).  

 

3.4 Aplikace výzkumné metody 

 Pro tento kvantitativní výzkum jsem použila metodu dotazníku. Konkrétní podobu 

dotazníku jsem pilotovala na posluchačích přednášek Metodologie pedagogiky. Cílem 

pilotáže bylo zpřesnit formulace otázek tak, aby byly pro respondenty srozumitelné  

a jednoznačné. Dotazník byl za pomoci Václava Dostála a Jakuba Šmída ze Studentské 

rady FF UK převeden na Google dokument. Tento dokument byl poté umístěn  

na webových stránkách studentské rady FF UK (http://strada.ff.cuni.cz). Tuto variantu 

dotazování jsem zvolila především pro její nulové finanční náklady a také proto, že data 

se automaticky shromažďovala v tabulce Microsoft Excel, což mi umožnilo lepší 

zpracovávání dat. Tuto variantu jsem zvolila také proto, že studenti mohli dotazník 

vyplňovat z domova z knihoven z kaváren, zkrátka kdekoli s připojením na internet  

a v době, kdy měli čas. O pomoc s oslovováním studentů jsem se obrátila i na sekretariát 

jednotlivých kateder, které svým studentům odkaz na dotazník odeslaly na jejich  

e-mailové stránky. O možnosti zúčastnit se výzkumu informovala na svých webových 

stránkách také Studentská rada FF UK, kde mohli studenti dotazník vyplňovat. 
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Informace o dotazníku byly také na nástěnkách v hlavní budově FF UK na náměstí Jana 

Palacha, a na nástěnkách jednotlivých kateder. Jako velmi účinné se ukázalo vyvěšení 

dotazníku na jednotlivých profilech na sociální síti facebook (www.facebook.com). 

Dotazník jsem pravidelně vyvěšovala na vlastní profil a také na profily FF UK, 

Studentské rady FF UK, jednotlivých knihoven, FFakt – časopisu studentů Filozofické 

fakulty, Studentské Unie, ÚISKu (Ústav informačních studií a knihovnictví)  

a také na profilu studentského klubu K4. Dotazník jsem e – mailem rozeslala i mezi své 

spolužáky, které jsem poprosila o přeposlání dalším studentům či vyvěšení odkazu  

na svém profilu na sociální síti.    

 Dotazník byl rozdělen do třech hlavních kategorií. Zaměstnání, finance a aktuální 

otázky v oblasti vysokého školství v České republice. Dotazovala jsem se na to,  

zda studenti navštěvují při studiu nějaké zaměstnání, pokud ano, jestli odpovídá 

studovanému oboru na vysoké škole, s jakými případnými obtížemi se setkávali  

při hledání zaměstnání, zda dokáží plně skloubit pracovní a školní život, jestli si myslí,  

že po absolvování studia naleznou odpovídající zaměstnání a zdali by chtěli pracovat 

v oboru. Také jsem v rámci této kapitoly zjišťovala důvody, které vedou studenta 

k tomu, aby zaměstnání navštěvoval, a jaké jsou důvody, proč žádné zaměstnání 

nenavštěvuje. V kapitole financí jsem se dotazovala na náklady na školní potřeby, 

dopravu, stravu, bydlení a také na průměrný měsíční výdělek. Zajímalo mě i do jaké míry 

studium ovlivňuje rodinný rozpočet a zda nedostatek financí v rodině může ohrozit 

studentovo pokračovaní ve studiu. V poslední kapitole jsem se ptala, zda jsou studenti 

pro či proti zavedení školného, s jakou formou spoluúčasti by nejvíce souhlasili  

a jak moc se cítí být o této problematice informováni. Také jsem studentům předložila 

aktuálně diskutované výroky o vysokém školství v České republice, ke kterým na škále  

1 – 4 měli přiřazovat míru souhlasu či nesouhlasu s daným výrokem. 

 Dotazník byl umístěn na internetových stránkách od 4. září 2011 do 29. února 2012. 

Konkrétní podoba dotazníku je součástí přílohy číslo 5.  

 

3.5 Technika zpracování dat 

 Pro vyhodnocování výsledků z výzkumu jsem použila program Microsoft Excel 2011 

operačního sytému Windows.  
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4 VÝSLEDKY Z VÝZKUMU 

A. zaměstnání 

1. Navštěvujete při studiu nějaké zaměstnání? 

Tabulka 1 

 Muž Žena Celkem % 

Ne 15 35 50 24 % 

Ano 29 129 158 76 % 

Celkem 44 164 208 100 % 

 Z tabulky vyplývá, že studentů, kteří při studiu navštěvují zaměstnání, je většina -  

76 %. Žádné zaměstnání nenavštěvuje 24 % studentů z výzkumného vzorku. 

Graf 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tento graf znázorňuje počet pracujících a nepracujících studentů. 
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2. Jaké jsou důvody, proč nenavštěvujete žádné zaměstnání? 

Tabulka 2 

 
Počet 

odpovědí 

Chci si užít naplno studentského života. 9 

Stačí mi kapesné od rodičů. 18 

Žádné zaměstnání, které bych chtěl/a, jsem nenašel/la. 16 

Nenašel/la jsem žádné zaměstnání, které by souviselo s tím, co studuji. 11 

Při studiu nemohu pracovat, studium je časově náročné. 24 

Jiné. 12 

Nepracující studenti. 50 

 V této otázce mohli studenti volit více variant odpovědí. Z dat uvedených v tabulce 

vyplývá, že nejčastějším důvodem, proč studenti nenavštěvují žádné zaměstnání,  

je časová náročnost studia. Tato varianta byla studenty, kteří nenavštěvují žádné 

zaměstnání zvolena celkem 24 krát. Mezi další důvody, proč studenti nenavštěvují žádné 

zaměstnání, patřily například: mateřství, dobrovolnictví, dvojí studium, adaptace  

na nové prostředí. Tyto odpovědi jsou zařazeny v kategorii „Jiné“. 

 

3. Kolik hodin týdně přibližně věnujete svému zaměstnání? 

Tabulka 3 

 
Muž Žena Celkový součet % 

10–20 hodin týdně 10 41 51 32 % 

20–40 hodin týdně 10 52 62 39 % 

40 hodin týdně a více 5 14 19 12 % 

Méně než 10 hodin týdně 4 22 26 17 % 

Bez odpovědi (nepracující studenti) 15 35 50 - 

Pracující studenti 29 129 158 - 

Celkový součet 44 164 208 100 % 

 Z tabulky vyplývá, že studenti nejčastěji pracují 20 – 40 hodin týdně. Tuto odpověď 

zvolilo 39 % všech dotázaných pracujících studentů.  
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4. Na jak dlouho máte pracovní poměr uzavřen? 

Tabulka 4 

 V této otázce mohli studenti volit více možností, proto zde není uveden součet 

procent. Procenta znázorňují četnost jednotlivých označených odpovědí na tuto otázku. 

Z tabulky vyplývá, že studenti mají nejčastěji uzavřen dlouhodobý pracovní poměr,  

delší než 6 měsíců.  

 

5. V jaké oblasti pracujete? Jakou funkci vykonáváte a jaká je vaše náplň 

práce? 

Studenti nejčastěji pracují v těchto oblastech: 

 knihovnictví 

 lektoři, výuka jazyků 

 práce v sociálních službách 

 oblast vzdělávání 

 oblast IT 

 administrativa 

 služby a prodej 

 oblast finančnictví a bankovnictví 

 Z analýzy odpovědí na tuto otázku vyplývá, že studenti velmi často nepracují jen 

v jedné práci, ale mají více zaměstnání současně. Velmi často se opakovala kombinace 

brigády a dlouhodobého pracovního poměru. Ve většině případů dlouhodobý pracovní 

poměr odpovídal oboru, který studenti studují.   

 

 
Muž Žena 

Celkový 
součet 

% 

Brigáda (jednorázová práce kratší než 2 měsíce) 3 13 16 10 % 

Krátkodobý pracovní poměr (2 až 6 měsíců) 3 19 22 14 % 

Dlouhodobý pracovní poměr (delší než 6 měsíců) 17 78 95 60 % 

Podnikám 5 8 13 8 % 

Jiné 2 17 19 12 % 

Celkový součet 30 135 165 - 

Celkový počet pracujících studentů 29 129 158 - 
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6. Jaké důvody vás vedou k tomu, abyste při studiu navštěvoval/a 

zaměstnání? 

Tabulka 6 

 Počet odpovědí % 

Chci mít praxi ve studovaném oboru. 74 47 % 

Chci si rozšířit obzory o tom, co studuji. 38 24 % 

Potřebuji peníze na školu, rodiče mě nepodporují. 44 28 % 

Chci si při studiu přivydělat. 115 73 % 

Chci získat životní zkušenost. 80 51 % 

Jiné. 23 15 % 

 V této otázce bylo možné zaškrtnout více odpovědí, proto součet počtu procent 

neodpovídá 100 %. Z tabulky je zřejmé, že nejčastějším důvodem, proč studenti 

zaměstnání navštěvují je, že si chtějí při studiu přivydělat, tuto možnost 158 pracujících 

studentů zvolilo celkem 115 krát, což odpovídá 73%. Významný počet respondentů 

nicméně uvedl rovněž získání pracovních či životních zkušeností. Do kategorie „Jiné“ 

studenti uváděli například důvody: poznání nových lidi a získání zajímavých kontaktů, 

nutnost zaměstnání z důvodu jen částečné finanční podpory od rodičů, plnění povinné 

oborové praxe, touha být nezávislý a povinnost hradit si pojištění po překročení 26 roku 

věku.  

 

7. Chtěli jste si najít zaměstnání ve studovaném oboru? Podařilo se Vám to?  

Tabulka 7 

 
Celkový 
součet 

% 

Chtěl/a jsem si najít zaměstnání v oboru a NEpodařilo se mi to. 52 25 % 

Chtěl/a jsem si najít zaměstnání v oboru a podařilo se mi to. 97 47 % 

Nechtěl/a jsem si najít zaměstnání v oboru. 59 28 % 

Celkový součet  208 100 % 

 Z tabulky vyplývá, že většině studentů, kteří si chtěli najít zaměstnání v oboru,  

se to podařilo. Konkrétně 47 % ze všech dotázaných studentů našlo zaměstnání v oboru.   

28 % studentů uvedlo, že si nechtěli najít zaměstnání, které by souviselo s tím,  

co studují.  
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Graf 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tento graf znázorňuje, že většina dotázaných studentů si chtěla najít zaměstnání 

v oboru a podařilo se jim to. 

 

8. Proč se Vám nepodařilo nalézt zaměstnání v oboru? S jakými obtížemi jste 

se setkal/a? 

Tabulka 8 

 Počty odpovědí % 

Rozvrh nešel skloubit s pracovní dobou. 26 52 % 

Dali přednost zkušenějšímu s praxí. 23 46 % 

Má představa byla jiná, než mi nabízeli. 7 14 % 

Jiné. 18 36 % 

Nepracující studenti 50 - 

 Nejčastějším důvodem, proč se studentům nepodařilo najít zaměstnání v oboru,  

byla nemožnost skloubit rozvrh s pracovní dobou. Tuto variantu zvolilo 50 nepracujících 

studentů celkem 26 krát, což odpovídá 52 %. Do kategorie „Jiné“ zařazovali studenti 

například odpovědi: nehledali brigádníky, práce byla špatně placená, upřednostňovali 

jiné vzdělání, v daném oboru není práce.  
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9. Dokážete plně skloubit školu a zaměstnání?  

Tabulka 9 

 
Počet 

odpovědí 
% 

Ne, nestíhám některé důležité přednášky. 34 22 % 

Ne, nestíhám si plnit domácí úkoly. 31 20 % 

Ne, jsem hodně unavený/á a nemohu se při přednáškách plně 
soustředit. 

44 28 % 

Ano, vše jsem si zařídil/a, tak abych to zvládal/a. 82 52 % 

Ano, jsem domluvený/á se spolužáky, kteří mi poskytují výpisky. 17 11 % 

Ano, studium na mne neklade velké nároky. 24 15 % 

Jiné. 21 13 % 

Pracující studenti  158 - 

 Na tuto otázku bylo možno zaškrtnout i více odpovědí. Z tabulky vyplývá,  

že ze 158 pracujících studentů 82 uvedlo, že si vše zařídili tak, aby zvládali plně skloubit 

školu i zaměstnání, celkem tomuto počtu odpovídá 52 %. Do kolonky „Jiné“ studenti 

například uváděli: „Když musíš, tak musíš.“; „Vše stíhám na úkor volného času  

a kvalitního spánku.“; „Zvládám to díky vstřícnosti zaměstnavatele.“; „Mám velmi malý 

pracovní úvazek.“ apod.  

10.  Myslíte si, že po ukončení studia naleznete zaměstnání, které by finančně 

odpovídalo vaší odbornosti? 

Tabulka 10 

 Muž Žena Celkový součet % 

Rozhodně ano 8 2 10 5 % 

Spíše ano 13 49 62 30 % 

Rozhodně ne 5 27 32 15 % 

Spíše ne 18 86 104 50 % 

Celkový součet  44 164 208 100 % 

 Tato tabulka znázorňuje, že celkem 65 % všech dotazovaných studentů si myslí, že po 

ukončení studia spíše nebo rozhodně nenalezne zaměstnání, které by finančně 

odpovídalo jejich odbornosti. Celkem 35 % všech dotazovaných studentů si myslí,  

že nalezne zaměstnání, které by finančně odpovídalo jejich odbornosti.  
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11. Chtěli byste po ukončení studia pracovat ve vystudovaném oboru? 

Tabulka 11 

 Muž Žena Celkový součet % 

Rozhodně ano 16 61 77 37 % 

Spíše ano 20 86 106 51 % 

Rozhodně ne 0 3 3 1 % 

Spíše ne 8 14 22 11 % 

Celkový součet 44 164 208 100 % 

 Tato tabulka nám ukazuje, že celkem 88 % studentů by chtělo pracovat  

ve vystudovaném oboru. Naopak velmi málo studentů, 12 % by nechtělo pracovat  

ve vystudovaném oboru. 

Graf 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tento graf zobrazuje procentuální zastoupení jednotlivých odpovědí na otázku,  

zda by studenti chtěli po ukončení pracovat ve vystudovaném oboru. 
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12. Plánujete po studiu pokračovat ve stejné nebo podobné práci jako nyní? 

Tabulka 12 

 Muž Žena Celkový součet % 

Rozhodně ano 7 12 19 9 % 

Spíše ano 14 50 64 31 % 

Rozhodně ne 1 24 25 12 % 

Spíše ne 7 43 50 24 % 

Bez odpovědi (nepracující studenti) 15 35 50 24 % 

Celkový součet 44 164 208 100 % 

 Na otázku zda studenti plánují pokračovat ve stejné nebo podobné práci jako nyní, 

odpovědělo celkem 40 % studentů, že ano a 36 % studentů, že ne.    

Tabulka 13 

Chtěl/a jsem si 
najít zaměstnání v 
oboru a podařilo se 
mi to. 

Plánujete po studiu pokračovat ve stejné nebo podobné práci jako 
nyní? 

Rozhodně 
ano 

Spíše ano 
Rozhodně 

ne 
Spíše ne 

Bez 
odpovědi 

Celkový 
počet 

% 
16 52 7 21 1 97 

16 % 54 % 7 % 22 % 1 % 100 % 

 Z této tabulky vyplývá, že ti, kterým se podařilo najít si během studia zaměstnání 

v oboru (celkový počet 97), plánují i po absolvování pokračovat ve stejné nebo podobné 

práci jako během studia. Tedy ve svém vystudovaném oboru.  
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B. FINANCE 

1. Kolik zaplatíte za knihy a další studijní materiály za rok? 

Tabulka 14 

Částka  celkem 

100 - 300 15 

301 - 600 34 

601 - 1000 39 

1001 - 3000 55 

3001 - 5000 32 

5001 - 8000 7 

8001 - 10000 1 

Nad 10000 2 

Nekupuje 15 

Neví 8 

Celkový počet 208 

 V této tabulce jsou uvedeny počty jednotlivých částek, které studenti utrácejí za knihy  

a další studijní materiály. Nejčastěji studenti utratí v rozmezí 1001 až 3000 Kč za rok.  

Graf 4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Graf znázorňuje počty jednotlivých částek, které studenti utratí za rok za knihy a další 

studijní materiály.  
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2. Kolik průměrně zaplatíte za dopravu za jeden měsíc školního roku? 

Tabulka 15 

Částka celkem 

100 - 300 67 

301 - 600 45 

601 - 1000 49 

1001 - 3000 38 

3001 - 5000 3 

Nad 5000 1 

Nic 3 

Neví 2 

Celkem  208 

 V této tabulce jsou uvedeny počty jednotlivých částek, které studenti v průměru utratí  

za dopravu. Nejčastěji studenti utratí mezi 100 až 300 Kč za měsíc. 

 

Graf 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Graf znázorňuje počty jednotlivých částek, které studenti utratí za měsíc za dopravu. 
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3. Kolik průměrně zaplatíte za jídlo za jeden měsíc školního roku? 

Tabulka 16 

 Tato tabulka uvádí, že za jeden měsíc studenti zaplatí mezi 1001 až 3000 Kč za stravu.  

 
 
Graf 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Graf znázorňuje počty jednotlivých částek, které studenti utratí za měsíc za stravu. 

Částka celkem 

Do 1000 47 

1001 - 3000 126 

3001 - 5000 21 

5001 - 10000 2 

Nic 3 

Neví 5 

Stravuje se doma 4 

Celkem  208 
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4. Kolik průměrně utratíte za bydlení za jeden měsíc školního roku? 

Tabulka 17 

Částka celkem 

Do 3000 57 

Do 5000 57 

Do 8000 18 

Do 10000 2 

Do 15000 3 

Nad 15000 3 

Bydlení u rodičů 6 

Neplatí 62 

Celkem 208 

 Tato tabulka nás seznamuje s faktem, že nejvíce dotázaných studentů za bydlení nic 

neplatí. Důvodem může být bydlení u rodičů u přítele apod.  

 
 
Graf 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Graf znázorňuje počty jednotlivých částek, které studenti utratí za měsíc za dopravu. 
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5. Kolik si v průměru vyděláte za měsíc? 

Tabulka 18 

Částka celkem 

0 19 

do 1000 10 

do 3000 37 

do 5000 27 

do 8000 40 

do 10000 18 

do 15000 18 

do 20000 10 

Nad 20000 8 

Neodpovědělo 21 

Celkem 208 

 Jako průměrný měsíční výdělek studenti nejčastěji uváděli částku do 8000 Kč.   

 
 
Graf 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Graf znázorňuje počty jednotlivých částek, které studenti utratí za měsíc za dopravu. 
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6. Do jaké míry ovlivňuje vaše studium na vysoké škole finanční situaci vaší 

rodiny? 

Tabulka 19 

 
Celkový součet % 

Pro rodinný rozpočet je mé studium ještě přijatelné. 94 45 % 

Pro rodinný rozpočet mé studium nepředstavuje žádné 
vážnější komplikace. 

72 35 % 

Rodinný rozpočet mé studium značně zatěžuje. 42 20 % 

Celkový součet  208 100 % 

 Z tabulky vyplývá, že studium je pro rodinný rozpočet ještě přijatelné, celkem  

u 45 % studentů. Jako značnou zátěž rodinného rozpočtu studium představuje pro  

20 % všech dotázaných studentů.  

 
 
Graf 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tento graf procentuálně zobrazuje, do jaké míry studium na vysoké škole zatěžuje 

rodinný rozpočet. 
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Tabulka 20  

Do jaké míry ovlivňuje vaše studium na 
vysoké škole finanční situaci vaší rodiny? 

 

Navštěvujete při studiu nějaké 
zaměstnání? 

Ne Ano 
Celkový 
součet 

% 

Pro rodinný rozpočet je mé studium ještě 
přijatelné. 

23 71 94 45 % 

Pro rodinný rozpočet mé studium 
nepředstavuje žádné vážnější komplikace. 

14 58 72 35 % 

Rodinný rozpočet mé studium značně 
zatěžuje. 

13 29 42 20 % 

Celkový součet 50 158 208 100 % 

 Tabulka nám zobrazuje, kolik studentů navštěvuje zaměstnání vzhledem 

k finančnímu zatížení rodinného rozpočtu. Do zaměstnání chodí 20 % studentů,  

jejichž studium je pro rodinný rozpočet značně zatěžující, 45 % studentů,  

jejichž studium je pro rodinný rozpočet ještě přijatelné a 35 % studentů, jejichž studium 

pro rodinný rozpočet nepředstavuje žádné vážnější komplikace. 

7. Může nedostatek financí ohrozit vaše pokračování ve studiu? 

Tabulka 21 

 
Celkový součet % 

Rozhodně ano 36 17 % 

Spíše ano 41 20 % 

Rozhodně ne 40 19 % 

Spíše ne 91 44 % 

Celkový součet 208 100 % 

 Tabulka nám ukazuje, že nedostatek financí nemůže ohrozit pokračování ve studiu 

celkem u 63 % všech dotázaných studentů. 
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C. ŠKOLNÉ 

1. Jste pro zavedení školného? 

Tabulka 22 

 
Muž Žena Celkový součet % 

Rozhodně ano 1 6 7 3 % 

Spíše ano 12 44 56 27 % 

Rozhodně ne 17 54 71 34 % 

Spíše ne 14 60 74 36 % 

Celkový součet 44 164 208 100 % 

 Z tabulky vyplývá, že většina studentů je proti zavedení školného. Rozhodně ne a 

spíše ne odpovědělo dohromady 70 % studentů. Rozhodně ano a spíše ano odpovědělo 

celkem 30 % studentů. 

 
Graf 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tento graf zobrazuje procentuální zastoupení jednotlivých odpovědí na otázku,  

zda jsou studenti pro či proti zavedení školného na veřejných vysokých školách. 
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Tabulka 23 

Navštěvujete 
při studiu 

nějaké 
zaměstnání? 

Jste pro zavedení školného? 

 
Rozhodně 

ano 
Spíše ano 

Rozhodně 
ne 

Spíše ne Celkový součet 

Ne 2 11 17 20 50 

% 4% 22% 34% 40% 100% 

Ano 5 45 54 54 158 

% 3% 29% 34% 34% 100% 

Celkový 
součet 

7 56 71 74 208 

 Tato tabulka znázorňuje postoj k zavedení školného vzhledem k tomu, zda student 

navštěvuje či nenavštěvuje zaměstnání. Z dat v tabulce vyplývá, že studenti,  

ať už pracující či nepracující jsou proti zavedení školného. 

2. S jakou formou spoluúčasti byste nejvíce souhlasil/a? 

Tabulka 24 

 
Muž Žena Celkový součet % 

Časově omezená absolventská daň 15 37 52 25 % 

Odložené školné 17 66 83 40 % 

Přímé školné 12 61 73 35 % 

Celkový součet 44 164 208 100 % 

 Nejvíce by dotázaní studenti souhlasili s odloženým školným, potom s přímým 

školným a jako poslední by volili časově omezenou absolventskou daň. Je zajímavé, že 

rozdíly mezi jednotlivými variantami nejsou velké.  
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Graf 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tento graf procentuálně zobrazuje míru souhlasu s jednotlivými formami spoluúčasti  

na financování veřejných vysokých škol.  

 
Tabulka 25 

 V této tabulce je uvedeno, s jakou formou spoluúčasti by studenti souhlasili 

v souvislosti s tím, zda jsou pro či proti zavedení školného na veřejných vysokých 

školách. Ti, co uvedli, že jsou rozhodně a spíše pro zavedení školného, by nejčastěji volili 

přímé školné, tj. 56 %. Studenti, kteří jsou rozhodně a spíše proti zavedení školného  

na veřejných vysokých školách, by nejčastěji volili odložené školné, tj. 45 %. Z tabulky  

je také možné vyčíst, že rozdíly u studentů, kteří odpovídali, že jsou rozhodně a spíše 

proti, nemají přesnou představu o tom, s jakou formou by případně souhlasili. Rozdíly 

mezi jednotlivými formami spoluúčasti jsou velmi malé. Na rozdíl od studentů,  

S jakou formou 
spoluúčasti 

byste nejvíce 
souhlasil/a? 

Jste pro zavedení školného? 

Rozhodně 
ano 

Spíše ano 
Rozhodně 

ne 
Spíše ne 

Celkový 
součet 

% 

Časově 
omezená 

absolventská 
daň 

1 11 24 16 52 25 % 

Odložené 
školné 

1 15 29 38 83 40 % 

Přímé školné 5 30 18 20 73 35 % 

Celkový součet 7 56 71 74 208 100 % 

% 3 % 27 % 34 % 36 % 100 %  
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kteří by byli rozhodně nebo spíše pro zavedení školného na veřejných vysokých školách. 

U nich je rozdíl mezi přímým školným a dalšími variantami větší.  

 

3. Myslíte si, že jste dostatečně informování o způsobech a o důsledcích 

jednotlivých systémů financování vysokého školství? 

Tabulka 26 

 
Celkem % 

Rozhodně ano 7 3 % 

Spíše ano 32 16 % 

Rozhodně ne 63 30 % 

Spíše ne 106 51 % 

Celkový součet 208 100 % 

 Studenti se necítí být příliš informování o způsobech a důsledcích jednotlivých 

systémů financování vysokého školství. Celkem takto odpovědělo 81 % dotázaných 

studentů. 

 

4. Do jaké míry souhlasíte s následujícími výroky na vysokých školách? 

a) Stát by měl zajistit bezplatné vysokoškolské vzdělání všem, kteří o ně projeví zájem. 

Tabulka 27 

 
Muž Žena Celkový součet % 

Rozhodně ano 14 26 40 19 % 

Spíše ano 19 79 98 47 % 

Rozhodně ne 3 12 15 7 % 

Spíše ne 8 47 55 27 % 

Celkový součet 44 164 208 100 % 

 S bezplatným vysokoškolským vzděláním pro všechny, kteří o ně mají zájem, souhlasí  

66 % studentů. Nesouhlasí 46 % studentů. 
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b) Kvalitní vysokoškolské vzdělání je třeba chápat jako investici, která přináší užitek 

jednotlivci i společnosti. 

Tabulka 28 

 
Muž Žena Celkový součet % 

Rozhodně ano 26 97 123 59 % 

Spíše ano 17 57 74 36 % 

Rozhodně ne 0 3 3 1 % 

Spíše ne 1 7 8 4 % 

Celkový součet 44 164 208 100 % 

 S tvrzením, že kvalitní vysokoškolské vzdělání je třeba chápat jako investici, souhlasí 

většina studentů, celkem 95 % studentů. Nesouhlasí 5 % studentů.  

c) Studium na vysoké škole by nemělo být úplně zadarmo. 

Tabulka 29 

 
Muž Žena Celkový součet % 

Rozhodně ano 5 23 28 13 % 

Spíše ano 16 73 89 43 % 

Rozhodně ne 6 16 22 11 % 

Spíše ne 17 52 69 33 % 

Celkový součet 44 164 208 100 % 

 S výrokem, že studium na vysoké škole by nemělo být úplně zadarmo, souhlasí 

celkem 56 % studentů. 44 % studentů s tímto výrokem nesouhlasí. 

d) Stát by měl v získání vysokoškolského vzdělání finančně pomáhat jen těm,  

kteří to opravdu potřebují.  

Tabulka 30 

 
Muž Žena Celkový součet % 

Rozhodně ano 10 38 48 23 % 

Spíše ano 18 61 79 38 % 

Rozhodně ne 0 17 17 8 % 

Spíše ne 16 48 64 31 % 

Celkový součet 44 164 208 100 % 

 Se státní podporou v získávání vysokoškolského vzdělání jen pro ty, kteří to opravdu 

potřebují, souhlasí celkem 61 % studentů. Nesouhlasí 39 % studentů. 
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e) Stát by měl přispívat na vzdělání studentům soukromých vysokých škol stejně jako 

v případě státních vysokých škol. 

Tabulka 31 

 
Muž Žena Celkový součet % 

Rozhodně ano 2 5 7 3 % 

Spíše ano 6 15 21 10 % 

Rozhodně ne 19 92 111 54 % 

Spíše ne 17 52 69 33 % 

Celkový součet 44 164 208 100 % 

 S tvrzením, že by stát měl přispívat na vzdělání i studentům soukromých vysokých 

škol nesouhlasí většina dotázaných studentů, celkem 87 % studentů. 36 % studentů 

souhlasí se státní podporou i pro studenty soukromých vysokých škol. 

f) Bez známostí a protekce se mladý člověk u nás na vysokou školu nedostane.  

Tabulka 32 

 
Muž Žena Celkový součet % 

Rozhodně ano 0 0 0 0 % 

Spíše ano 0 5 5 2 % 

Rozhodně ne 33 111 144 69 % 

Spíše ne 11 48 59 29 % 

Celkový součet 44 164 208 100 % 

 S tímto výrokem nesouhlasí většina dotázaných studentů a to celkem  

98 %. Jen 2 % studentů s tímto výrokem souhlasí. 

g) Přijímací zkoušky na vysoké školy umožňují vybírat uchazeče skutečně podle toho, 

jaké mají předpoklady pro studium.  

Tabulka 33 

 
Muž Žena Celkový součet % 

Rozhodně ano 5 7 12 6 % 

Spíše ano 19 72 91 44 % 

Rozhodně ne 3 22 25 12 % 

Spíše ne 17 63 80 38 % 

Celkový součet 44 164 208 100 % 

 Celkem 50 % studentů se domnívá, že přijímačky neumožňují vybírat uchazeče 

skutečně podle jeho předpokladů pro studium. 50 % studentů s tímto tvrzením 

nesouhlasí. 
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h) Přijímací zkoušky na vysoké školy by se měly zrušit.  

Tabulka 34 

 
Muž Žena Celkový součet % 

Rozhodně ano 1 2 3 1 % 

Spíše ano 0 4 4 2 % 

Rozhodně ne 32 129 161 78 % 

Spíše ne 11 29 40 19 % 

Celkový součet 44 164 208 100 % 

 Většina studentů 97 % s tímto výrokem nesouhlasí. Pro zrušení přijímacích zkoušek 

jsou jen 3 % studentů. 

i) Školné na vysokých školách s možností půjčky by umožnilo studovat většímu počtu 

mladých lidí, kteří o studium stojí.  

Tabulka 35 

 
Muž Žena Celkový součet % 

Rozhodně ano 2 5 7 3 % 

Spíše ano 8 51 59 28 % 

Rozhodně ne 22 48 70 34 % 

Spíše ne 12 60 72 35 % 

Celkový součet 44 164 208 100 % 

 S výrokem, že by zavedení školného s možností půjčky umožnilo studovat většímu 

počtu mladých lidí, nesouhlasí většina studentů, celkem 69 %.  S výrokem souhlasí  

31 % studentů. 

j) Na soukromé vysoké školy se většinou hlásí ti, kteří nebyli přijati na státní vysoké 

školy.  

Tabulka 36 

 
Muž Žena Celkový součet % 

Rozhodně ano 13 49 62 30 % 

Spíše ano 26 89 115 55 % 

Rozhodně ne 2 5 7 3 % 

Spíše ne 3 21 24 12 % 

Celkový součet 44 164 208 100 % 

 Celkem 85 % dotázaných studentů souhlasí s tvrzením, že na soukromé vysoké školy  

se většinou hlásí ti, kteří neuspěli v přijímacím řízení na státní vysoké školy.  
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5 ODPOVĚDI NA VÝZKUMNÉ OTÁZKY 

Otázka 1: 

Navštěvují studenti prezenčního studia v navazujícím magisterském programu  

na FF UK zaměstnání, které souvisí s jejich studovaným oborem? 

Většina studentů hledající práci v oboru byla úspěšná. Celkem  

65% z nich navštěvuje zaměstnání, které souvisí s jejich studovaným oborem. 

Otázka 2: 

Chtějí studenti prezenčního studia v navazujícím magisterském programu na FF UK  

po absolvování studia pracovat ve vystudovaném oboru? 

Ano, studenti by chtěli po absolvování pracovat ve vystudovaném oboru,  

celkem to uvedlo 88% studentů. 

Otázka 3: 

Souvisí zaměstnanost studentů prezenčního studia v navazujícím magisterském programu 

na FF UK s finanční situací jejich rodiny?  

Zaměstnání navštěvuje jen 20 % studentů, jejichž studium představuje  

pro rodinný rozpočet značnou finanční zátěž. Můžeme tedy říci, že souvislost mezi 

zaměstnaností a nedostatečnou finanční situací v rodině se nepotvrdila.  

Otázka 4: 

Jaký je postoj studentů prezenčního studia v navazujícím magisterském programu  

na FF UK k zavedení školného na veřejných vysokých školách? 

Většina studentů je proti zavedení školného na veřejných vysokých školách.  

Proti zavedení školného je celkem 69 % studentů. 

Otázka 5: 

Jak souvisí zaměstnanost studentů prezenčního studia v navazujícím magisterském 

programu na FF UK s jejich postojem k zavedení školného? 

Výsledky výzkumu neprokazují významnou souvislost mezi zaměstnaností 

studentů a jejich postojem k zavedení školného na veřejných vysokých školách. 

Poměry pro a proti jsou v obou skupinách přibližně stejné.  
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6 DISKUSE ZÍSKANÝCH VÝSLEDKŮ 

 Výše získané výsledky vypovídají o tom, že většina studentů, celkem 65 % při studiu 

navštěvuje zaměstnání, které souvisí s jejich studovaným oborem. Ve většině případů 

mají studenti uzavřen dlouhodobý pracovní poměr a chtěli by i po absolvování studia 

pokračovat v práci, kterou vykonávají doposud. Na základě výzkumů, které provedli 

Zelenka a Ryška (REFLEX, 2010) se dá předpokládat, že studenti nebudou mít problém 

po absolutoriu s hledáním zaměstnání, protože jejich pracovní zkušenosti, získané 

kontakty a dlouhodobá praxe v oboru jim umožní hladký přesun ze vzdělání na pracovní 

trh. V mém výzkumu se potvrdilo také to, co uvádí Zelenka a Ryška (REFLEX, 2010),  

že mnoho studujících se snaží nalézt stabilní zaměstnání související s oborem již během 

studia. Nejčastějším důvodem proč studenti navštěvují zaměstnání je to, že si chtějí při 

studiu přivydělat. Výsledky výzkumu však neprokázaly souvislost mezi nutností 

navštěvovat zaměstnání z důvodů špatné finanční situace v rodině. Zaměstnání 

navštěvuje jen 20 % studentů, jejichž studium je pro rodinný rozpočet značně zatěžující. 

Mezi další významné důvody proč navštěvovat při studiu zaměstnání studenti řadili, 

získání praxe v oboru a životní zkušenost, což vypovídá o tom, že studenti si velmi dobře 

uvědomují důležitost získání praxe a zkušeností již během studia, jež jim umožňuje 

snazší přechod ze vzdělání na pracovní trh.  

 Z výzkumu také vyplynulo, že studenti jsou úspěšní v hledání zaměstnání,  

které souvisí s jejich studovaným oborem. Zaměstnání v oboru nelezlo celkem  

47 % všech dotázaných studentů. Nejčastějším problémem, se kterým se setkávali 

studenti, kterým se nepodařilo najít si zaměstnání v oboru, byla nemožnost skloubit 

rozvrh s pracovní dobou, anebo na pracovní pozici byli upřednostňováni zkušenější lidé 

s praxí.  Výsledky z výzkumu také ukazují, že pokud se student rozhodne při studiu 

navštěvovat zaměstnání, je schopen si vše zařídit tak, aby dobře zvládal školní i pracovní 

povinnosti. V dotazníku to uvedlo 52 % studentů. Domnívám se také, že i podmínky 

školy umožňují studentům rozvrhnout si studium tak, aby měli možnost získávat životní 

zkušenosti a také dlouhodobou praxi na pracovním trhu.  

 Dalším zajímavým zjištěním bylo, že studenti po absolvování neočekávají,  

že v práci budou za svou odbornost dostatečně finančně ohodnoceni. Tento výsledek 

vypovídá o určité informovanosti a zkušenosti studentů se svou budoucí profesí v dané 

sféře. I výsledky REFLEX 2010 uvádí, že v případě úspěšnosti měřené pomocí příjmu 
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jsou v řadě oborových skupin ve výhodě ti studenti, kteří se rozhodnou pracovat mimo 

obor.  Ale i přes veškerá tato fakta by dle mého výzkumu studenti chtěli po absolvování 

pracovat v oboru, který vystudovali.  

 V kapitole financí jsem zjišťovala příjmy a náklady spojené se studiem.  

Z výše uvedených výsledků vyplývá, že studentů, kteří zaměstnání navštěvují primárně 

proto, že je rodiče při studiu finančně nepodporují, je jen 28 %. Dá se tedy říci, že příjmy 

studentů jsou převážně od rodičů ale také ze zaměstnání, které navštěvuje většina 

studentů a to převážně proto, aby si při studiu přivydělali. Studenti nejčastěji jako svůj 

průměrný měsíční výdělek uváděli částku do 8000 Kč. Náklady spojené s nákupem knih 

a dalších studijních materiálů činí nejčastěji částku mezi 1000 až 3000 Kč za rok.   

Za dopravu nejčastěji studenti měsíčně zaplatí mezi 100 až 300 Kč. Jídlo stojí studenty 

měsíčně 1000 až 3000 Kč. Za bydlení utratí studenti přibližně 3000 až 5000 Kč. 

Podstatná část studentů, a to 68 z 208 ovšem uvedla, že za bydlení neplatí nic, protože 

bydlí buď u rodičů, u přítele apod. Z těchto výsledků, by se dala potvrdit data získaná 

z výzkumu Libora Prudkého (PRUDKÝ, PABIAN, ŠIMA, 2010), které dokládají,  

že pro studenty bydlící v Praze nebo v jejím okolí je studium na vysoké škole dostupnější 

a tím i méně finančně náročné. Také náklady za dopravu studenti nejčastěji uváděli 

v rozmezí od 100 – 300 Kč, což odpovídá měsíčnímu jízdné v pražské městské hromadné 

dopravě. Z dotazníkového šetření také vyplynulo, že pro 63 % studentů není nedostatek 

financí v rodině rizikem pro pokračování v jejich studiu. Tento výsledek odpovídá  

i výsledku šetření prováděný Matějů, Simonovou a Strakovou (MATĚJŮ, SIMONOVÁ, 

2005), jejichž výsledky prezentují, že pro 56 % studentů není nedostatek financí 

v rodině rizikem pro pokračování v jejich studiu. Také výsledky odpovědí na otázku  

do jaké míry ovlivňuje studium na vysoké škole rodinný rozpočet, vyšly v obou 

výzkumech velmi podobně. V mém výzkumu uvedlo 45 % studentů, že je jejich studium 

pro rodinný rozpočet ještě přijatelné, 35 % studentů uvedlo, že jejich studium  

pro rodinný rozpočet nepředstavuje žádné vážnější komplikace a u 20 % studentů  

je jejich studium pro rodinný rozpočet značně zatěžující.  Výsledky výzkumu od Matějů, 

Simonové a Strakové (MATĚJŮ, SIMONOVÁ, 2005) ukazují, že pro 21, 4 % studentů  

na veřejných vysokých školách rozpočet rodiny studium značně zatěžuje,  

pro 52, 3 % rodin je studium ještě únosné a pro 26, 3 % rodin představuje studium 

značnou finanční zátěž.   
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 Pro zjišťování postojů k aktuálním otázkám o vysokém školství v České republice 

jsem použila stejné otázky, jaké pro svůj výzkum použili Matějů, Simonová a Straková 

(MATĚJŮ, SIMONOVÁ, 2005). Je tedy možné porovnat jednotlivé odpovědi studentů, 

kteří odpovídali na danou problematiku před 8 lety s odpověďmi studentů,  

kteří odpovídali v akademickém roce 2011/ 2012. Stejně jako ve jmenovaném výzkumu 

se i v mém ukázalo, že většina studentů považuje kvalitní vzdělání, jako investici,  

která přináší užitek jednotlivci i společnosti. Celkem to uvedlo 95 % ze všech  

208 dotázaných studentů. V mém výzkumu se však nepotvrdil názor studentů,  

že by školné na vysokých školách s možností půjčky umožnilo studovat většímu počtu 

mladých lidí, tak jako je tomu u výsledků z výzkumu od Matějů, Simonové a Strakové, 

kde s tímto tvrzením souhlasilo 74 % studentů. 69 % všech dotázaných studentů v mém 

šetření nesouhlasí s tím, že by zavedení školného s možností půjčky umožnilo studovat 

většímu počtu studentů. Celkem 70 % studentů také uvedlo, že je proti zavedení 

školného na veřejných vysokých školách. Pokud by si ovšem museli zvolit určitou 

variantu školného, nejčastěji by souhlasili s odloženým školným, celkem to uvedlo  

40 % všech dotázaných studentů. Jako druhou nejčastější variantu studenti volili přímé 

školné a nejméně studentů by volilo absolventskou daň. Rozdíl mezi odloženým  

a přímým školným je však velmi malý. Přímé školné by zvolilo 35 % studentů  

a pro absolventskou daň bylo 25 % studentů. Z výzkumu, který prováděli Matějů, 

Simonová a Straková by odložené školné zvolilo 32 %, absolventskou daň 28 % a přímé 

školné 20 % studentů. Dá se tedy říci, že postoj k přímému školnému a absolventské 

dani se po letech trošku změnil. A zároveň se dá konstatovat, že odložené školné  

je pro studenty nejpřijatelnější ze všech tří variant zavedení školného na veřejných 

vysokých školách.   

 Ve svém výzkumu jsem také hledala odpověď na otázku, zda zaměstnanost studentů 

souvisí s jejich postojem k zavedení školného. Výsledky ukazují, že 32% pracujících 

studentů je pro zavedení školného na veřejných vysokých školách. 68% pracujících 

studentů nesouhlasí se zavedením školného na veřejných vysokých školách.  

26% studentů, kteří nenavštěvují žádné zaměstnání, souhlasí se zavedením školného  

na veřejných vysokých školách a 74% studentů, kteří nenavštěvují žádné zaměstnání, 

nesouhlasí se zavedením školného na veřejných vysokých školách. Vazba mezi 

zaměstnaností a postojem k zavedení školného se tedy nepotvrdila.   
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 Pokud porovnáme postoje studentů k různým hlediskům financování studia  

na vysokých školách, ukázalo se, že stejně jako v předešlém výzkumu většina studentů 

souhlasí s tím, že stát by měl zajistit bezplatné vysokoškolské vzdělání všem,  

kteří o ně projeví zájem. S výrokem, že studium by nemělo být úplně zadarmo,  

v roce 2004 souhlasilo 37 % studentů veřejných vysokých škol. V mém výzkumu s tímto 

výrokem souhlasilo 56 %.  S tvrzením, že stát by měl v získání vysokoškolského vzdělání 

finančně pomáhat jen těm, kteří to opravdu potřebují, souhlasí 61 % studentů.  

V roce 2004 s tímto výrokem souhlasilo 58 % studentů. Dá se tedy říci, že postoj 

studentů k této otázce zůstává i po několika letech obdobný. Je také zajímavé,  

že studenti jsou pro finanční pomoc státu těm, kteří to potřebují, ale převážně jen těm, 

kteří studují na veřejných vysokých školách. Na otázku, zda by měl stát přispívat na 

vzdělání studentům soukromých vysokých škol stejně, jako v případě státních vysokých 

škol vyjádřilo 87 % studentů svůj nesouhlas. Můj výzkum také ukazuje,  

že 85 % studentů se domnívá, že na soukromé vysoké školy se většinou hlásí ti,  

kteří nebyli přijati na státní vysoké školy. Dále jsem se stejně jako Matějů, Simonová  

a Straková zabývala otázkou, jak studenti vnímají podmínky přijímacího řízení  

na vysoké školy. V našem případě se 98 % studentů nedomnívá, že by se mladý člověk 

dostal na vysokou školu za pomoci známostí a protekce. Dle výsledků v publikaci Matějů 

a Simonové si jen 10 % studentů myslí, že hlavním důvodem přijetí byla protekce. 

Ovšem 39 % studentů, kteří prošli neúspěšným přijímacím řízením, se domnívalo,  

že velkou roli hrály známosti nebo korupce. S tvrzením, že přijímací zkoušky umožňují 

vybírat uchazeče skutečně podle toho, jaké má předpoklady pro studium, souhlasilo  

50 % studentů a 50 % studentů s tímto tvrzením nesouhlasilo. Myslím, že tento výsledek 

je velmi zajímavý a může vést k zamyšlení nad strukturou přijímacích zkoušek  

pro jednotlivé obory. Z výzkumu také vyplynulo, že 97 % všech dotázaných studentů 

nesouhlasí se zrušením přijímacích zkoušek na vysoké školy.  
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7 ZÁVĚR 

 Cílem této práce bylo získat a předložit data o životě vysokoškolských studentů 

Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, kteří studují navazující magisterský program. 

Provedený výzkum mezi studenty navazujícího magisterského programu na Filozofické 

fakultě Univerzity Karlovy potvrdil mnohá fakta, která byla předmětem zkoumání  

i v jiných výzkumech, které jsou nastíněny a jejichž některé výsledky jsou popsány 

v teoretické i v praktické části této práce.  

 Hlavním cílem práce byla analýza získaných dat, kterou jsem provedla na předchozích 

několika stránkách. Hlavní zjišťované oblasti, kterými jsem se zabývala, byla oblast 

zaměstnání studentů, finanční situace studentů a postoje k aktuálním otázkám na české 

vysoké školství. Výsledky z mého výzkumu dokazují, že studenti magisterského 

studijního programu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy mají odpovědný přístup 

ke svému budoucímu pracovnímu životu. Uvědomují si, že praxe získaná již během 

studia jim pomůže lépe a rychleji se uplatnit na trhu práce. Snaha navštěvovat 

zaměstnání při studiu vychází mimo jiné i ze snahy propojovat teoretické poznatky 

s praxí, více porozumět studovanému oboru a získat životní zkušenosti. Myslím, že velmi 

pozitivní jsou výsledky o tom, že studentům se daří nacházet si během studia 

zaměstnání v oboru a že plánují pracovat v oboru i po absolvování vysoké školy.  

 Dalším významným výsledkem z provedeného výzkumu je, že studium většiny 

studentů není ohroženo nedostatkem financí v rodině. V oblasti aktuálních otázek 

týkajících se českého vysoké školství je nejdiskutovanější asi postoj studentů k zavedení 

školného na veřejných vysokých školách.  Většina studentů se v dotazníku vyjádřila 

proti zavedení školného na veřejných vysokých školách. Dalším zajímavým zjištěním je, 

že studenti si připadají o způsobech a důsledcích jednotlivých systémů financování 

vysokého školství málo informováni. Myslím, že Ministerstvo školství mládeže  

a tělovýchovy, ale také vysoké školy by se měly této problematice ještě více věnovat  

a více své studenty informovat. Zaměřit by se měly nejen na vysokoškolské studenty,  

ale také na studenty posledních ročníků středních odborných škol a gymnázií,  

kterých se školné může v blízké budoucnosti nejvíce dotýkat.  
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PŘÍLOHY 

Příloha 1 – seznam vysokých škol v České republice 

Veřejné vysoké školy 

1. Akademie múzických umění v Praze 

2. Akademie výtvarných umění v Praze 

3. Česká zemědělská univerzita v Praze 

4. České vysoké učení technické v Praze 

5. Janáčkova akademie múzických umění v Brně 

6. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

7. Masarykova univerzita v Brně 

8. Mendelova universita v Brně 

9. Ostravská univerzita v Ostravě 

10. Slezská univerzita v Opavě 

11. Technická univerzita v Liberci 

12. Univerzita Hradec Králové 

13. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem 

14. Univerzita Karlova v Praze 

15. Univerzita Palackého v Olomouci 

16. Univerzita Pardubice 

17. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně 

18. Veterinární a farmaceutická univerzita Brno 

19. Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava 

20. Vysoká škola ekonomická v Praze 

21. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze 

22. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích 

23. Vysoká škola umělecko-průmyslová v Praze 

24. Vysoké učení technické v Brně 

25. Západočeská univerzita v Plzni 

26. Vysoká škola polytechnická Jihlava 

Státní vysoké školy 

1. Policejní akademie České republiky v Praze 

2. Univerzita obrany v Brně 
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Přehled soukromých vysokých škol 

1. Bankovní institut vysoká škola, 
a.s. - Praha 

2. Bankovní institut vysoká škola, 
a.s. - Praha 

3. Evropský polytechnický institut, 
s.r.o. - Kunovice 

4. Evropský polytechnický institut, 
s.r.o. - Kunovice 

5. Vysoká škola hotelová v Praze 8, 
s.r.o. 

6. Vysoká škola hotelová v Praze 8, 
s.r.o. 

7. Vysoká škola finanční a správní, 
o.p.s. - Praha 

8. Vysoká škola finanční a správní, 
o.p.s. - Praha 

9. Vysoká škola Karlovy Vary, o.p.s. 10. Vysoká škola Karlovy Vary, o.p.s. 

11. Vysoká škola podnikání, a.s. - 
Ostrava 

12. Vysoká škola podnikání, a.s. - 
Ostrava 

13. ŠKODA AUTO a.s. Vysoká škola - 
Mladá Boleslav 

14. ŠKODA AUTO a.s. Vysoká škola - 
Mladá Boleslav 

15. Literární akademie (Soukromá 
vysoká škola Josefa 
Škvoreckého), s.r.o. - Praha 

16. Literární akademie (Soukromá 
vysoká škola Josefa 
Škvoreckého), s.r.o. - Praha 

17. Vysoká škola cestovního ruchu, 
hotelnictví a lázeňství, s.r.o. - 
Praha 

18. Vysoká škola cestovního ruchu, 
hotelnictví a lázeňství, s.r.o. - 
Praha 

19. Soukromá vysoká škola 
ekonomických studií, s.r.o. - 
Praha 

20. Soukromá vysoká škola 
ekonomických studií, s.r.o. - 
Praha 

21. Vysoká škola obchodní v Praze, 
o.p.s. 

22. Vysoká škola obchodní v Praze, 
o.p.s. 

23. Akademie STING, o.p.s. - Brno 24. Akademie STING, o.p.s. - Brno 
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25. Metropolitní univerzita Praha, 
o.p.s. 

26. Metropolitní univerzita Praha, 
o.p.s. 

27. Univerzita Jana Amose 
Komenského Praha, s.r.o. 

28. Univerzita Jana Amose 
Komenského Praha, s.r.o. 

29. Vysoká škola Karla Engliše v 
Brně, a.s. 

30. Vysoká škola Karla Engliše v 
Brně, a.s. 

31. Anglo-americká vysoká škola, 
o.p.s. - Praha 

32. Anglo-americká vysoká škola, 
o.p.s. - Praha 

33. Pražská vysoká škola 
psychosociálních studií, s.r.o. - 
Praha 

34. Pražská vysoká škola 
psychosociálních studií, s.r.o. - 
Praha 

35. Vysoká škola aplikovaného 
práva, s.r.o. - Praha 

36. Vysoká škola aplikovaného 
práva, s.r.o. - Praha 

37. Vysoká škola ekonomie  
a managementu, o.p.s. - Praha 

38. Vysoká škola ekonomie  
a managementu, o.p.s. - Praha 

39. University of New York in 
Prague, s.r.o. 

40. University of New York in 
Prague, s.r.o. 

41. Vysoká škola manažerské 
informatiky a ekonomiky, a.s. - 
Praha 

42. Vysoká škola manažerské 
informatiky a ekonomiky, a.s. - 
Praha 

43. Vysoká škola mezinárodních a 
veřejných vztahů Praha, o.p.s. 

44. Vysoká škola mezinárodních a 
veřejných vztahů Praha, o.p.s. 

45. Středočeský vysokoškolský 
institut, s.r.o. - Kladno 

46. Středočeský vysokoškolský 
institut, s.r.o. - Kladno 
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Příloha 2 – počty vysokoškolských studentů v jednotlivých letech 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: EURYBASE, str. 191-192 



81 

 

Příloha 3 – informace o orgánech veřejných vysokých škol  

Akademický senát vysoké školy 

Struktura a řízení akademického senátu 

 Členy senátu volí ze svých řad akademická obec dané vysoké školy. Jsou to tedy 

studenti i pedagogové. Akademický senát veřejné vysoké školy má vždy nejméně  

11 členů, z toho alespoň třetinu, maximálně však polovinu tvoří studenti. Funkční 

období zvolených zástupců může být maximálně tříleté. V čele akademického senátu 

obvykle stojí předseda a místopředsedové. V rámci senátu také zpravidla fungují dílčí 

orgány, například komise zaměřené na určitou oblast činnosti (legislativní, ekonomická, 

studijní komise). Konkrétní počet členů v senátu a orgány senátu si stanovuje každá 

vysoká škola vlastním vnitřním předpisem - volebním a jednacím řádem akademického 

senátu. Zasedání akademického senátu jsou veřejně přístupná. Rektor má právo 

vystoupit na zasedání, kdykoliv o to požádá. Na žádost rektora je také předseda 

akademického senátu povinen svolat mimořádné zasedání akademického senátu. Pokud 

se vysoká škola člení na fakulty, musí na každé z nich podle zákona fungovat 

samosprávný zastupitelský akademický orgán - tedy akademický senát fakulty.  

Akademický senát fakulty  

 Jedná se o samosprávný zastupitelský orgán, který zřizuje zákon o vysokých školách  

na každé fakultě veřejné vysoké školy. Jeho členy si taktéž volí ze svých řad akademická 

obec dané fakulty. Fakultní akademický senát má vždy nejméně 9 členů, z toho alespoň 

třetinu, maximálně však polovinu tvoří studenti. Funkční období zvolených zástupců 

může být maximálně tříleté. Zasedání fakultního akademického senátu jsou veřejně 

přístupná. Děkan má právo vystoupit na zasedání, kdykoliv o to požádá. Na žádost 

děkana je také předseda fakultního akademického senátu povinen svolat mimořádné 

zasedání akademického senátu. 

Rektor  

 V oblasti školství je nejvyšší hodnostář vysoké nebo církevní školy.  

Postavení rektora v ČR 

 Podle právního řádu ČR je rektor jedním ze samosprávných orgánů školy,  

za kterou jedná a rozhoduje. Rektora jmenuje a odvolává na návrh akademického senátu 

veřejné vysoké školy prezident republiky. Návrh se podává prostřednictvím ministra 

školství, mládeže a tělovýchovy, který také navrhuje mzdu. Funkční období rektora  
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je čtyřleté a stejná osoba může funkci vykonávat na téže vysoké škole nejvýše dvě  

po sobě jdoucí funkční období. Rektor jmenuje své zástupce, prorektory,  

kteří jej do určité míry mohou zastoupit. Mimo jiné také jmenuje a odvolává děkany, 

kvestora, členy vědecké rady a disciplinární komise, předkládá rozpočet školy, výroční 

zprávu o hospodaření a hodnocení.  

Vědecká rada 

 Vědecká rada je orgán veřejných vysokých škol, který je zřízen jak v rámci vysoké 

školy, tak na úrovni jednotlivých fakult. Schvaluje dlouhodobý záměr vysoké školy resp. 

fakulty a studijní programy a také se věnuje habilitačnímu řízení23 a řízení ke jmenování 

profesorů. Předsedou vysokoškolské vědecké rady je rektor, fakultní pak její děkan, 

který také jmenuje a odvolává její členy. Nejméně jedna třetina členů musí být mimo 

akademickou obec vysoké školy. Vědecká rada vysoké školy se řídí zákonem  

111/1998 Sb. o vysokých školách. 

Správní rada  

 Správní rada je dozorčí orgán veřejné vysoké školy, který vydává souhlas nabytí  

nebo převodu nemovitého majetku nebo movitého majetku. Dále se vyjadřuje  

k dlouhodobému záměru školy, jejímu rozpočtu, výročním zprávám a jiným otázkám, 

které jim předloží rektor nebo ministr školství. Členové rady, kteří nemohou být 

zaměstnanci dané vysoké školy, jsou představitelé veřejného života, územní samosprávy 

a státní správy, které po projednání s rektorem jmenuje na šest let a odvolává ministr 

školství. Rada musí mít devět členů nebo více, vždy ale musí být počet členů dělitelný 

třemi. To proto, že po dvou letech je vždy obměněna třetina členů. Správní rada se řídí 

zákonem č. 111/1998 o vysokých školách a Statutem správní rady, který schvaluje 

ministr. 

Kvestor  

 Kvestor je zástupce rektora ve věcech ekonomických 

                                                        
23 Řízení vztahující se k udělení titulu docenta. Skládá se zpravidla z obhajoby habilitační práce před 

habilitační komisí a habilitační přednášky, případně může mít vysoká škola, která habilitaci provádí,  

další požadavky (vědecká a pedagogická praxe, citace a články v odborných časopisech apod.). Habilitaci 

organizuje vysoká škola, jejíž rektor také docenty jmenuje. Ukončené habilitační řízení, tedy získání titulu 

docenta, je nutný předstupeň k dosažení profesury. 
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Příloha 4 – přehled vysokoškolských titulů 24 

Řádné ukončení studia v bakalářském studijním programu. 
Bakalář Bc. 
Bakalář umění BcA. 

Akademické tituly se uvádějí před jménem. 

Řádné ukončení studia v magisterském studijním programu. 

v oblasti ekonomie, technických věd a technologií, 
zemědělství, lesnictví a vojenství   

inženýr Ing. 

v oblasti architektury inženýr architekt Ing. arch. 

v oblasti umění magistr umění MgA. 

v ostatních oblastech (kromě lékařství  
a veterinárního lékařství a hygieny) 

magistr Mgr. 

Akademické tituly se uvádějí před jménem. 
 
Řádné ukončení studia v magisterském studijním programu v oblasti lékařství  

a veterinárního lékařství a hygieny. 

doktor medicíny  MUDr. 
doktor zubního lékařství  MDDr. 
doktor veterinární MVDr. 

Akademické tituly se uvádějí před jménem. 
 
Možnost získat akademický titul pro absolventy magisterských studijních programů,  

kteří již získali akademický titul magistr. 

v oblasti práva  doktor práv JUDr. 

v oblasti humanitních, pedagogických  
a společenských věd  

doktor filozofie PhDr. 

v oblasti přírodních věd  doktor přírodních věd RNDr. 

v oblasti farmacie  doktor farmacie PharmDr. 

v oblasti teologie  
doktor teologie nebo 
licenciát teologie 

ThDr. 
ThLic. 

Akademické tituly se uvádějí před jménem. 

Řádné ukončení studia v doktorském studijním programu: 
doktor  Ph.D. 
doktor teologie  Th.D. 

Akademické tituly se uvádějí za jménem. 
                                                        
24 Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast: Organizace vzdělávací soustavy České 

republiky 2009/2010, str. 180 - 182 
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Příloha 5 – dotazník  

 Prosím o vyplnění dotazníku, který se skládá ze tří hlavních okruhů, celkem z 24 otázek. 

Tento dotazník je anonymní. Veškerá data z dotazníku získaná budou použita v diplomové 

práci, jejímž cílem je zmapovat situaci studentů prezenčního studia a jejich možností 

(nutností) pracovat a zároveň studovat. Cílem je také získat názor studentů na zavedení 

školného.   

 

Základní údaje: 

Muž  -  Žena (podtrhni) 

Věk:………… 

Studijní obor:………… 

Ročník:…………… 

A) zaměstnání 

1. Navštěvujete při studiu nějaké zaměstnání? 

a) Ano (přejděte rovnou k otázce č. 3) 

b) Ne (vyplňte prosím otázku č. 2 a přejděte k doplňujícím otázkám) 

 

2. Jaké jsou důvody, proč nenavštěvujete žádné zaměstnání? (I více odpovědí) 

a) Chci si užít naplno studentského života. 

b) Stačí mi kapesné od rodičů. 

c) Žádné zaměstnání, které bych chtěl/a jsem nenašel/la. 

d) Nenašel/la jsem žádné zaměstnání, které by souviselo s tím, co studuji. 

e) Při studiu nemohu pracovat, studium je časově náročné. 

f) Jiné. 

 

3. Kolik hodin týdně přibližně věnujete svému zaměstnání? 

a) 40 hodin týdně a více 

b) 20 – 40 hodin týdně  

c) 10-20 hodin týdně 

d) méně než 10 hodin týdně 



85 

 

4. Na jak dlouho máte pracovní poměr uzavřen? 

a) Brigáda (jednorázová práce kratší než 2 měsíce) 

b) Krátkodobý pracovní poměr (2 až 6 měsíců) 

c) Dlouhodobý pracovní poměr (delší než 6 měsíců) 

d) Podnikám 

e) Jiné. 

 

5. V jaké oblasti pracujete? Jakou funkci vykonáváte a jaká je vaše náplň práce? 

………………………………………………………………………………………….. 

 

6. Jaké důvody vás vedou k tomu, abyste při studiu navštěvoval/a zaměstnání? 

a) Chci mít praxi. 

b) Chci si rozšířit obzory o tom, co studuji. 

c) Potřebuji peníze na školu, rodiče mě nepodporují. 

d) Chci si při studiu přivydělat. 

e) Chci získat životní zkušenost. 

f) Jiné. 

 

7. Chtěli jste si najít zaměstnání ve studovaném oboru? Podařilo se Vám to? 

(vyberte jednu možnost): 

a) Chtěl/a jsem si najít zaměstnání v oboru a NEpodařilo se mi to – přejděte  

k otázce č. 8  

b) Chtěl/a jsem si najít zaměstnání v oboru a podařilo se mi to – přejděte  

k otázce č. 9 

c) Nechtěl/a jsem si najít zaměstnání v oboru – přejděte k otázce č. 9 

 

8. Proč se Vám nepodařilo nalézt zaměstnání v oboru? S jakými obtížemi jste se 

setkal/a? 

a) Rozvrh nešel skloubit s pracovní dobou. 

b) Dali přednost zkušenějšímu s praxí. 

c) Má představa byla jiná, než mi nabízeli. 

d) Práce byla špatně placená. 

e) Jiné.  
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9. Dokážete plně skloubit školu a zaměstnání?  

a) Ne, nestíhám některé důležité přednášky. 

b) Ne, nestíhám si plnit domácí úkoly. 

c) Ne, jsem hodně unavený/á a nemohu se při přednáškách plně soustředit. 

d) Ano, vše jsem si zařídil/a, tak abych to zvládal/a. 

e) Ano, jsem domluvený/á se spolužáky, kteří mi poskytují výpisky. 

f) Ano, studium na mne neklade velké nároky. 

g) Jiné. 

 

10. Myslíte si, že po ukončení studia naleznete zaměstnání, které by finančně 

odpovídalo vaší odbornosti? 

a) Rozhodně ano 

b) Spíše ano 

c) Spíše ne 

d) Rozhodně ne 

 

11. Chtěli byste po ukončení studia pracovat ve vystudovaném oboru? 

a) Rozhodně ano 

b) Spíše ano 

c) Spíše ne 

d) Rozhodně ne 

 

12. Plánujete po studiu pokračovat ve stejné nebo podobné práci jako nyní? 

a) Rozhodně ano 

b) Spíše ano 

c) Spíše ne 

d) Rozhodně ne 
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B) Finance 

1. Kolik zaplatíte za knihy a další studijní materiály za rok? 

2. Kolik průměrně zaplatíte za dopravu za jeden měsíc školního roku? 

3. Kolik průměrně zaplatíte za jídlo za jeden měsíc školního roku? 

4. Kolik průměrně utratíte za bydlení za jeden měsíc školního roku? 

5. Kolik si v průměru vyděláte za měsíc? 

6. Do jaké míry ovlivňuje vaše studium na vysoké škole finanční situaci vaší rodiny? 

a) Rodinný rozpočet mé studium značně zatěžuje. 

b) Pro rodinný rozpočet je mé studium ještě přijatelné. 

c) Pro rodinný rozpočet mé studium nepředstavuje žádné vážnější komplikace. 

7. Může nedostatek financí ohrozit vaše pokračování ve studiu? 

a) Rozhodně ano 

b) Spíše ano 

c) Spíše ne 

d) Rozhodně ne 

C) Aktuální otázky na vysoké školství 

1. Jste pro zavedení školného? 

a) Rozhodně ano 

b) Spíše ano 

c) Spíše ne 

d) Rozhodně ne 

2. S jakou formou spoluúčasti byste nejvíce souhlasil/a? * 

a) Přímé školné s možností půjčky od banky. 

b) Odložené školné.  

c) Časově omezená absolventská daň. 

3. Myslíte si, že jste dostatečně informování o způsobech a o důsledcích jednotlivých 

systémů financování vysokého školství? 

a) Rozhodně ano 

b) Spíše ano 

c) Spíše ne 

d) Rozhodně ne 
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4. Do jaké míry souhlasíte s následujícími výroky na vysokých školách? 

 1 - rozhodně ano, 2 - spíše ano, 3 - spíše ne, 4 - rozhodně ne 

k) Stát by měl zajistit bezplatné vysokoškolské vzdělání všem,  

kteří o ně projeví zájem (___) 

l) Kvalitní vysokoškolské vzdělání je třeba chápat jako investici, která přináší užitek 

jednotlivci i společnosti. (___) 

m) Studium na vysoké škole by nemělo být úplně zadarmo. (___) 

n) Stát by měl v získání vysokoškolského vzdělání finančně pomáhat jen těm, kteří 

to opravdu potřebují. (___) 

o) Stát by měl přispívat na vzdělání studentům soukromých vysokých škol stejně 

jako v případě státních vysokých škol. (___) 

p) Bez známostí a protekce se mladý člověk u nás na vysokou školu nedostane. (___) 

q) Přijímací zkoušky na vysoké školy umožňují vybírat uchazeče skutečně podle 

toho, jaké mají předpoklady pro studium. (___) 

r) Přijímací zkoušky na vysoké školy by se měly zrušit. (___) 

s) Školné na vysokých školách s možností půjčky by umožnilo studovat většímu 

počtu mladých lidí, kteří o studium stojí. (___) 

t) Na soukromé vysoké školy se většinou hlásí ti, kteří nebyli přijati na státní vysoké 

školy. (___) 

 

 

 

 

 

 

*  
Přímé školné s možností půjčky od banky - Přímé školné platí student přímo vysoké škole vždy  

na začátku roku či semestru. Student má zároveň možnost získat rozumně úročenou půjčku od státu  

nebo od banky. 

Odložené školné - Jedná se o splácení školného po ukončení studia a to teprve poté, kdy absolvent 

dosáhne určité výše příjmu (např. nadprůměrné mzdy). 

Časově omezená absolventská daň - Tuto daň by platil absolvent po dosažení určité výše příjmu  

(např. dvojnásobku nadprůměrné mzdy) jako procentuálně stanovenou část příjmu (např. 5%), kterou by 

platil po předem stanovenou dobu (např. 15 let) 


