
Motivace dospělých k návratu do formálního
vzdělávacího systému
Dobrý den.
Jsem studentkou 3. ročníku kombinovaného studia Andragogiky a personálního řízení na 
Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a ráda bych Vás požádala o vyplnění této 
ankety, která bude tvořit výzkumné šetření mé bakalářské práce na téma motivace 
dospělých vedoucí k jejich návratu do formálního vzdělávání. Tato anketa je zcela 
anonymní, nikde se nepodepisujte.
Předem děkuji za Váš čas a ochotu při vyplňování ankety
Hana Říhová

*Povinné pole

1. Vaše pohlaví *

Označte jen jednu elipsu.

žena

muž

1. 

2. Váš věk *

Označte jen jednu elipsu.

20-29 let

30-39 let

40-49 let

50-59 let

60 a více

2. 

3. Před studiem bakalářského oboru jsem úspěšně ukončil/a: *

Označte jen jednu elipsu.

gymnázium

střední odbornou školu s maturitní zkouškou

střední odborné učiliště a poté nástavbové studium s maturitní zkouškou

vyšší odbornou školu

vysokou školu

3. 

Motivace dospělých k návratu do formálního vzdě... https://docs.google.com/forms/d/1K2MXqwEtaMf...

1 z 4 19.2.2016 15:02



4. Jaké je Vaše současné socio-ekonomické postavení? *

Označte jen jednu elipsu.

zaměstanec v pracovním poměru

OSVČ/majitel firmy

mateřská/rodičovská dovolená

nezaměstnaný

starobní/invalidní důchodce

4. 

5. Z jaké vzdělálenosti dojíždíte do školy? *

Označte jen jednu elipsu.

bydlím v Českých Budějovicích nebo v dosahu MHD

do 30 km od školy

31 km a více

5. 

6. Jaký je důvod pro studium na vysoké škole? *

Označte jen jednu elipsu na každém řádku.

rozhodně
ano

spíše
ano

spíše
ne

rozhodně
ne

požadavek/doporučení
zaměstnavatele
získání vyššího finančního
ohodnocení
získání vyššího stupně vzdělání
(titul)

zájem o daný obor

podnět od rodiny nebo přátel

snaha o osobní rozvoj

lepší uplatnění na trhu práce

vyplnění volného času

6. 

7. Je Vámi studovaný obor příbuzný s Vaší aktuální pracovní náplní? *

Označte jen jednu elipsu.

rozhodně ano

spíše ano

spíše ne

rozhodně ne

7. 
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8. Z jakého důvodu jste nepokračoval/a ve studiu vysoké školy na střední škole? *

vyberte pouze 1 možnost, která vystihuje Váš hlavní důvod
Označte jen jednu elipsu.

dosažené vzdělání mi stačilo

finanční důvody, nutnost pracovat

rodinné důvody (sňatek, rodičovství, nemoc v rodině)

negativní zkušenosti s předchozím studiem

nebyl/a jsem přijat/a na školu dle svých představ

VŠ jsem začal/a studovat, ale nedokončil/a jsem jí

VŠ jsem úspěšně dokonči/a a nyní studuji jiný obor

Jiné:

8. 

9. Pociťujete překážky ve studiu, které Vám brání podávat výkon dle Vašich
představ?

Označte jen jednu elipsu.

ano

ne (pokračujte k otázce č. 12)

9. 

10. Co vnímáte jako přikážku při Vašem studiu?

Označte jen jednu elipsu na každém řádku.

rozhodně
ano

spíše
ano

spíše
ne

rozhodně
ne

finanční náročnost studia

studijní rozvrh zasahuje do mého
pracovního rozvrhu

málo času na rodinu

vysoká obtížnost jednotlivých
předmětů

absence výchozích znalostí

nedostatek volného času na
studium
špatná dostupnost studijních
materiálů

10. 
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Používá technologii

11. Jaké pociťujete překážky v přípravě na jednotlivé zkoušky?

Označte jen jednu elipsu na každém řádku.

rozhodně
ano

spíše
ano

spíše
ne

rozhodně
ne

odkládání učení na poslední
chvíli
nerealistické plánování průběhu
učení

nadměrné množství přípravy

vysoká náročnost seminárních
prací

nízká soustředěnost

nízká schopnost si zapamatovat
nové informace

časové možnosti

11. 

12. Co očekáváte od Vašeho studia? *

lze zaškrnout více možností
Zaškrtněte všechny platné možnosti.

kariérní postup: povýšení v práci

kariérní postup: finanční ohodnocení

vyšší kvalifikační stupeň

VŠ titul

nové znalosti

kontakty

výhodnější uplatnění na trhu práce

Jiné:

12. 

13. Plánujete do budoucna další účast v magisterském stupni studia? *

Označte jen jednu elipsu.

ano

ne

nevím

13. 
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