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1111    AKTUÁLNOSTAKTUÁLNOSTAKTUÁLNOSTAKTUÁLNOST    PROBLEMATIKYPROBLEMATIKYPROBLEMATIKYPROBLEMATIKY    NETRADIČNÍCH STUDNETRADIČNÍCH STUDNETRADIČNÍCH STUDNETRADIČNÍCH STUDUJÍCÍCHUJÍCÍCHUJÍCÍCHUJÍCÍCH    

 

Vysokoškolské prostředí prochází v posledních desetiletích velkými změnami. Jedním 

z nejvýraznějších rysů vývoje terciárního vzdělávání v České republice byly nárůsty počtu studentů 

(Prudký, Pabian, Šima, 2009), které s sebou nepochybně přinesly zvyšující se diverzitu studentské 

populace. Na vysokých školách se častěji, než dříve setkáváme se studujícími, kteří se v mnohém 

odlišují od tradičních studentů a studentek, a to zejména věkem, socio-ekonomickým statusem, 

rozmanitostí sociálních rolí, finanční nezávislostí, profesní zkušeností, rodičovstvím apod. (U.S. 

Department of Education 2002; Daiva 2017; Schuetze, Slowey 2002). Tito studenti a studentky 

vykazují nejen jiné sociodemografické charakteristiky, ale odlišují se nepochybně ve svých studijních 

motivacích, potřebách, očekáváních, pracovních zkušenostech (Brücknerová, Rabušicová, 2019; Daiva 

2017). Diverzita studentské populace a přibývající počty tzv. netradičních studentů jsou nespornou 

výzvou pro instituce vysokoškolského vzdělávání. Technologické a informační změny, kterých jsme 

v posledních desetiletích svědky, mají zásadní vliv na dění ve společnosti. Nové trendy mají vliv na 

charakter profesí. Na jednotlivce jsou kladeny větší nároky v oblasti pracovní flexibility, a tudíž na 

jejich vzdělávací dráhu, a s tím spojené celoživotní učení. Vysokoškolské instituce by měly hrát hlavní 

roli v oblasti celoživotního učení, měly by být schopny absorbovat různou skladbu studujících 

a zároveň jim nabídnout možnost dalšího vzdělávání. Svou významnou roli zde hrají i tvůrci politik 

v oblasti výzkumu, vývoje a vzdělávání. Téma rozšiřování kvalifikace osob formou flexibilních forem 

vzdělávání je například ukotveno ve strategickém materiálu MŠMT „SZ2021+“1.  

Zpráva má za cíl zaprvé charakterizovat vzrůstající skupinu netradičních studujících, která se odlišuje 

od klasických, tradičních studentů a studentek, a zadruhé popsat reflexi jejich studia na vysoké škole, 

na základě dat ze šetření EUROSTUDENT VII. Úkolem zprávy je přispět k diskusi nad vzrůstajícím 

počtem netradičních studujících. Jedná se o malou, ale stále početnější skupinu studujících, která má 

pro vysokoškolské instituce a celou společnost velký potenciál.  

 

2222    KDO JSOUKDO JSOUKDO JSOUKDO JSOU    NETRADIČNÍ STUDENTI NETRADIČNÍ STUDENTI NETRADIČNÍ STUDENTI NETRADIČNÍ STUDENTI A STUDENTKYA STUDENTKYA STUDENTKYA STUDENTKY????    ––––    DEFINICDEFINICDEFINICDEFINICE POHLEDEM ČESKÉ A E POHLEDEM ČESKÉ A E POHLEDEM ČESKÉ A E POHLEDEM ČESKÉ A 

ZAHRANIČNÍ LITERATURZAHRANIČNÍ LITERATURZAHRANIČNÍ LITERATURZAHRANIČNÍ LITERATURYYYY????    

 

Netradiční studující – tento pojem není v současné zahraniční, ani české literatuře neznámý, zároveň 

však není jednoznačně definovaný. Je zřejmé, že označení netradiční studující vzniklo jako protiklad 

ke skupině studentů a studentek, které vnímáme jako tradiční studující vysokých škol – tedy mladé 

lidi ve věku 18-22 let, kteří studují v prezenční formě studia, na vysokou školu vstupují přímo 

po ukončení středoškolské docházky a jsou většinou finančně závislí na rodičích (Chao, E.L. et al., 

2007). V posledních desetiletích však dochází k početnímu nárůstu některých vybraných skupin 

studujících (alespoň ve vybraných studijních oborech). Na vysokou školu se častěji dostávají starší 

studentky a studenti a v této souvislosti je zmiňován termín adultifikace vysokého školství (Schuetze, 

2014). Na rozdíl od mladých lidí, pro které byl původně vzdělávací systém navržen, je třeba se 

zaměřit také na potřeby a motivace této nové nestejnorodé skupiny studujících.  

                                                           
1
 „SZ2021+“ - Strategický záměr ministerstva pro oblast vysokých škol na období od roku 2021. 

https://www.msmt.cz/vzdelavani/vysoke-skolstvi/strategicky-zamer-ministerstva-pro-oblast-vs-na-obdobi-od 
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Koncept netradičních studujících je poměrně široký. Význam tohoto pojmu se ve vědeckých studiích 

proměňuje v závislosti na zaměření a kontextu dané studie (Brücknerová, Rabušicová, 2019; Chung, 

2014; Daiva, 2017). Většina autorů a autorek se shoduje na tom, že jedním z hlavních kritérií je věk, 

nejčastěji se jedná o věkovou hranici 25 let (Daiva, 2017; Tilley, 2014; Chung, 2014). Bezpochyby se 

však nejedná o jediný ukazatel, který garantuje jednoznačné přiřazení studujících do kategorie 

netradiční a naopak. Pro příklad si představme studující mladší 25 let, kteří mohou být zaměstnaní 

na částečný úvazek, nebo mohou být rodiči (Daiva, 2017). Či naopak studující, kteří nastupují 

do dalšího studijního oboru na vysoké škole ve věku 25 let, ale doposud nepřerušili svou vzdělávací 

dráhu (studium VOŠ, změna studijních oborů na VŠ) (Brücknerová, Rabušicová, 2019). Dalším 

všeobecně uznávaným ukazatelem, který formuluje definici netradičního studenta a studentky, je 

přerušená vzdělávací dráha. Ani tento ukazatel sám o sobě není jasně definovaný. Obecně vzato by 

mělo být formální studium (mezi střední a vysokou školou nebo v rámci vysokoškolského studia) 

na určitou dobu přerušeno. Určení délky tohoto přerušení se různí, jedná se o jeden rok nebo dva 

a více let. Třetím kritériem bývá často označena diverzita sociálních rolí, tj. studující je zároveň 

zaměstnán na částečný/plný úvazek, je rodičem, stará se o člena v domácnosti apod. Mezi další 

ukazatele lze zařadit osoby s postižením, z etnických menšin apod. Brücknerová, Rabušicová (2019) 

výstižně popisují, že se „jedná o fenomén, u nějž nám nedělá problém představit si typický příklad, 

avšak…je velmi obtížné nastavit nutné či dostačující podmínky, které by garantovaly bezchybné 

přiřazení či vyloučení konkrétních studentů“.  

 

3333    NETRADIČNÍNETRADIČNÍNETRADIČNÍNETRADIČNÍ    STUDENTISTUDENTISTUDENTISTUDENTI    A STUDENTKYA STUDENTKYA STUDENTKYA STUDENTKY    VVVV    ČESKÉM ČESKÉM ČESKÉM ČESKÉM ŠETŘENÍ EŠETŘENÍ EŠETŘENÍ EŠETŘENÍ EUROSTUDENT VUROSTUDENT VUROSTUDENT VUROSTUDENT VIIIIIIII    

 

V úvodní kapitole této studie byly představeny různé skupiny studujících, které můžeme na základě 

české a zahraniční literatury označit jako netradiční studující. V této části se zaměříme zaprvé 

na procentuální zastoupení jednotlivých vybraných skupin netradičních studujících/respondentů 

šetření EUROSTUDENT VII (informace o datovém souboru jsou v Příloze), a zadruhé na identifikaci 

míry ohrožení daných skupin respondentů ve smyslu případného rizika ukončení studia či jiných 

studijních a mimo studijních obtíží.  

V následující části textu (přehledně v tabulce 1) jsou uvedeny kategorie osob, které v této studii 

označujeme jako netradiční. Jsou jimi studující kombinovaného studia (forma studia), studující starší 

30 let (věk) a studující, kteří mají děti (diverzita rolí – rodičovství). Dále to jsou studující, kteří mají 

placené zaměstnání, ve kterém tráví více než 20 hodin týdně a studující s předchozí pracovní 

zkušeností, která trvala více než jeden rok, minimálně v rozsahu 20 hodin týdně (diverzita rolí – 

pracovní zkušenost). Jsou jimi také studující, jež mají na více než dva roky přerušenou vzdělávací 

dráhu (přerušená vzdělávací dráha), studující se zdravotním znevýhodněním, které je limituje 

ve studiu obecně a podle druhu zdravotního znevýhodnění (zdravotně znevýhodnění), studující, 

jejichž rodiče nemají vysokoškolské vzdělání, a dále studující, kteří vnímají, že jejich rodiče mají 

podprůměrné ekonomické zabezpečení (sociální znevýhodnění). V neposlední řadě to jsou také 

studující, kteří pociťují v současné době finanční problémy (finanční problémy/zátěž) a na závěr 

studující, kteří pracují, protože musí finančně podporovat ostatní, např. děti, partnera apod. 

(diverzita rolí – pracovní zkušenost, finanční problémy/zátěž). V některých studiích jsou s pojmem 

netradičních studentů také spojování studenti z etnických menšin. V českém prostředí se ale etnicita 
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nezjišťuje (tj. přináležitost/identifikace k etnickým minoritám). V dotazníku šetření EUROSTUDENT VII 

byla nicméně zařazena otázka týkající se mateřského jazyka2.   

Tabulka 1: Skupiny netradičních studentů a studentek, sestupné řazení (v %) 

Skupiny studujících v dané kategorii Kategorie Podíl v %* 

Rodiče bez VŠ vzdělání  sociální znevýhodnění 50,7 

Placené zaměstnání (min. 20 hodin týdně) diverzita rolí (pracovní zkušenost) 28,1 

Finanční problémy v současnosti finanční problémy/zátěž 19,7 

Předchozí pracovní zkušenost (min. 1 rok a 20 hodin týdně) diverzita rolí (pracovní zkušenost) 18,4 

Zdravotní znevýhodnění, které studenty limituje při studiu 
– celkem 

zdravotní znevýhodnění 17,4 

Práce z důvodu finanční podpory ostatních (rodič, dítě, 
partner)  

diverzita rolí (pracovní zkušenost), 
finanční problémy/zátěž 

16,7 

Kombinovaná forma studia forma studia 16,3 

Rodiče ve špatné a velmi špatné ekonomické situaci sociální znevýhodnění 11,9 

Věk 30 let a více věk 10,1 

Přerušená vzdělávací dráha přerušená vzdělávací dráha 8,4 

Studující s dětmi diverzita rolí (rodičovství) 8,1 

Zdravotní znevýhodnění – psychické 
problémy/onemocnění 

zdravotní znevýhodnění 6,2 

Zdravotní znevýhodnění – jiné dlouhodobé problémy se 
zdravím 

zdravotní znevýhodnění 5,3 

Zdravotní znevýhodnění – chronická fyzická onemocnění zdravotní znevýhodnění 3,8 

Zdravotní znevýhodnění – poruchy učení zdravotní znevýhodnění 3,3 

Zdravotní znevýhodnění – senzorická omezení zdravotní znevýhodnění 2,9 

Zdravotní znevýhodnění – pohybová omezení zdravotní znevýhodnění 1,5 

Zdroj: EUROSTUDENT VII, výpočty CSVŠ 
*Jde o podíl z celého souboru EUROSTUDENT VII. 

 

Nejpočetnější skupinu netradičních studujících tvoří studenti, jejichž rodiče nemají vysokoškolské 

vzdělání (50,7 %). Je nutné zdůraznit, že jde o skupinu netradičních studentů z hlediska zahraničních 

studií, ale v českém prostředí stále ještě (vzhledem ke vzdělanostní struktuře společnosti ČR) 

představuje mírně nadpoloviční většinu studentů a studentek. Nejen vzdělání rodičů, ale i 

ekonomická situace rodičů je podstatným aspektem, který má vliv na hodnocení životních podmínek 

studentů. Špatnou nebo velmi špatnou ekonomickou situaci rodičů uvedlo 11,9 % respondentů 

šetření EUROSTUDENT VII. Těmto skupinám je věnována podkapitola 3.4.2., konkrétně se jedná 

o skupinu studujících se sociálním znevýhodněním. 

Druhou nejčetnější skupinou jsou studující, kteří mají placené zaměstnání na zkrácený – minimálně 

poloviční úvazek (28,1 %). Na tuto skupinu, respektive na pracující studenty se detailně zaměřuje 

studie Práce během studia na vysoké škole (Šmídová, 2020). Práce při studiu se stala pro mnoho 

studentů vysokých škol přirozenou součástí jejich studia. Výjimkou už nejsou ani studenti, kteří měli 

před svým prvním zapsáním do vysokoškolského studia zkušenost s prací, v šetření EUROSTUDENT VII 

                                                           
2
 K romštině jako mateřskému jazyku se přihlásilo celkem 11 respondentů (všichni byli studenty pocházející 

z ČR) a k vietnamskému celkem 118 studentů (pouze 10 z nich bylo původem z Vietnamu). V obou případech 
jde o velmi malé počty, a do analýzy skupin netradičních studentů nebyly zařazeny.  
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tvoří více než polovinu ze všech respondentů (Šmídová, 2020). Soustavnou placenou práci alespoň 

jeden rok a během studia na poloviční pracovní úvazek mělo 18,4 % studujících.  

Přibližně čtvrtina (27,6 %) respondentů šetření EUROSTUDENT VII uvedla, že má nějaké zdravotní 

omezení či dlouhodobé zdravotní problémy. V dotazníku byla studentům předložena další doplňující 

otázka, ve které měli studující posoudit, do jaké míry je dané znevýhodnění limituje při studiu. 

Zdravotní problémy pociťuje jako při studiu významně či mírně limitující 17,4 % respondentů. 

V tabulce 1 je také uvedeno zastoupení osob s konkrétním zdravotním znevýhodněním, které 

studující limituje ve studiu. Jejich podíly se pohybují v rozmezí od 1,5 % do 6,2 %. Skupině studujících 

se zdravotním znevýhodněním je věnován prostor v podkapitole 3.4.1.  

V šetření EUROSTUDENT VII bylo zjištěno, že značná část studujících je (aktuálně) v tíživé finanční 

situaci. S vážnými nebo velmi vážnými finančními problémy se během semestru potýká přibližně 

pětina studujících (19,7 %). Určitou finanční zátěž také pociťuje 16,7 % studentů, kteří musí pracovat, 

aby mohli finančně podporovat ostatní (rodiče, děti, partnera/ku apod.).  

Šetření EUROSTUDENT VII se účastnilo 16,3 % respondentů v kombinované formě studia. V prostředí 

českého vysokého školství představuje tato forma studia do jisté míry flexibilní formu vzdělávání, 

a proto ji můžeme vnímat jako netradiční cestu vzdělávání. V kombinované formě studia jsou 

mnohem častěji zapsaní studující, kteří jsou starší 30 let (54,0 % vs. 1,6 % v prezenční formě studia), 

kteří mají děti (43,3 % vs. 1,3 % v prezenční formě studia), pracují na více než poloviční úvazek 

(85,8 % vs. 17,0 % v prezenční formě studia) nebo například ti, co po dokončení středoškolských 

studií nenastoupili ihned na vysokou školu (42,2 % vs. 1,8 % v prezenční formě studia).  

Tabulky 2a a 2b zobrazují další členění netradičních studujících s cílem vizualizovat vzájemné vztahy 

mezi sledovanými skupinami a kvantifikovat tak velikost jednotlivých podskupin netradičních 

studujících.  Zastoupení osob v jednotlivých podskupinách není ve většině případů vyšší než 10 % 

z celkového počtu respondentů v šetření EUROSTUDENT VII. Jak již bylo uvedeno výše, více než 

polovina respondentů šetření má rodiče bez vysokoškolského vzdělání a placené zaměstnání. Z toho 

plyne, že vyšší než 10 % podíl studentů nacházíme právě v podskupinách, které jsou vymezeny těmito 

dvěma znaky (tj. rodiče bez VŠ vzdělání a pracovní zkušenost) a dále také u studentů v kombinované 

formě studia, která je do jisté míry zastřešujícím pojmem pro různé skupiny netradičních studujících 

(viz výše). Zaměříme-li se na studenty se zdravotním znevýhodněním, tak je patrné mírně vyšší 

zastoupení osob s psychickými problémy ve vybraných podskupinách netradičních studentů (rodiče 

bez vysokoškolského vzdělání, finanční problémy). Ve spojitosti se současnou pandemickou situací, 

kdy jsou studenti vystaveni novým situacím, které plynou ze zrušení prezenční výuky, finanční 

nestability, osamělosti apod. je třeba těmto skupinám studentů věnovat zvýšenou míru pozornosti.  

Během první vlny pandemie koronaviru prováděl Sociologický ústav AV ČR ve spolupráci s FSV UK 

dotazování vysokoškolských studentů, ve kterém se zaměřili právě na to, jakým způsobem pandemie 

studenty ovlivnila (Klusáček, Kudrnáčová, 2020). Z výsledků výzkumu například vyplývá, že se oproti 

době před pandemií zvýšil podíl vysokoškolských studentů s finančními problémy.  

 

Následující část studie je zaměřena na identifikaci míry ohrožení netradičních skupin respondentů 

ve smyslu případného rizika ukončení studia a dalších jiných studijní a mimo studijních obtíží.  
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Tabulka 2a: Podskupiny netradičních studujících, podíl z celku v % 

Skupiny netradičních Skupiny netradičních Skupiny netradičních Skupiny netradičních 
studujícíchstudujícíchstudujícíchstudujících    

Kombinovaná 
forma studia 

Věk 30 let a 
více 

Studující s 
dětmi 

Rodiče bez VŠ 
vzdělání  

Rodiče ve 
špatné a velmi 

špatné 
ekonomické 

situaci 

Přerušená 
vzdělávací 

dráha 

Finanční 
problémy v 
současnosti 

Předchozí 
pracovní 

zkušenost 
(min. 1 rok a 

20 hodin 
týdně) 

Práce z důvodu 
finanční 
podpory 
ostatních 

(rodič, dítě, 
partner)  

Placené 
zaměstnání 

(min. 20 hodin 
týdně) 

Zdravotní 
znevýhodnění, 
které studenty 

limituje při 
studiu - celkem 

Kombinovaná forma 
studia x 8,8 7,1 11,3 3,1 6,9 3,3 9,7 9,3 13,9 2,7 

Věk 30 let a více 8,8 x 6,7 7,1 2,1 6,3 2,1 7,6 7,5 8,3 1,6 

Studující s dětmi 7,1 6,7 x 5,8 1,6 5,0 1,6 6,0 7,3 6,3 1,1 

Rodiče bez VŠ vzdělání  11,3 7,1 5,8 x 8,6 6,3 10,6 12,0 11,1 17,4 8,9 
Rodiče ve špatné a 
velmi špatné 
ekonomické situaci 3,1 2,1 1,6 8,6 x 1,7 4,7 3,4 3,8 4,7 3,1 

Přerušená vzdělávací 
dráha 6,9 6,3 5,0 6,3 1,7 x 1,7 7,4 5,6 6,6 1,3 

Finanční problémy v 
současnosti 3,3 2,1 1,6 10,6 4,7 1,7 x 4,4 5,0 6,0 5,3 
Předchozí pracovní 
zkušenost (min. 1 rok a 
20 hodin týdně) 9,7 7,6 6,0 12,0 3,4 7,4 4,4 x 8,7 12,4 3,4 

Práce z důvodu finanční 
podpory ostatních 
(rodič, dítě, partner)  9,3 7,5 7,3 11,1 3,8 5,6 5,0 8,7 x 11,6 3,5 

Placené zaměstnání 
(min. 20 hodin týdně) 13,9 8,3 6,3 17,4 4,7 6,6 6,0 12,4 11,6 x 4,7 

Zdravotní 
znevýhodnění, které 
studenty limituje při 
studiu – celkem 2,7 1,6 1,1 8,9 3,1 1,3 5,3 3,4 3,5 4,7 x 

Zdroj: EUROSTUDENT VII, výpočty CSVŠ 
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Tabulka 2b: Podskupiny netradičních studujících, zdravotně znevýhodnění, podíl z celku v % 

Skupiny netradičních Skupiny netradičních Skupiny netradičních Skupiny netradičních 
studujícíchstudujícíchstudujícíchstudujících    

Zdravotní znevýhodnění, 
které studenty limituje 

při studiu – celkem 

Zdravotní znevýhodnění 
– chronická fyzická 

onemocnění 

Zdravotní znevýhodnění 
– psychické 

problémy/onemocnění 

Zdravotní znevýhodnění 
– pohybová omezení 

Zdravotní znevýhodnění 
– senzorická omezení 

Zdravotní znevýhodnění 
– poruchy učení 

Zdravotní znevýhodnění 
– jiné dlouhodobé 

problémy se zdravím 

Kombinovaná forma 
studia 2,7 0,7 0,7 0,3 0,5 0,5 0,9 

Věk 30 let a více 1,6 0,4 0,3 0,2 0,3 0,2 0,6 

Studující s dětmi 1,1 0,3 0,2 0,1 0,2 0,1 0,5 

Rodiče bez VŠ vzdělání  8,9 2,0 2,8 0,9 1,5 1,5 2,8 

Rodiče ve špatné a 
velmi špatné 
ekonomické situaci 3,1 0,8 1,2 0,3 0,5 0,6 1,0 

Přerušená vzdělávací 
dráha 1,3 0,3 0,3 0,1 0,2 0,2 0,5 

Finanční problémy v 
současnosti 5,3 1,2 2,1 0,6 0,8 0,9 1,7 
Předchozí pracovní 
zkušenost (min. 1 rok a 
20 hodin týdně) 3,4 0,7 1,0 0,4 0,6 0,6 1,1 

Práce z důvodu finanční 
podpory ostatních 
(rodič, dítě, partner)  3,5 0,8 0,9 0,4 0,6 0,7 1,3 

Placené zaměstnání 
(min. 20 hodin týdně) 

4,7 1,0 1,4 0,4 0,8 0,9 1,6 

Zdroj: EUROSTUDENT VII, výpočty CSVŠ  
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1.11.11.11.1 Identifikace Identifikace Identifikace Identifikace se se se se studiemstudiemstudiemstudiem    u u u u netradičních skupin studentůnetradičních skupin studentůnetradičních skupin studentůnetradičních skupin studentů    a studenteka studenteka studenteka studentek    

 

Do jaké míry se netradiční studující identifikují se studiem? Přesněji, jak se v současné době cítí 

ve studiu a do jaké míry se u této skupiny studujících dá předpokládat studijní neúspěch (tzn. 

ohrožení drop-out)? V šetření bylo studentům předloženo celkem šest výroků o studiu. Pro analýzu 

byla využita souhlasná nebo nesouhlasná tvrzení s těmito výroky. Skupiny studentů jsou seřazeny dle 

míry ohrožení a postoje identifikovaných skupin jsou vztaženy k celému souboru respondentů šetření 

EUROSTUDENT VII.   

 

Prvním analyzovaným výrokem, který se týká obsahu, struktury, náplně studijního programu je výrok 

„Často je pro mě složité pochopit, co se ode mě očekává v rámci mého hlavního studijního programu“. 

U hodnocení tohoto výroku je dobře viditelný fakt, že s výrokem nejčastěji souhlasili studující se 

zdravotním znevýhodněním a také studující, kteří v daném semestru pociťovali vážné nebo velmi 

vážné finanční problémy (viz graf 1). Jedná se o více než třetinu studujících, kteří s tímto výrokem 

zcela nebo spíše souhlasili. 

 

Graf 1: Často je pro mě složité pochopit, co se ode mě očekává v rámci mého hlavního studijního 

programu (v %) 

 
Zdroj: EUROSTUDENT VII, výpočty CSVŠ 

 

Nejhorší hodnocení bylo zaznamenáno u respondentů s poruchami učení (40,3 %), dále u studujících 

s finančními problémy (39 %) a studujících s psychickými problémy (38,0 %). Z tohoto hlediska patří 

tyto skupiny k nejvíce ohroženým. Naopak nejvíce nesouhlasné výroky uváděli studující starší 30 let, 
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dále ti, co mají děti, přerušenou vzdělávací dráhu a jsou v kombinovaném studiu (zcela a spíše 

nesouhlasilo 57,6 %, resp. 55,7 %, resp. 54,7 %, resp. 54,0 %). Mírně větší nesouhlas s výrokem je 

dále zjevný u studentů, kteří získali nějakou pracovní zkušenost (před nebo během studia). Hodnoty 

(zcela a spíše souhlasím) uvedené u tohoto výroku jsou nižší než průměrné hodnoty za celý soubor.  

 

(Ne)spokojenost se studium dále dokládá hodnocení výroku „Studovat studijní program bych 

doporučil/a i jiným“. Záporné hodnocení (nejméně často uvedené zcela a spíše souhlasím) opět uvádí 

studující se zdravotním znevýhodněním, konkrétně studující s psychickými problémy (58,2 %), 

s chronickými fyzickými onemocněními a s jinými dlouhodobými problémy (shodně 60,4 %). Horší 

hodnocení, než je průměrné hodnocení za celý soubor šetření, zaznamenáváme kromě studujících se 

zdravotním znevýhodněním ještě u studujících s finančními problémy (60,8 %) a u studujících, kteří 

posuzují ekonomické zabezpečení svých rodičů jako špatné a velmi špatné (63,1 %).  

 

Graf 2: Studovat studijní program bych doporučil/a i jiným (v %) 

 
Zdroj: EUROSTUDENT VII, výpočty CSVŠ 

 

Nejlepší souhlasné hodnocení uváděli shodně jako v předchozím případě studující starší 30 let, ti, co 

mají děti a ti, co měli přerušenou vzdělávací dráhu na více než dva roky. Tyto skupiny netradičních 

studujících by jiným lidem doporučili (zcela nebo spíše) studovat studijní program z více než 76 % 

a nedoporučili jen v necelých 10 % případů.  

 

Následující dva výroky vypovídají o tom, jak respondenti přijímají či naopak nepřijímají svou identitu 

vysokoškolského studenta (výrok „Mám často pocit, že nepatřím na vysokou školu“) a v druhé řadě 
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vzdělanostní aspirace před vstupem na vysokou školu (výrok „Bylo vždy jasné, že budu studovat 

na vysoké škole“).  

S prvním výrokem souhlasilo (zcela nebo spíše) 19,2 % respondentů šetření EUROSTUDENT VII. 

U skupin netradičních studujících je pocit současné nepřináležitosti k vysokoškolskému studiu 

opětovně nejvyšší u těch studentů, kteří mají nějaké zdravotní omezení (sestupně - 34,3 % studentů 

s psychickými problémy až po 21,9 % studentů se senzorickými problémy), finanční problémy 

(27,0 %) a dále také u těch, kteří jsou sociálně znevýhodněni (22,2 % respondentů se špatnou 

ekonomickou situací rodičů a 21,0 % respondentů, jejichž rodiče jsou bez vysokoškolského vzdělání) 

a co pracují, protože pečují o jinou osobu (20,8 %).   

 

Graf 3: Mám často pocit, že nepatřím na vysokou školu (v %) 

 
Zdroj: EUROSTUDENT VII, výpočty CSVŠ 

 

Zájem mladých lidí o studium na vysoké škole se formuje již v orientační rodině. Významným 

faktorem, který ovlivňuje vzdělanostní šance dítěte je především vzdělání rodičů a socioekonomický 

status rodiny (Prokop, 2019). Vliv rodinného zázemí na vzdělanostní aspirace studujících se do jisté 

míry prokázal i v tomto šetření. S výrokem „Bylo vždy jasné, že budu studovat na vysoké škole“ zcela a 

spíše souhlasilo 68,9 % respondentů šetření EUROSTUDENT VII. Pro většinu netradičních studentů 

však nebyl vstup na vysokou školu samozřejmý. Pouze studující se senzorickými a psychickými 

problémy uváděli vyšší souhlasné hodnocení (71,7 %, resp. 72,4 %) než je průměr za celé šetření.  

Studující, pro které nebylo studium na vysoké škole vždy samozřejmostí, náleží do skupin studujících, 

kteří poprvé vstoupili na vysokou školu až po více než dvou letech od ukončení středoškolského 
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studia (28,2 %), potažmo ve vyšším věku (37,7 %), dále ti, co mají děti (35,8 %), jsou zaměstnaní 

(57,1 %) nebo měli placenou práci před studiem na vysoké škole (48,9 %), jsou v kombinované formě 

studia (45,0 %) a pocházejí z rodin s nižším sociálně ekonomickým statusem. Jak již bylo uvedeno 

výše, jsou to právě studenti se zdravotními znevýhodněními, kteří u tohoto výroku uvádí souhlasné 

hodnocení. U studentů s poruchami učení je celkem pochopitelně zaznamenané nejnižší (ze všech 

studentů se zdravotním omezením) přesvědčení o budoucím studiu na vysoké škole (56,3 %).   

 

Graf 4: Bylo vždy jasné, že budu studovat na vysoké škole (v %) 

 
Zdroj: EUROSTUDENT VII, výpočty CSVŠ 

 

Další dva výroky reflektující vztah a identifikaci studenta se školou, souvisí s teoretickou možností 

ukončit studijní program či celkově studium na vysoké škole (tzv. drop-out). S těmito dvěma výroky 

zcela nebo spíše souhlasí necelých 9 % respondentů v celém šetření EUROSTUDENT VII. V obou 

případech o těchto možnostech spíše přemýšlí studenti se zdravotním znevýhodněním. Nejčastěji 

jsou to studující, kteří mají psychické problémy (změna studijního programu – 14,8 %, ukončení 

studia na vysoké škole 18,7 %). Dále to jsou studující, jež zažívají určité finanční obtíže – vlastní 

finanční problémy v současné době, špatnou ekonomickou situaci rodičů a nutnost mít zaměstnání 

z důvodu péče o jinou osobu. Nejčastěji s oběma výroky (změna studijního programu, resp. ukončení 

studia na VŠ) nesouhlasí studující, kteří mají děti (91,9 %, resp. 84,7 %), přerušenou vzdělávací dráhu 

(90,7 %, resp. 85,9 %) a ti, co jsou starší 30 let (91 %, resp. 84,8 %). Celkově lze konstatovat, 

že netradiční studující častěji přemýšlí o úplném opuštění studia na vysoké škole než o možnosti 

změnit studijní program (viz graf 5, graf 6). 
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Graf 5, 6: Vážně přemýšlím o změně studijního programu/o tom, že úplně skončím se studiem na 

VŠ, (v %) 

 

 
Zdroj: EUROSTUDENT VII, výpočty CSVŠ 
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1.21.21.21.2 Obtíže Obtíže Obtíže Obtíže netradičníchnetradičníchnetradičníchnetradičních    skupin studentů a studentek ve studiuskupin studentů a studentek ve studiuskupin studentů a studentek ve studiuskupin studentů a studentek ve studiu    

 

V následné analýze se zaměříme na zjištění přítomnosti problémů ve studiu, v členění na studijní a 

mimo studijní problémy.  

 

Mezi studijní problémy byly zařazeny:  

•  problémy kvůli standardně požadované práci v rámci studijního programu (např. mnoho 

náročných zkoušek, seminárních prací, testů, prezentací apod.),  

•  problémy z administrativních důvodů (problémy s hodnocením, známkami, uznáváním 

kreditů, zápisem na přednášky apod.) a 

•  problémy kvůli organizačním záležitostem na vysoké škole (rozvrh, nedostatek místa 

pro přednášky, semináře, povinná účast na seminářích apod.). 

 

Do mimo studijních problémů byly zahrnuty: 

•  problémy kvůli finančním těžkostem,  

•  problémy kvůli problémům v práci, 

•  problémy kvůli péči o děti nebo těhotenství a  

•  problémy kvůli chybějící motivaci ke studiu.  

 

Jaké jsou rozdíly mezi skupinami netradičních studujících v porovnání jednotlivých vybraných 

studijních problémů? Problémy kvůli „standardně požadované práci v rámci studijního programu“ 

pociťuje 44,9 % respondentů, problémy vzniklé z důvodu „organizačních záležitostí na vysoké škole“ 

uvedlo 25,0 % respondentů a problémy, které vznikly „z administrativních důvodů“ uvedlo 10,7 % 

respondentů šetření EUROSTUDENT VII.   

 

Výše uvedené studijní problémy jsou celkově vnímány s různou intenzitou. Je však patrné, že 

rozložení skupin netradičních studujících ve vnímání dané situace jako problémové, je víceméně 

podobné. Grafy 7, 8 a 9 dokládají, že danou situaci jako problémovou vždy vnímají intenzivněji 

studující se zdravotním a sociálním znevýhodněním (osobní finanční problémy nebo špatná 

ekonomická situace rodičů). Naopak vyšší věk studujících a diverzita rolí (studující s dětmi, pracovní 

zkušenost apod.), znamená, že studující vnímají danou situaci méně často jako problémovou.  
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Graf 7: Problémy kvůli standardně požadované práci v rámci studijního programu (v %) 

 
Zdroj: EUROSTUDENT VII, výpočty CSVŠ 

 

Standardní požadavky studia v daném studijním programu činí problémy více než polovině 

studujících se zdravotní postižením a studujícím, které mají finanční potíže. Je to o cca 15procentních 

bodů více, v porovnání se studujícími s dětmi a studujícími starší 30 let, přibližně 36 % z nich se 

potýká s těmito problémy. Organizační záležitosti na vysoké škole jsou problémem pro přibližně 

třetinu studujících se zdravotním znevýhodněním (32,9 % senzorické problémy až 35,7 % 

respondentů s poruchami učení) a pro studující s finančními problémy (33,3 %). Vysokoškolská 

administrativa je z vybraných studijních problému netradičními studenty hodnocena nejméně 

negativně. Pouze 6 % studujících s dětmi, 6,3 % studentů s přerušenou vzdělávací dráhou a 6,9 % 

studentů ve věku 30 let a více ji vnímá jako problémovou. Naopak největší obtíže činí studentům 

s pohybovým omezením (17,5 %).  
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Graf 8: Problémy kvůli organizačním záležitostem na vysoké škole (v %) 

 
Zdroj: EUROSTUDENT VII, výpočty CSVŠ 

 

Graf 9:  Problémy kvůli administrativním důvodům (v %)

 
Zdroj: EUROSTUDENT VII, výpočty CSVŠ 
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Nyní se zaměříme na mimo studijní problémy. Jaké jsou rozdíly mezi skupinami netradičních 

studujících v porovnání jednotlivých vybraných mimo studijních problémů? Problémy kvůli 

„finančním těžkostem“ pociťuje 13,4 % respondentů, problémy z „důvodu práce“ uvedlo 11,1 % 

respondentů, problémy, které vznikly z důvodu „péče o děti nebo těhotenství“ uvedlo 3,1 % 

respondentů a „ztrátu motivace ke studiu“ pociťuje 27,5 % respondentů šetření EUROSTUDENT VII.   

 

Finanční těžkosti pociťují netradiční studenti ve větší míře, než je průměrná hodnota odpovědí všech 

respondentů šetření (13,4 %). Celkem pochopitelně tyto obtíže uvádí studující, kteří jsou v tíživé 

finanční situaci (40,8 % respondentů s osobními finančními problémy a 33,6 % studentů se špatnou 

ekonomickou situací rodičů). Obtíže ve studiu z důvodů finančních těžkostí pociťují častěji také 

studující se zdravotními znevýhodněními. Naopak pouze čtyři skupiny netradičních studujících 

vnímají tyto problémy méně často, než je průměrná hodnota za celý soubor. Jsou to studující 

v kombinované formě (10,1 %), studující, kteří měli přerušenou vzdělávací dráhu na více než dva roky 

(9,3 %), studující starší 30 let (9,2 %) a studující s dětmi (7,2 %). Jde tedy typicky o skupiny již 

„vydělávajících“ zaměstnaných studentů. Ti mají častěji problémy vyplývající z jejich pracovního 

zatížení, jak je patrné v grafu 11. 

 

Graf 10: Problémy kvůli finančním těžkostem (v %) 

 
Zdroj: EUROSTUDENT VII, výpočty CSVŠ 

 

Téma práce při studiu je velmi aktuální. Studium na vysoké škole již není chápáno jen jako 

studijní/vzdělávací období. Více než polovina studentů (54 %) pravidelně pracuje během celého 

semestru (Šmídová, 2020). Nadto placené zaměstnání (během semestru) na minimálně poloviční 

úvazek mělo 28,1 % respondentů šetření EUROSTUDENT VII (viz tabulka 1).  
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Problémy ve studiu kvůli problémům v práci jsou zajímavé z toho hlediska, že je všechny skupiny 

netradičních studujících vnímají intenzivněji, než všichni studenti v šetření EUROSTUDENT VII (viz 

graf 11). Vcelku logicky, a jak bylo naznačeno výše, se jedná především o studující, kteří jsou 

zaměstnaní (u kombinovaných studentů a studujících starší 30 let platí, že jsou v podstatě plně 

zaměstnaní). Studující se zdravotními znevýhodněními jsou ti, kteří byli v předchozích případech ti 

nejohroženější, resp. ti, kteří všechny problémy vnímali nejsilněji ze všech skupin netradičních 

studentů. Pracovní problémy však pro ně nejsou nejpalčivější otázkou (13,9 % zdravotně 

znevýhodnění celkem). Studenti, jejichž rodiče nemají vysokoškolské vzdělání, vnímají situaci 

podobně. Pouze 13,1 % z nich uvedlo, že má problémy ve studiu kvůli problémům v práci. Studující, 

jejichž rodiče nemají vysokoškolské vzdělání, jsou ze tří čtvrtin studenti prezenčního studia. 

Ti pravidelně pracují během studia méně často (46,8 %) ve srovnání se studujícími v kombinované 

formě studia (91,8 %).  

 

Graf 11: Problémy ve studiu kvůli problémům v práci (v %) 

 
Zdroj: EUROSTUDENT VII, výpočty CSVŠ 

 

V rámci celého souboru šetření EUROSTUDENT VII uvádí problémy ve studiu kvůli péči o děti nebo 

těhotenství 3,1 % respondentů. Graf 12 přibližuje, které skupiny netradičních studentů (nejen 

studující s dětmi, kteří pociťují problém v 35,4 %) vnímají péči o dítě/těhotenství jako problém 

ve studiu. Jedná se především o studenty starší 30 let (19,8 %), studenty s přerušenou vzdělávací 

dráhou (15,7 %), studenty v kombinovaném studiu a o ty, co pracují, protože pečují o ostatní (shodně 

14,7 %). Tyto podíly ukazují, do jaké míry se dané životní a studijní situace prolínají s faktem, že 

studující již má nebo očekává rodinu.  
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Graf 12: Problémy kvůli péči o děti nebo těhotenství (v %) 

 
Zdroj: EUROSTUDENT VII, výpočty CSVŠ 

 

Graf 13: Problémy kvůli chybějící motivaci ke studiu (v %) 

 
Zdroj: EUROSTUDENT VII, výpočty CSVŠ 
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Posledním sledovaným problémem je chybějící motivace ke studiu. V porovnání s předchozími 

konkrétními studijními i mimo studijními situacemi, se do samotné motivace ke vzdělávání promítá 

mnoho rozličných motivů (Píša 2015). V případě ztráty motivace ke studiu se tedy nemusí jednat 

o jeden konkrétní důvod, ale o soubor či specifickou kombinaci bariér, na které studenti v rámci 

studia naráží a tím tak motivace k dosažení cíle klesá. Otázce vnímaných bariér při zkoumání 

motivace ke vzdělávání dospělých se zevrubně věnuje např. Rabušicová, Rabušic (2008).  

 

Problémy kvůli „chybějící motivaci ke studiu“ uvedlo 27,5 % respondentů šetření EUROSTUDENT VII. 

Ztrátu motivace ke studiu pociťují nejčastěji studující se zdravotním znevýhodněním, konkrétně 

nejvíce studující s psychickými problémy (43,9 %). Vyšší podíl netradičních studentů s tímto 

problémem, než je průměrná hodnota za celý soubor dále uvádí studující s finančními problémy, 

konkrétně 33,1 % studentů s finančními problémy a 31,0 % studentů, jejichž rodiče jsou ve špatné 

ekonomické situaci.  

Naopak nejméně často uvádí ztrátu motivace ke studiu netradiční studující, kteří nenastoupili 

na vysokou školu ihned po ukončení střední školy (8,4 %), starší 30 let (8,8 %), studující s dětmi (8,9 

%), studenti v kombinované formě studia (15,5 %) a také studující, kteří mají placené zaměstnání 

(24,5 %) či profesní zkušenosti z minulosti (18,8 %). Na základě výše uvedených výsledků lze 

konstatovat, že tyto skupiny netradičních studentů náleží z hlediska ztráty motivace k nejméně 

ohroženým skupinám netradičních studujících. Výsledky šetření EUROSTUDENT VII, které se týkají 

pociťované ztráty motivace ke studiu, odpovídají zjištěním, která uvádí studie Brücknerové, 

Rabušicové (2019). Autorky studie se věnují studijní motivaci u netradičních studentů a uvádí, že 

na učení orientovaná motivace je u netradičních studentů vyšší než u tradičních studentů. Existuje 

několik různých možných vysvětlení tohoto stavu. Netradiční studenti jsou velmi často pracující 

studenti, kteří mají rodiny. Tito lidé mají zaprvé jasnou představu o svém pracovním životě a znalosti 

nabyté ve studiu potřebují uplatnit ve své profesi. Zadruhé si uvědomují své (další) závazky 

a povinnosti v zaměstnání a rodinném životě, tj. studium neberou jako samozřejmost a jestliže se 

pro něj rozhodli, tak mají velkou motivaci jej dokončit.  

 

1.31.31.31.3 HodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnocení    vlastního studijního výkonu netradičních studentů a studentek ve vlastního studijního výkonu netradičních studentů a studentek ve vlastního studijního výkonu netradičních studentů a studentek ve vlastního studijního výkonu netradičních studentů a studentek ve studiustudiustudiustudiu        

 

V předchozí kapitole jsme měli možnost porovnat skupiny netradičních studujících ve vztahu 

k určitému konkrétnímu problému, resp. v konkrétní situaci. V rámci šetření EUROSTUDENT VII je 

možné pracovat se subjektivním hodnocením vlastního studia. Studenti mohli vyjádřit svůj názor na 

to, zda je jejich studijní výkon ve srovnání s ostatními studenty lepší (mnohem, trochu), zhruba stejný 

nebo horší (trochu, mnohem).  

 

Většina studentů se zařadila do průměru studujících, tj. ohodnotila svůj výkon jako zhruba stejný. 

V celém souboru se jednalo o 40,8 % respondentů. Průměrné sebehodnocení dominuje tak mezi 

všemi sledovanými skupinami netradičních studujících (viz graf 14). Studující, kteří nejčastěji sami 

sebe zařadili mezi horší (trochu, mnohem) z hlediska studijního výkonu, náleží mezi studenty 

s psychickými problémy (23,4 %), studenty s poruchami učení (22,8 %) a studenty s finančními 

obtížemi (19,0 %) a dále to jsou další studenti s limitujícím zdravotním znevýhodněním (18,5 %) 

a studenti, jež mají rodiče ve špatné ekonomické situaci (17,6 %). Z výsledků šetření je patrné, že výše 
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uvedené skupiny netradičních studujících mají mnohem častěji než ostatní netradiční studenti 

problémy ve studiu a zároveň nejčastěji vnímají svůj výkon ve studiu jako horší než ostatní.   

 

Graf 14: Hodnocení vlastního studijního výkonu (v %) 

 
Zdroj: EUROSTUDENT VII, výpočty CSVŠ 

 

 

1.41.41.41.4 PoPoPoPohled zhled zhled zhled z    blízka na blízka na blízka na blízka na vvvvybrané podskupiny netradičních studentů a studentekybrané podskupiny netradičních studentů a studentekybrané podskupiny netradičních studentů a studentekybrané podskupiny netradičních studentů a studentek    

 

Výsledky analýzy dat v předchozích kapitolách studie ukázaly, do jaké míry se různé skupiny 

netradičních studujících identifikují se studiem, jaké mají problémy ve studiu a jak vnímají svůj 

studijní výkon ve vzájemném srovnání i ve srovnání s celým šetřením. Výsledky ukazují, že existují dva 

širší typy skupin netradičních studujících podle výše uvedených aspektů. Na jedné straně (1. typ) se 

profiluje skupina netradičních studentů, která se lépe začleňuje do vysokoškolského prostředí, méně 

často vnímá dané situace jako problémové, a to ve srovnání se všemi sledovanými skupinami 

netradičních studenů, ale také ve srovnání s průměrnými hodnotami za celý soubor šetření. Jedná se 

především o studující starší 30 let, o ty, co mají děti, co jsou v kombinované formě studia, 

s přerušenou vzdělávací dráhou. Na druhé straně (2. typ) se profiluje skupina netradičních 

studujících, která je téměř ve všech případech nejméně spokojena se studiem a nejvíce vnímá dané 

sledované oblasti jako problémové. Do této skupiny náleží skupiny studentů s jednotlivými 
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zdravotními znevýhodněními, dále studující, kteří mají finanční problémy (osobní nebo jejich rodiče) 

a poměrně často také studující s nižším socioekonomickým statusem.  

 

Vzhledem k předchozím výsledkům bude následující část studie zaměřena právě na ty skupiny 

netradičních studentů a studentek, které se téměř ve všech sledovaných oblastech jeví jako 

ohroženější (2. typ). Bude zaměřena na osoby se zdravotním znevýhodněním (kapitola 3.4.1), dále na 

osoby s určitým typem sociálního znevýhodnění (kapitol 3.4.2) a konečně bude věnován prostor také 

některým kombinacím (tj. zdravotní znevýhodnění ve vztahu k sociálním znevýhodněním a finančním 

problémům) těchto vybraných problémových skupin (kapitola 3.4.3).  

 

V následující části studie se budeme věnovat charakteristikám a problémům zdravotně a sociálně 

znevýhodněných studentů, dále jejich spokojenosti s podporou, kterou jim poskytuje vysoká škola a 

také obtížím, které pociťují.  

Výše uvedená témata (zdravotně a sociálně znevýhodnění) jsou ve specifické podobě, která bude 

dále vysvětlena, tradiční a nedílnou součástí šetření EUROSTUDENT. 

Je třeba uvést, že řada vysokých škol zřídila specializovaná poradenská centra pro studující 

se specifickými potřebami. Vysoké školy tak reflektují aktuální požadavky, věnují pozornost 

studentům se specifickými potřebami a připravují pro tyto skupiny podpůrné služby. Je proto náležité 

hodnotit připravenost vysokých škol na studium zdravotně a sociálně znevýhodněných studentů a 

studentek z pohledu samotných dotčených skupin.  

 

 Studenti Studenti Studenti Studenti aaaa    studentky se zdravotním znevýhodněnímstudentky se zdravotním znevýhodněnímstudentky se zdravotním znevýhodněnímstudentky se zdravotním znevýhodněním    3. 4. 1   3. 4. 1   3. 4. 1   3. 4. 1   

 Zdravotně Zdravotně Zdravotně Zdravotně znevýhodněníznevýhodněníznevýhodněníznevýhodnění    studentistudentistudentistudenti    aaaa    studentky a jejich charakteristikastudentky a jejich charakteristikastudentky a jejich charakteristikastudentky a jejich charakteristika    3. 4. 1. 1   3. 4. 1. 1   3. 4. 1. 1   3. 4. 1. 1   

 

Osoby se zdravotním a sociálním znevýhodněním v naší společnosti často narážejí na bariéry – fyzické 

i psychické (Nelb Sinecká, Brabcová, Marvan 2012). Postupné systematické odstraňování těchto 

bariér napomáhá lidem se zdravotním a sociálním znevýhodněním lépe se orientovat a uplatnit se 

na trhu práce, tj. umožňuje jim být samostatní a vést aktivní společenský život.  

Podporu rovných šancí ve vzdělání nalezneme v řadě strategických dokumentů. Rovný přístup 

ke vzdělání bez jakékoli diskriminace je jednou ze zásad vzdělávání, které je ukotveno ve Školském 

zákoně (Zákon č. 561/2004 Sb.). V roce 1992 byl schválen první národní plán podpory rovných 

příležitostí pro osoby se zdravotním postižením. V roce 2020 vláda ČR schválila nový, již sedmý plán, 

jehož cílem je podporovat integraci osob se zdravotním postižením (Vláda, Národní plán podpory, 

2021–2025). V národním plánu na období 2010–2014 došlo k doplnění opatření ve vztahu 

k vysokoškolskému vzdělávání (Vláda, Národní plán podpory, 2010–2014). Vzhledem k integraci dětí 

a studentů se zdravotním postižením do základních a středních škol, které začalo probíhat od 90. let 

20. století, se navyšuje pochopitelně i počet studentů se zdravotním znevýhodněním, kteří chtějí 

studovat na vysokých školách (Vláda, Strategie, 2010). V neposlední řadě je téma podpory studujících 

se specifickými potřebami zmíněno jako další významné téma vysokého školství ve Strategickém 

záměru MŠMT pro oblast vysokých škol na období od roku 2021 (MŠMT 2020).  
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Konkrétně 5168 respondentů (tj. 27,1 %) z celkového počtu osob v šetření uvedlo, že má nějaké 

zdravotní omezení nebo dlouhodobé zdravotní problémy. Zdravotně znevýhodnění studenti 

a studentky (dále ZZS) jsou v jednotlivých vybraných kategoriích zastoupeni poměrně rovnoměrně. 

Nepatrně více ZZS je mezi ženami (29,1 %) než muži (24,5 %). Zastoupení ZZS je nepatrně nižší mezi 

studenty starší 30 let (23,6 %). Z hlediska typu studijního programu je větší podíl ZZS zastoupen 

u studujících bakalářského typu programu než u studujících magisterských programů (navazující i tzv. 

dlouhých). Rozdíly v zastoupení ZZS dle formy studia nejsou patrné mezi respondenty prezenční 

formy studia, nicméně mezi studenty kombinované formy studia byl zaznamenán nižší podíl ZZS 

(24,9 %). Výraznější rozdíly jsme zaznamenaly v rozdělení podle jednotlivých studijních oborů. 

Největší podíl ZZS je patrný u studujících oborů Umění a humanitní vědy (37,0 %), dále následují 

studenti oborů Přírodních věd, matematiky a statistiky (30,4 %) a Vzdělání a výchovy (29,2 %) 

a naopak menší podíl ZZS je zřejmý u studujících oborů Služby (19,8 %), Obchod, administrativa 

a právo (24,1 %) a Technika a stavebnictví (24,9 %) viz graf 15.  

Graf 15: Zastoupení zdravotně znevýhodněných studentů, oborové skupiny kategorie (v %) 

 
Zdroj: EUROSTUDENT VII, výpočty CSVŠ 

 

Každý ze sledované skupiny studujících (ti, kteří sami sebe označili jako zdravotně znevýhodněné) 

mohl vybrat jedno nebo více znevýhodnění z předem určeného seznamu zdravotních problémů: 

chronické fyzické onemocnění, psychické problémy/onemocnění, problémy s pohybem/pohybová 

omezení, senzorická omezení (zrak, sluch), poruchy učení (např. dyslexie) a jiné dlouhodobé zde 

neuvedené problémy se zdravím. Největší podíl studentů uváděl jiné dlouhotrvající problémy (36,5 %). 

Druhá a třetí nejčastěji uváděná možnost byly psychické (25,4 %) a chronické fyzické (22,7 %) 

problémy. Nejméně často byly zastoupeny pohybové problémy (8,6 %), viz graf 16.  
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Graf 16: Typy zdravotního znevýhodnění (v %) 

 
Zdroj: EUROSTUDENT VII, výpočty CSVŠ 

Pozn.: Studující mohli uvést jedno nebo více zdravotní znevýhodnění, tj. součet není 100 %.  

 

Zajímavé je srovnání s výsledky šetření EUROSTUDENT VI, ve kterém se podíl studentů s jednotlivými 

zdravotními problémy výrazně odlišuje a odlišuje se také pořadí jednotlivých typů zdravotního 

znevýhodnění, které studenti v minulém šetření uvedli. Podobné zastoupení studentů nastává jen 

u kategorie fyzických chronických (22,4 %) a pohybových problémů (7,0 %).  

 

Box 1: EUROSTUDENT VI, str. 126 (Fischer a kol., 2016) 

Největší zastoupení mezi zdravotně znevýhodněnými studenty mají studenti s psychickými 

problémy (34,2 %) a studenti s poruchami učení (28,1 %). Naopak nejnižší je podíl studentů s 

pohybovými problémy (7,0 %) a senzorickými problémy (15,1 %). 

 

V grafu 17 jsou uvedeny jednotlivé typy zdravotního znevýhodnění podle typu vysoké školy a formy 

studia. Ve všech uvedených kategoriích přirozeně převládají jiné dlouhodobé problémy, s tím, že je 

častěji uváděli studenti kombinované formy studia a studenti neuniverzitních vysokých škol.  
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Graf 17: Zdravotně znevýhodnění studenti podle typu vysoké školy a formy studia (v %) 

 

Zdroj: EUROSTUDENT VII, výpočty CSVŠ 

 

Největší rozdíly v zastoupení zdravotně znevýhodněných podle typu škol mají studenti s fyzickými 

chronickými problémy, častěji je uváděli studující univerzitních vysokých škol. V případě formy studia 

jsme zaznamenali největší rozdíly u studentů s psychickými problémy, častěji je deklarovali studující 

presenčního studia (viz graf 17).  

Vysokému zastoupení studentů s jinými dlouhotrvajícími, psychickými a senzorickými problémy 

v šetření (viz graf 16) odpovídá i distribuce odpovědí na otázku, zda je zdravotní problém (problémy) 

u respondentů viditelný. Více než dvě třetiny (70,6 %) studujících uvedly, že zdravotní problém není 

rozpoznatelný a ostatní lidé jej pravděpodobně nezaznamenají. Na první pohled je zdravotní 

znevýhodnění zřejmé u 10,1 % osob a u 19,3 % studentů si jej ostatní lidé všimnou až po čase.  

Další otázka, která se pokládá respondentům šetření, je míra zdravotního postižení, resp. jak vnímají 

respondenti se zdravotním znevýhodněním dané zdravotní problémy jako významné v běžném životě 

a ve studiu. Je zřejmé, že celkově jsou zdravotní problémy pro studenty překážkou spíše v běžném 

životě než ve studiu. Přibližně polovina respondentů uvedla, že ve studiu i běžném životě pociťují 

zdravotní problémy jako mírné (44,4 %, resp. 57,3 %). Žádné problémy nepociťuje v běžném životě 

přibližně pětina (21,0 %) a ve studiu přibližně třetina (36,0 %) respondentů (viz tabulka 3).  

 

Tabulka 3: Jak moc jsou tyto zdravotní problémy významné ve vašem životě a studiu? (v %) 

Zdravotní problémy pociťuji Ve studiu V běžném životě 

jako významné 19,6 21,7 

jako mírné 44,4 57,3 

žádné nepociťuji 36,0 21,0 
Zdroj: EUROSTUDENT VII, výpočty CSVŠ 
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Lze očekávat, že míra omezení ve studiu a běžném životě se bude lišit podle typu zdravotního 

znevýhodnění. Tuto skutečnost znázorňují níže uvedené grafy (graf 18, 19).  

Graf 18: Jak moc jsou tyto zdravotní problémy významné ve vašem studiu? (v %) 

 
Zdroj: EUROSTUDENT VII, výpočty CSVŠ 

 

Graf 19: Jak moc jsou tyto zdravotní problémy významné ve vašem běžném životě? (v %) 

 
Zdroj: EUROSTUDENT VII, výpočty CSVŠ 

 

Všechny typy zdravotního znevýhodnění vnímají respondenti jako významné spíše v běžném životě 

než ve studiu. Výjimku tvoří poruchy učení, kterou uvedlo 25,1 % respondentů jako významný 

problém ve studiu, oproti 13,3 % v běžném životě. Minimální rozdíly v míře omezení zdravotním 

znevýhodněním ve studiu a v běžném životě lze identifikovat u psychických problémů. Jedná se však 

o zdravotní problém, který uvádí více než 40 % respondentů jako vážný problém, který je omezuje 

ve studiu i v běžném životě.  
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V minulém ročníku šetření EUROSTUDENT VI byla otázka na míru zdravotního znevýhodnění 

formulována mírně odlišně (respondenti měli možnost na škále 1–5 (velmi vážné – vůbec) zhodnotit 

míru omezení zdravotním znevýhodněním). Nabízí se však srovnání s aktuálním šetřením 

EUROSTUDENT VII.  

 

Box 2: EUROSTUDENT VI, str. 128, Fischer a kol. (2016) 

Velmi vážně ovlivňuje zdravotní znevýhodnění ve studiu studenty s psychickými problémy (12,6 %) 

a fyzickými chronickými problémy (8,0 %). Možnost „vůbec neomezuje“ zvolilo 20,6 % se 

senzorickými problémy a 19,6 % zdravotně znevýhodněných studentů s pohybovými problémy. 

 

Výsledky šetření EUROSTUDENT VI, VII shodně ukazují, že největší problémy ve studiu činí 

respondentům psychické problémy. A naopak nejmenší problémy ve studiu činí respondentům 

senzorické problémy.  

Studenti šetření EUROSTUDENT VII měli v dotazníku uvést (studenti mohli uvést jednu nebo více 

odpovědí), s kým bydlí během studia na vysoké škole. Přibližně třetina zdravotně znevýhodněných 

studentů uvedla, že bydlí buď u rodičů3 (31 %), nebo s partnerem (manželem/manželkou) (33 %) 

nebo s někým jiným (se studenty, přáteli) (35 %). Graf 20 znázorňuje to, s kým bydlí zdravotně 

znevýhodnění studenti podle typu znevýhodnění. Studenti s pohybovými, fyzickými a jiným 

dlouhotrvajícími problém nejčastěji bydlí s partnerem/partnerkou (manželem/manželkou).  

Graf 20: Bydlení zdravotně znevýhodnených studentů podle typu znevýhodnění, (v %) 

 
Zdroj: EUROSTUDENT VII, výpočty CSVŠ  

Pozn.: Studující mohli uvést jedno nebo více zdravotní znevýhodnění, tj. součet není 100 %.  

                                                           
3
 S rodiči nebo s pěstouny. 
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Studenti, kteří mají poruchy učení nejčastěji, bydlí s rodiči, a dále studenti s psychickými a 

senzorickými problémy bydlí nejčastěji s někým jiným (student, přátelé). V porovnání se studenty 

bez zdravotního znevýhodnění nejsou patrné rozdíly. Velice podobné výsledné hodnoty byly 

zaznamenány v předchozím šetření EUROSTUDENT VI (Fischer a kol., 2016). 

Dále se v šetření zjišťovalo, zda studenti, kteří nebydlí s rodiči, využívají možnosti studentských kolejí. 

Tuto možnost využila čtvrtina studentů. Možnost studentská kolej uváděli nejčastěji studenti se 

senzorickými problémy.  

Zdravotně znevýhodnění studenti dále mohli ohodnotit svou spokojenost s bydlením na škále 

od 1 (velmi spokojený/á) do 5 (velmi nespokojený/á) v těchto oblastech: náklady na bydlení, místo, 

kvalita bydlení (velikost, stáří, čistota apod.) a dojezdová vzdálenost do místa studia. Se všemi 

zmíněnými oblastmi bydlení jsou studenti spíše spokojeni. Nejlépe ohodnotili lokalitu ubytování. 

Graf 21: Spokojenost s bydlením v daných oblastech, průměrné hodnoty 

 
Zdroj: EUROSTUDENT VII, výpočty CSVŠ  

 

Přibližně polovina (51 %) respondentů se zdravotním znevýhodněním v šetření uvedla, že jejich 

dojezdová vzdálenost z místa bydliště do školy je do 30 minut. Nejvíce studentů (28 %) cestováním 

z domova do školy stráví 16–30 minut.  

 

 Spokojenost zdravotně znevýhodněných studentů aSpokojenost zdravotně znevýhodněných studentů aSpokojenost zdravotně znevýhodněných studentů aSpokojenost zdravotně znevýhodněných studentů a    studentek se studiem a podporou dané studentek se studiem a podporou dané studentek se studiem a podporou dané studentek se studiem a podporou dané 3. 4. 1. 2   3. 4. 1. 2   3. 4. 1. 2   3. 4. 1. 2   

vysoké školyvysoké školyvysoké školyvysoké školy    

 

Dvě třetiny respondentů se zdravotním znevýhodněním (viz tabulka 3) uvedlo, že ve studiu svoje 

zdravotní problémy vnímá jako významné nebo mírné (jedná se o 17,4 % studujících z celkového 

počtu respondentů šetření). Tito studenti dále hodnotili veřejnou a institucionální podporu, která by 

jim měla pomoci dané problémy překonat. Přibližně třetina z nich (35 %) se vyjádřila, že nepotřebuje 

nebo nechce žádnou podporu. 26 % studentů považuje veřejnou a institucionální podporu 

za nedostatečnou (spíše nebo zcela) a 19 % studentů ji považuje za dostatečnou (spíše nebo zcela). 

Níže uvádíme hodnocení studentů se zdravotním znevýhodněním (mírné či významné) v rozdělení 

podle typu školy.  
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I v rozdělení podle typu škol převažují studující, kteří danou pomoc nepotřebují/nechtějí, jedná se 

o 34,4 % studujících univerzitních a 41,7 % neuniverzitních vysokých škol. Spíše a zcela dostatečnou 

podporu vnímá 18,9 % respondentů univerzitních vysokých škol, což je o 6 procentních bodů méně 

než jak uvedli respondenti neuniverzitních vysokých škol. Analogicky, zcela nebo spíše nedostatečná 

podpora je vnímána spíše u studujících univerzitních než neuniverzitních vysokých škol (27,3 %, resp. 

17,8 %). 

Výše uvedené výsledky dokládají, že v šetření EUROSTUDENT VII, jsou s podporou více spokojeni 

respondenti vysokých škol neuniverzitního typu. Podobné hodnocení podpory bylo zaznamenáno 

v šetření EUROSTUDENT VI (Fischer a kol., 2016), i zde respondenti hodnotili spíše kladně podporu na 

soukromých VŠ. Jediným výrazným rozdílem mezi jednotlivými šetřeními je procentuální zastoupení 

respondentů univerzitních vysokých škol, kteří nepotřebují/nechtějí žádnou podporu, jednalo se 

o 60 % studujících v šetření EUROSTUDENT VI (oproti 34 % studujících v aktuálním šetření 

EUROSTUDENT VII, viz graf 22).  

 

Graf 22: Hodnocení veřejné a institucionální podpory, podle typu vysokých škol (v %) 

 

  
Zdroj: EUROSTUDENT VII, výpočty CSVŠ 

 

V další části této zprávy se zaměříme na spokojenost studentů s podporou, kterou jim poskytuje 

vysoká škola ve vybraných oblastech4. Respondenti šetření deklarovali, jestli je konkrétní podpora 

dostatečná či nikoliv (viz tabulka 4). 

Data ze šetření EUROSTUDENT VII poukazují na to, že studenti bez zdravotního znevýhodnění vnímají 

častěji než studenti se zdravotním znevýhodněním všechny typy podpory jako dostatečné a naopak. 

Je třeba uvést, že rozdíly v hodnocení nejsou natolik významné. Rozdíly mezi oběma skupinami 

studentů u kladného hodnocení (zcela a spíše dostatečná podpora) jsou menší než pět procentních 

bodů. Největší rozdíly byly zaznamenány v nespokojenosti s podporou od VŠ při slaďování placené 

práce a studia a při slaďování rodinného života a studia. V těchto dvou případech vnímají podporu 

jako nedostatečnou (zcela a spíše) o něco častěji studenti se zdravotním znevýhodněním. Rozdíl mezi 

oběma skupinami studentů byl v těchto případech deset procentních bodů.  

                                                           
4
 Jedná se o studenty se zdravotním znevýhodněním, kteří uvedli, že vnímají své znevýhodnění jako významné 

nebo mírné. Do této části analýzy tedy není zařazeno 36 % studentů se zdravotním znevýhodněním, kteří 
uvedli, že své problémy nepociťují jako významné.  
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Tabulka 4: Spokojenost studentů a studentek (s/bez zdravotního znevýhodnění) s podporou, 

kterou jim poskytuje vysoká škola (v %) 

Zdravotní 
znevýhodnění 

1– Zcela 
dostatečná 

podpora 
2 3 4 

5– Zcela 
nedostatečná 

podpora 
Nepotřebuji Celkem 

  
Spokojenost s podporou od VŠ – služby na podporu studia (např. organizovaný tutoring, 
kurzy akademického psaní, vyrovnávací kurzy, mentoring apod.) 

Bez 12,8 16,3 19,0 11,9 7,8 32,3 100 
S 10,4 14,1 19,4 15,5 12,5 28,1 100 

  
Spokojenost s podporou od VŠ – infrastruktura související se studiem (knihovna, počítačová 
studovna, místa, kde je možné připravovat se apod.) 

Bez 47,1 28,9 12,0 5,9 2,2 3,9 100 
S 42,0 29,6 13,1 8,7 3,1 3,5 100 

  Spokojenost s podporou od VŠ – podpora při slaďování placené práce a studia 

Bez 9,7 13,6 22,3 18,5 15,6 20,3 100 
S 6,8 11,6 19,6 21,9 22,9 17,2 100 

  Spokojenost s podporou od VŠ – podpora při slaďování rodinného života a studia 

Bez 9,2 10,0 22,4 14,0 9,4 32,0 100 
S 6,9 11,0 21,2 17,8 16,1 27,0 100 

  Spokojenost s podporou od VŠ – podpora při přípravě na budoucí pracovní život 

Bez 13,2 25,6 26,5 17,1 8,5 9,1 100 
S 10,7 21,9 26,3 21,0 11,9 8,1 100 

Zdroj: EUROSTUDENT VII, výpočty CSVŠ 

 

 

 Problémy zdravotně znevýhodněných studentů a studentek ve studiuProblémy zdravotně znevýhodněných studentů a studentek ve studiuProblémy zdravotně znevýhodněných studentů a studentek ve studiuProblémy zdravotně znevýhodněných studentů a studentek ve studiu    3. 4. 1. 3   3. 4. 1. 3   3. 4. 1. 3   3. 4. 1. 3   

 

Dále se zaměříme na obtíže, které ve studiu pociťují studenti s/bez zdravotního znevýhodnění. 

Respondenti měli možnost vyjádřit se, jestli se jich některá z předem vybraných problémových oblastí 

dotýkala, tj. zda pociťovali nějaké konkrétní obtíže ve studiu.  

Více než polovina studentů se zdravotním znevýhodněním vnímá obtíže ve studiu kvůli standardně 

požadované práci v rámci studijního programu, více než třetina z nich kvůli chybějící motivaci a kvůli 

organizačním záležitostem na vysoké škole. Data ze šetření dokazují, že studenti se zdravotním 

znevýhodněním pociťují obtíže během studia častěji než studenti bez zdravotního omezení. Největší 

rozdíly mezi dvěma sledovanými skupinami studentů se přirozeně ukázaly u možnosti kvůli nemocím, 

zdravotním problémům nebo úrazům, dále kvůli jiným osobním důvodům a kvůli finančním těžkostem. 

Čtvrtina studentů bez zdravotního omezení uvedla, že nezažívá žádné obtíže ve studiu. Tuto možnost 

uvedla necelá desetina studentů se zdravotním znevýhodněním (viz graf 23). 
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Graf 23: Obtíže ve studiu, studenti s/bez zdravotního omezení (v %) 

 
Zdroj: EUROSTUDENT VII, výpočty CSVŠ 

 

 

 Identifikace zdravotně znevýhodněných studentů a studentek sIdentifikace zdravotně znevýhodněných studentů a studentek sIdentifikace zdravotně znevýhodněných studentů a studentek sIdentifikace zdravotně znevýhodněných studentů a studentek s    vysokou školouvysokou školouvysokou školouvysokou školou    3. 4. 1. 4   3. 4. 1. 4   3. 4. 1. 4   3. 4. 1. 4   

 

Má zdravotní znevýhodnění studentů vliv na integraci do vysokoškolského prostředí, resp. na to, jak 

silně se identifikují s tímto prostředím? V šetření EUROSTUDENT VII byla míra integrace 

do akademického prostředí zjišťována zaprvé pomocí otázek, které se týkaly vztahu respondentů 

s ostatními studenty a také s pedagogy.  

Rozdíly v míře integrace do studijního prostředí ve vztahu ke studentům a pedagogům nejsou velké, 

ani mezi jednotlivými skupinami studentů se zdravotním znevýhodněním, ani v porovnání se 

studenty bez zdravotního znevýhodnění. Přesto výsledné hodnoty poukazují na to, že studenti 

bez zdravotního znevýhodnění mají nejmenší problémy s integrací do studijního prostředí. U všech 

vybraných výroků uvedli nejvíce souhlasných odpovědí. Naopak studující s psychickými problémy 

nejméně často souhlasí (až na výroky „Pedagogové se zajímají o moje názory“) s danými výroky. 

Nejlépe je všemi studenty hodnocena komunikace s pedagogy, velmi a spíše dobře s nimi vychází více 

než 80 % respondentů (graf 24).  
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Graf 24: Integrace do studijního prostředí: spolustudenti a učitelé, podíl souhlasných odpovědí  

 
Zdroj: EUROSTUDENT VII, výpočty CSVŠ 

 

Druhý okruh otázek bychom mohly souhrnně nazvat jako identifikace studentů s vysokou školou (viz 

tabulka 5). Z celkového pohledu lze konstatovat, že studenti bez zdravotního znevýhodnění (dále BZS) 

hodnotí vybrané výroky o vysoké škole spíše pozitivně než studující se zdravotním znevýhodněním 

(dále ZZS).  

První výrok, který studenti hodnotili, se týkal pochopení očekávaných úkolů a obsahu studijního 

programu. Jedna třetina ZZS uvedla, že souhlasí s výrokem často je pro mě složité pochopit, co se ode 

mě očekává v rámci mého hlavního studijního programu, což je o 7 procentních bodů více než BZS. 

U druhého výroku, který se týká doporučení studia jiným je opět vidět větší spokojenost se studium 

u BZS. Přesto je třeba poukázat na to, že více než 60 % studenů v obou skupinách uvedlo, že by daný 

studijní program doporučili jiným.   

Další dva výroky vypovídají o tom, jak respondenti šetření EUROSTUDENT VII přijímají současnou 

identitu vysokoškolského studenta v porovnání se vzdělanostními aspiracemi před vstupem 

na vysokou školu. Studium na vysoké škole bylo vnímáno oběma skupinami studentů velice podobně 

– studenti (více než dvě třetiny BZS i ZZS) věděli dávno před vstupem na vysokou školu, že mají zájem 

o studium na vysoké škole. Naopak v době šetření u respondentů ZZS (26,8 %) převládá pocit, že 

nepatří na vysokou školu, oproti 17,5 % BZS.  
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Tabulka 5: Identifikace studujících s vysokou školou, s/bez zdravotního znevýhodnění (v %) 

Studující – 
zdravotní 
znevýhodnění 

1–zcela 
souhlasím 

2 3 4 5–zcela 
nesouhlasím 

Celkem 

 
Často je pro mě složité pochopit, co se ode mě očekává v rámci mého hlavního studijního 

programu 

Bez 7,7 19,8 20,2 30,6 21,8 100 
S 12,1 23,4 22,0 26,2 16,4 100 

  Studovat studijní program bych doporučil/a i jiným 

Bez 33,9 33,9 19,9 8,3 4,0 100 
S 30,0 31,5 19,7 12,3 6,5 100 

  Mám často pocit, že nepatřím na vysokou školu 

Bez 7,1 10,4 14,7 24,4 43,4 100 
S 12,7 14,1 16,4 23,4 33,4 100 

  Bylo vždy jasné, že budu studovat na vysoké škole 

Bez 46,6 22,4 14,6 8,5 7,9 100 
S 46,5 22,0 14,1 8,8 8,6 100 

Vážně přemýšlím o změně studijního programu 

Bez 3,8 4,3 8,0 16,5 67,4 100 
S 6,2 6,3 11,8 17,1 58,6 100 

  Vážně přemýšlím o tom, že úplně skončím se studiem na vysoké škole 

Bez 3,2 4,4 7,6 13,2 71,6 100 
S 6,7 7,7 10,6 15,3 59,7 100 

Zdroj: EUROSTUDENT VII, výpočty CSVŠ 

 

Poslední dva výroky souvisí s teoretickou možností ukončit studijní program či celkově studium 

na vysoké škole. Výsledky poukazují na větší spokojenost u BZS. Je však třeba říci, že více než 75 % 

studentů obou skupin o takové možnosti nepřemýšlí.  

 

 Studenti se sociálním znevýhodněnímStudenti se sociálním znevýhodněnímStudenti se sociálním znevýhodněnímStudenti se sociálním znevýhodněním    3. 4. 2   3. 4. 2   3. 4. 2   3. 4. 2   

3.3.3.3.    4.4.4.4.    2.2.2.2.    1111    Sociálně znevýhodnění Sociálně znevýhodnění Sociálně znevýhodnění Sociálně znevýhodnění studentistudentistudentistudenti    a studentky a jejich základní charakteristikaa studentky a jejich základní charakteristikaa studentky a jejich základní charakteristikaa studentky a jejich základní charakteristika    

 

Tradičně jsou, jak bylo řečeno výše, podmínky a situace studentů, jejichž rodiče nemají vysokoškolské 

vzdělání (non-tertiary education background) součástí prezentací mezinárodních komparací šetření 

EUROSTUDENT. Tento ukazatel v celoevropském prostotu lze chápat jako informaci o otevřenosti 

systému, ale za současných podmínek univerzalizovaného vysokého školství ve většině evropských 

zemích je zároveň velmi úzce svázán s celkovou vzdělanostní strukturou v dané zemi. Kromě toho, ale 

tento indikátor může označit studenty, kteří jsou díky této rodinné vzdělanostní konstelaci 

potenciálně ohrožení, protože vysokoškolské vzdělání (a jeho dosahování) je pro ně novou situací. 

První mezinárodní komparace probíhající v rámci poslední vlny šetření ukazují, že průměrná 

celoevropská hodnota tohoto ukazatele (tj. podíl studentů bez vysokoškolského zázemí/backgroundu 
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je 43 % a Česká republika patří v tomto ohledu k zemím, kde je toto zastoupení nejvyšší (51 %, graf 

25). Největší podíl tohoto typu netradičních studentů má Malta (65 %), ale v dalším sledu jsou 

středoevropské země, konkrétně Chorvatsko a Polsko (55 %) (Hauschildt a kol. 2020).   

Jak bylo řečeno v úvodu, v českém prostředí je situace studentů, jejichž ani jeden z rodičů nemá 

vysokoškolské vzdělání relativně častou a v současnosti je charakteristická pro o něco více než 

polovinu studujících (graf 25). Detailnější vzdělanostní strukturu ve struktuře matky a otcové ukazuje 

graf 26.  

Graf 25: Rozdělení souboru podle vzdělání rodičů - 2 kategorie 

 

Zdroj: EUROSTUDENT VII, výpočty CSVŠ 

 

Graf 26: Vzdělání rodičů detailní pohled – otec, matka 

Zdroj: EUROSTUDENT VII, výpočty CSVŠ 
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formě studia jsou výrazně starší. Jejich rodiče mají vysokoškolské vzdělání pouze v necelé třetině 

případů. 

Mezi studenty podle typu studovaného programu je nejvýraznější diferencí vysoký podíl 

vysokoškolsky vzdělaných rodičů v případě studentů (dlouhých) magisterských studijních programů, 

zde naopak platí, že dvě třetiny studentů tohoto typu studia má alespoň jednoho rodiče 

s vysokoškolským vzděláním. 

Graf 27: Vzdělání rodičů podle formy a typu studia 

Zdroj: EUROSTUDENT VII, výpočty CSVŠ 

Graf 28: Vzdělání rodičů podle oborů 

Zdroj: EUROSTUDENT VII, výpočty CSVŠ 
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Studované obory z hlediska zastoupení studentů a studentek z rodin bez rodinného vysokoškolského 

zázemí jsou rozděleny způsobem zobrazeným v grafu 28. Pouze studenti oborů Vzdělávání a výchova 

mají rodiče bez vysokoškolského vzdělání ve více než 60 % případů. To je dáno především věkovou 

strukturou (jde o v průměru nejstarší studenty). Nad průměrem celého souboru se pohybují také 

studenti oborů: Zemědělství, lesnictví a rybářství, Služby a Obchod, administrativa a právo.  Zdaleka 

nejvyšší zastoupení rodin s vysokoškolským vzděláním rodičů mají studenti oboru ICT (60 %). 

Relativně nižší zastoupení mají také obory Zdravotní a sociální peče…, a Přírodní vědy, matematika a 

statistika (necelých 55 %). Zbývající obory jsou blízké průměru celého souboru, který je v grafu 

označen zeleno-šedou kombinací barev. 

Již v přechozí vlně šetření EUROSTUDENT VI vzdělání rodičů hrálo roli v hodnocení nejrůznějších 

aspektů studia a životních podmínek během tohoto studia, ještě výraznější byl ale vliv ekonomické 

situace rodiny odkud student či studentka pocházejí (Fischer a kol. 2016). Vzdělání rodičů (respektive 

to, jestli alespoň jeden z nich má vysokou školu) do určité míry vede i k rozdílnému subjektivnímu 

hodnocení ekonomické situaci rodiny, z níž studentky a studenti pocházejí.  

Podíl studentů, jejichž rodina měla/má špatnou nebo velmi špatnou ekonomickou situaci a zároveň 

jejich rodiče mají vysokoškolské vzdělání (tzn. alespoň jeden z nich), se pohybuje pod hranicí 7 %. 

V případě studentů z rodin ve špatné ekonomické situaci a bez vysokoškolského vzdělanostního 

profilu rodičů jde ale téměř o 17% podíl. Největší část rodin se jak pro studenty s vysokoškolským 

rodinným backgroundem, tak bez něj pohybuje v průměrné ekonomické situaci. Ale i zde je rozdíl, 

když mezi studenty s vysokoškolsky vzdělanými rodiči takto situaci označily více než dvě pětiny 

(44 %), zatímco mezi studenty bez vysokoškolsky vzdělaných rodičů je téměř 60 %.   

Graf 29: Ekonomická situace rodin studentů podle vzdělání rodičů 

 

Zdroj: EUROSTUDENT VII, výpočty CSVŠ 
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I na základě této charakteristiky lze hovořit o tom, že studenti bez vysokoškolského vzdělanostního 

zázemí jsou/mohou být během studia více ohroženi ekonomickými problémy a lze je označit 

za sociálně znevýhodněné. 

Největší podíl takto intenzivněji znevýhodněných studentů je přitom v oborech Umění a humanitní 

vědy (více než jedna pětina) a také oborů ICT (téměř pětina). Naopak zdaleka nejnižší podíl je 

v oborech Služby (12 %) (viz graf 30).  

Graf 30: Podíl studentů s rodiči bez vysokoškolského vzdělání, jejichž rodina je ve špatné 

ekonomické situaci 

 

Zdroj: EUROSTUDENT VII, výpočty CSVŠ 

 

K dalším podstatným informacím o znevýhodněných studentech patří také podmínky, respektive 

způsoby bydlení a spokojenost s některými jeho aspekty (náklady na bydlení, místo, kvalita bydlení 

a vzdálenost od vysoké školy). Studenti, kteří pocházejí z rodin bez vysokoškolského zázemí a zároveň 

z rodin se špatnou ekonomickou situací nejčastěji bydlí s partnerem/kou (42 %) a s tím 

pravděpodobně souvisí i skutečnost, že mnohem častěji bydlí s dítětem/dětmi (12 %).5  

Studenti, jejichž rodiče nemají vysokoškolské vzdělání, bydlí sice také nejčastěji s partnerem/kou 

(37 %), ale současně nejčastěji ze všech tří sledovaných skupin bydlí s rodiči (30,5 %). Naproti tomu 

nejčastějším způsobem bydlení studentů s vysokoškolským zázemím je spolubydlení (40 %) a zároveň 

pouze necelých 5 % z nich bydlí s dítětem/dětmi. 

 

 
                                                           
5
 Jde také výrazně častěji o studenty kombinované formy studia, v jejich případě jde o 30% podíl, zatímco 

studenti jen čistě bez vysokoškolského zázemí jsou v kombinované formě studia zastoupení ve 22 % případů 
(viz graf 27). 
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Graf 31: Forma bydlení podle vzdělání rodičů 

Zdroj: EUROSTUDENT VII, výpočty CSVŠ 

 

V případě hodnocení podmínek bydlení nejsou postoje sledovaných skupin respondentů výrazně 

odlišné, i když celkové hodnocení čtyř vybraných aspektů jsou relativně nejméně spokojení právě 

studenti z rodin bez vysokoškolského zázemí a zároveň z rodin se špatnou ekonomickou situací. Je to 

vidět nejvíce v případě hodnocení ceny bydlení, spokojených je 58 % ve srovnání s 68 % studentů 

s vysokoškolským rodinným zázemím. Základní trendy v hodnocení všech čtyř oblastí spojených 

s bydlením jsou v podstatě stejné, i když trochu paradoxní, protože největší spokojenost panuje 

s lokalitou bydlení (až 80 %), a naopak relativně nejmenší se vzdáleností od místa studia.  

Graf 32: Spokojenost s bydlením, podíly spokojených (velmi a spíše) 

Zdroj: EUROSTUDENT VII, výpočty CSVŠ 
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3333....    4.4.4.4.    2.2.2.2.    2222    Spokojenost Spokojenost Spokojenost Spokojenost sociálně znevýhodněných studentů a studentek se studiem a podporou vysoké sociálně znevýhodněných studentů a studentek se studiem a podporou vysoké sociálně znevýhodněných studentů a studentek se studiem a podporou vysoké sociálně znevýhodněných studentů a studentek se studiem a podporou vysoké 

školyškolyškolyškoly    

 

Pro další analýzu budeme používat kromě vzdělání rodičů (ve dvou kategoriích) ještě proměnnou, 

v níž se kromě faktu, že studenti nemají vysokoškolsky vzdělané rodiče, přidává hodnocení rodinné 

ekonomické situace jako špatné nebo velmi špatné. Jak jsme ukazovali v grafu 14, takových studentů 

je v celém souboru celkem 17 %. Zařazení této kategorie má za cíl ještě více specifikovat případné 

znevýhodněné studenty. 

Subjektivní spokojenost s vlastním studijním výkonem se podle zvolených tří skupin studentů, na 

které se v této části studie o sociálně znevýhodněných studentech zaměřujeme, se liší poměrně 

málo. Je ale přece jen patrná poněkud vyšší spokojenost mezi studenty s vysokoškolským rodinným 

zázemím, za lepší (mnohem a trochu) studenty oproti ostatním se označuje 47 % z nich. Oproti 43 % 

studentů bez tohoto zázemí a rovněž ve špatné ekonomické situaci. A mírně skeptičtější jsou vůči 

svým studijním výkonům právě studenti s rodiči bez vysokoškolského vzdělání a se špatnou 

ekonomickou situací rodiny (téměř 17 %), což je o cca 3 až 4 % více než u obou ostatních skupin 

studentů. Zároveň se častěji označují za průměrné či srovnatelné studenty (43 %). Na druhou stranu 

ale upozorňujeme na mírně vyšší podíl těch studentů stejné skupiny (11 %), kteří se hodnotí jako 

mnohem lepší ve srovnání s ostatními studenty. 

Graf 33: Hodnocení vlastního studijního výkonu 

Zdroj: EUROSTUDENT VII, výpočty CSVŠ 
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30 % studentů přitom uvádí, že tento typy podpory nepotřebuje. Již víme, že 12 % studentů 

ze špatných ekonomických podmínek a bez vysokoškolského zázemí žije v domácnosti s dítětem či 

dětmi, ale tento fakt nevede k tomu, že by podporu při slaďování studia a rodiny vnímali jinak než 

ostatní studenti. 

Graf 34: Spokojenost s podporou ze strany vysoké školy ve vybraných oblastech, průměrné 

odpovědi

 

Zdroj: EUROSTUDENT VII, výpočty CSVŠ 

Pozn. Průměry vycházejí z použité škály 1- zcela dostatečná podpora až 5- zcela nedostatečná podpora. 

 

3.3.3.3.    4.4.4.4.    2.2.2.2.    3333    Problémy sociálně znevýhodněných studentů a studentek ve studiuProblémy sociálně znevýhodněných studentů a studentek ve studiuProblémy sociálně znevýhodněných studentů a studentek ve studiuProblémy sociálně znevýhodněných studentů a studentek ve studiu    

 

V následující analýze zaměřené na (ne)přítomnost studijních a mimo studijních problémů se ukazuje, 

že členění na tři specifické skupiny (dvě z toho přitom reprezentují potenciálně znevýhodněné 

studenty a studentky) má svůj význam. Během semestru totiž nezažívá žádné problémy jen 14 % 

studentů bez vysokoškolského vzdělanostního zázemí a zároveň ve špatné ekonomické situaci 

původní rodiny. Pokud porovnáme stejný údaj pouze z hlediska vzdělání rodičů, je rozdíl oproti 

dvojímu znevýhodnění výrazný, ale přitom jen mírný v neprospěch studentů s rodiči 

bez vysokoškolského vzdělání (22,2 % ku 23,1 %). 

Zatímco dosažené vzdělání rodičů samo o sobě ovlivňuje přítomnost konkrétních problémů relativně 

slabě, ekonomická situace rodin studentů s nízkým vzdělanostním profilem rodičů má mnohem 

výraznější vliv. Nejvíce patrné je to v případě finančních těžkostí, kvůli problémům v práci a kvůli 

jiným osobním problémům (viz graf 35). Jde tedy o častější výskyt zejména osobních, respektive 

mimo studijních problémů.  
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Znovu musíme zdůraznit, že se i zde projevuje relativně vysoký podíl těch studentů 

bez vysokoškolského zázemí a ve špatné ekonomické situaci, co žijí s dětmi. Téměř 7 % z nich pociťuje 

problémy v souvislosti s péčí o děti nebo těhotenství. 

Problémy vyplývající ze studia totiž připouštějí všechny tři sledované kategorie studentů vlastně 

velmi podobně často. 

Graf 35: Problémy během semestru, podle vzdělání a sociální situace rodičů 

 

Zdroj: EUROSTUDENT VII, výpočty CSVŠ 

Graf 36: Finanční problémy studentů, podle vzdělání rodičů 
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Zdroj: EUROSTUDENT VII, výpočty CSVŠ 

Poznámka: Studenti s finančními problémy = součet odpovědi velmi vážné + vážné a studenti bez finančních 

problémů = součet odpovědi skoro žádné + žádné, znění otázky: Do jaké míry v tomto semestru/nyní pociťujete 

finanční problémy? 

Špatná ekonomická situace rodiny provází studenty ve zvýšené míře oproti ostatním i v případě jejich 

vlastních finančních problémů během studia.  Jedna třetina těchto studentů během semestru 

finanční problémy zažila a za vážné je označuje jedna pětina studentů, jejichž rodiče nemají 

vysokoškolské vzdělání a v případě těch, u nichž se přidružuje i špatná ekonomická situace je dokonce 

téměř 37 % (graf 36) a dokonce mírně převažují nad těmi, kteří finanční problémy nemají (34 %). 

 

3. 4. 2. 43. 4. 2. 43. 4. 2. 43. 4. 2. 4    Identifikace sociálně znevýhodněných studentů a studentek sIdentifikace sociálně znevýhodněných studentů a studentek sIdentifikace sociálně znevýhodněných studentů a studentek sIdentifikace sociálně znevýhodněných studentů a studentek s    vysokou školouvysokou školouvysokou školouvysokou školou    

 

Jak otázka vzdělání rodičů a ekonomické situace rodiny souvisí s integrací 

do akademického/studijního prostředí? Jak silně nebo naopak slabě se vybrané skupiny studentů 

identifikují s tímto prostředím? Pro analýzu lze v tomto případě využít nejprve pociťovanou míru 

integrace mezi (spolu)studenty a také reflexi vztahu k pedagogům.  

Rozdíly v míře integrace do studijního prostředí ve vztahu ke studentům a pedagogům nejsou velké. 

Pokud lze o nich vůbec hovořit, jde spíše o relativně horší komunikaci se spolustudenty než 

s pedagogy. Naprostá většina studentů s pedagogy dobře vychází: všechny tři sledované skupiny 

studentů souhlasí (velmi a spíše) ve více než 85 % případů.  Všechny tři skupiny také velmi podobně 

hodnotí zájem pedagogů, celkově jde o méně pozitivní reakce (jen kolem 55 % respondentů souhlasí 

s tvrzením, že se pedagogové o jejich názory zajímají), ale tyto reakce se vzájemně v podstatě neliší.  

 

Graf 37: Integrace do studijního prostředí: spolustudenti a učitelé, podíl souhlasných odpovědí 

Zdroj: EUROSTUDENT VII, výpočty CSVŠ 
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V druhém okruhu tvrzení jde o vyjádření postojů respondentů k tomu, jak se v současné době ve 

studiu cítí, jak a jestli se se studiem identifikují.  Zde je patrná přece jen vyšší variabilita postojů tří 

sledovaných skupin. Především je velmi dobře viditelný fakt, že pro studenty, jejichž rodiče nemají 

vysokoškolské vzdělání a identicky i pro podskupinu, jejichž rodinná ekonomická situace byla špatná, 

je situace studia v tomto vzdělávacím stupni mnohem méně samozřejmá: jen 58 % z nich souhlasilo 

s výrokem, že vždy bylo jasné, že budou studovat na vysoké škole. Mezi studenty jejichž rodiče mají 

vysokoškolské vzdělání, šlo o hodnotu 80 %. 

Je patrné, že i pocit současné nepřináležitosti (Mám pocit, že nepatřím na vysokou školu) 

k vysokoškolskému studiu je vyšší u studentů bez vysokoškolského vzdělanostního zázemí. Má ho 

více než jedna pětina z nich, a je to o více než 5 % více než mezi studenty s vysokoškolským 

vzdělanostním zázemím. 

Studenti bez vysokoškolského zázemí chtějí méně často měnit studijní program (respektive méně 

často o změně přemýšlejí), ale naopak častěji vážně uvažují o úplném opuštění studia (9 %), přičemž 

četnost tohoto uvažování se dále zvyšuje mezi studenty bez vysokoškolského rodinného zázemí a 

současně se špatnou ekonomickou situací rodiny (12,5 %). Z tohoto hlediska právě tato skupina patří 

k relativně nejvíce ohroženým, ale méně často než studenti se zdravotním znevýhodněním (14,4 %, 

tabulka 5). 

 

Graf 38: Integrace do studijního prostředí – postoje ke studiu na vysoké škole, podíl souhlasných 

odpovědí

 

Zdroj: EUROSTUDENT VII, výpočty CSVŠ 
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 Podskupiny netradičních studujících Podskupiny netradičních studujících Podskupiny netradičních studujících Podskupiny netradičních studujících ––––    kombinace znakůkombinace znakůkombinace znakůkombinace znaků    3. 4. 3   3. 4. 3   3. 4. 3   3. 4. 3   

 

V předložené studii byly identifikovány skupiny netradičních studujících, které vnímáme jako 

ohrožené z hlediska horší integrace do vysokoškolského prostředí a dále z hlediska vyššího rizika 

ukončení studia (viz 2. typ). Hlavním cílem této podkapitoly bylo zjistit, do jaké míry se vybrané 

podskupiny netradičních studujících odlišují od ostatních skupin netradičních studentů. Prostor je 

věnován dvouznakovým kombinacím těchto potenciálně více rizikových skupin, tj. studující se 

zdravotním, sociálním znevýhodněním a s finančními problémy. Zaměřili jsme se konkrétně na 

podskupiny, které jsou: 

1. vymezeny kombinací těchto tří znaků, přičemž jde o relativně časté kombinace netradičních 

charakteristik: 

 

•  Studující se zdravotním znevýhodněním a studující, kteří mají rodiče bez VŠ vzdělání 

(8,9 % studujících z celého šetření),  

•  Studující se zdravotním znevýhodněním a studující, jejichž rodiče jsou ve špatné 

ekonomické situaci (3,1 % studujících z celého šetření),  

•  Studující se zdravotním znevýhodněním a studující s finančními problémy (5,3 % 

studujících z celého šetření). 

 

2. na podskupiny, ve kterých jsou zahrnuti studující s psychickými problémy. Toto specifické 

zaměření vyplývá z celkově vyšší míry ohrožení studujících s psychickými problémy, 

v některých konkrétních případech (viz tabulka 2b a grafy 1–6, 13, 14) se právě oni 

projevovali jako nejohroženější skupiny:  

 

•  Studující s psychickými problémy a studující, kteří mají rodiče bez VŠ vzdělání (2,8 % 

studujících z celého šetření), 

•  Studující s psychickými problémy a studující, jejichž rodiče jsou ve špatné 

ekonomické situaci (1,2 % studujících z celého šetření) ,  

•  Studující s psychickými problémy a studující s finančními problémy (2,1 % studujících 

z celého šetření).  

Druhým důvodem výběru této skupiny je současný stav epidemie onemocnění Covid - 19. Výsledky 

šetření EUROSTUDENT VII, které se konalo na jaře roku 2019, samozřejmě nemohou zohlednit 

současný epidemický stav, tedy vliv pandemie na život a studium vysokoškolských studentů. 

Současný stav se však pravděpodobně promítne do výsledků šetření, které se bude konat na jaře 

roku 2022 a v této souvislosti je vhodné analyzovat současný stav těchto vybraných skupiny 

netradičních studujících.  

 

Vybrané podskupiny jsou v následujících grafech vyobrazeny s kontrolními skupinami netradičních 

studujících (jednoznakové a průměrné hodnoty za celý soubor šetření, v grafech vyznačené v šedé 

barevné škále):  

•  Studující se zdravotním znevýhodněním, 
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•  Studující s psychickými problémy, 

•  Studující s finančními problémy, 

•  EUROSTUDENT VII – celý soubor ( v grafech barevně odlišeno). 

 

3.3.3.3.4.4.4.4.    3.3.3.3.    1111        IIIIdentifikace se dentifikace se dentifikace se dentifikace se studiemstudiemstudiemstudiem    u netradičních skupin studentů a studenteku netradičních skupin studentů a studenteku netradičních skupin studentů a studenteku netradičních skupin studentů a studentek        

 

S výrokem „Často je pro mě složité pochopit, co se ode mě očekává v rámci mého hlavního studijního 

programu“ nejčastěji souhlasí studující se zdravotním znevýhodněním v kombinaci s finančními 

problémy (44,6 %). Je to o 15 procentních bodů více, než je průměr odpovědí respondentů celého 

šetření. 

 

Graf 39: Často je pro mě složité pochopit, co se ode mě očekává v rámci mého hlavního studijního 

programu (v %) 

 
Zdroj: EUROSTUDENT VII, výpočty CSVŠ 

 

 

 

Hodnocení výroku „Studovat studijní program bych doporučil/a i jiným“ není mezi sledovanými 

podskupinami netradičních studujících natolik odlišné. Jedná se o rozdíl 10 procentních bodů 

v porovnání souhlasných odpovědí (zcela a spíše souhlasím), s tím, že nejméně často s tímto výrokem 

souhlasí studující s psychickými a finančními problémy (57,1 %). Z celkového pohledu je zřejmé, že 

studující, kteří mají finanční nebo psychické problémy, by svůj studijní program doporučili ostatním 

nejméně často. Naopak, studující, jejichž rodiče nemají vysokoškolské vzdělání, uvádí nejvíce 

souhlasné hodnocení tohoto výroku.  

 

 



47 
 

 

 

Graf 40: Studovat studijní program bych doporučil/a i jiným (v %) 

 
Zdroj: EUROSTUDENT VII, výpočty CSVŠ 

 

 

Výroky „Mám často pocit, že nepatřím na vysokou školu“ a „Bylo vždy jasné, že budu studovat na 

vysoké škole“ vypovídají o tom, jak respondenti šetření ne/přijímají identitu vysokoškolského 

studenta v současné době a jaké byli jejich představy o dalších studiích v minulosti.   

 

Kombinace různých znevýhodnění znamená mnohem častější souhlasné odpovědi, tj. velmi častý 

pocit, že daný studující nepatří na vysokou školu. Nejčastěji se jedná o studenty s psychickými 

v kombinaci s finančními problémy (osobní či problémy rodičů). Konkrétně se jedná o necelých 37 % 

studujících, což je rozdíl 18 procentních bodů v porovnání s průměrnými hodnotami za celý soubor 

šetření.  

 

Je velice zajímavé porovnávat současnou situaci studentů s psychickými problémy z hlediska přijetí 

identity vysokoškolského studenta v porovnání s jejich vzdělanostními aspiracemi před vstupem 

na vysokou školu. Jsou to právě studující s psychickými problémy, kteří si byli ve více než 70 % 

případů jisti, že budou studovat vysokou školu. V přesně opačné situaci se nachází studující, jejichž 

rodiče nemají vysokoškolského vzdělání (viz graf 41, 42).  
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Graf 41: Mám často pocit, že nepatřím na vysokou školu (v %) 

 
Zdroj: EUROSTUDENT VII, výpočty CSVŠ 

 

Graf 42: Bylo vždy jasné, že budu studovat na vysoké škole (v %) 

 
Zdroj: EUROSTUDENT VII, výpočty CSVŠ 
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Poslední dva výroky, které charakterizují identifikaci studenta s vysokoškolským prostředím, souvisí 

s teoretickým ukončením studijního programu či celého studia na vysoké škole.  

Graf 43: Vážně přemýšlím o změně studijního programu (v %) 

 
Zdroj: EUROSTUDENT VII, výpočty CSVŠ 

 

Graf 44: Vážně přemýšlím o tom, že úplně skončím se studiem na VŠ (v %) 

 
Zdroj: EUROSTUDENT VII, výpočty CSVŠ 
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Necelých 9 % respondentů šetření EUROSTUDENT VII zcela nebo spíše souhlasí s oběma výroky. 

Netradiční studující však častěji přemýšlí o úplném opuštění vysokoškolského studia než o možnosti 

změnit studijní program (viz graf 43, 44). Nejohroženější ve smyslu tzv. drop-outu (ukončení studia 

bez absolvování) jsou opět studující, kteří jsou v tíživé finanční situaci a zároveň je limituje zdravotní 

znevýhodnění (především psychické problémy).  

 

3.3.3.3.4.4.4.4.    3.3.3.3.    2 2 2 2     Obtíže Obtíže Obtíže Obtíže netradičníchnetradičníchnetradičníchnetradičních    skupin studentů a studentek ve studiuskupin studentů a studentek ve studiuskupin studentů a studentek ve studiuskupin studentů a studentek ve studiu    

 

Obtíže studujících jsme shodně jako v kapitole 3.2 diferencovali na studijní a mimo studijní problémy. 

Nejprve se zaměříme na přítomnost obtíží ve studiu (viz graf 45, 46, 47). Je patrné, že sledované 

podskupiny netradičních studentů (kombinace různých znevýhodnění/problémů) pociťují ve všech 

třech studijních oblastech častěji problémy než ostatní skupiny netradičních studentů. Nelze však říci, 

že by tyto podskupiny vykazovaly podstatně vyšší hodnoty.  

 

Problémy kvůli standardně požadované práci v rámci studijního programu pociťuje přibližně polovina 

studujících se zdravotním znevýhodněním celkem a také studující s finančními problémy. Podíl 

studentů, kteří vnímají v této oblasti nejčastěji problém ze všech sledovaných podskupin (kombinace 

psychického znevýhodnění a rodiče bez VŠ vzdělání), je 53,0 %. Jedná se tedy o rozdíl cca 2 

procentních bodů.  

 

Graf 45: Problémy kvůli standardně požadované práci v rámci studijního programu (v %) 

 
Zdroj: EUROSTUDENT VII, výpočty CSVŠ 

 

V následujících dvou oblastech „organizační záležitosti a administrativa na vysoké škole“ pociťují 

nejčastěji problémy studující, kteří jsou v tíživé finanční situaci a zároveň je limituje nějaké další 
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zdravotní znevýhodnění (viz graf 46, 47). Velký vliv na to, jak se studenti cítí ve vysokoškolském 

prostředí a jak jsou schopni si zorganizovat své studijní záležitosti, mají psychické problémy studentů.  

Graf 46: Problémy kvůli organizačním záležitostem na vysoké škole (v %) 

 
Zdroj: EUROSTUDENT VII, výpočty CSVŠ 

 

 

Graf 47:  Problémy kvůli administrativním důvodům (v %) 

 
Zdroj: EUROSTUDENT VII, výpočty CSVŠ 
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Do jaké míry pociťují studenti sledovaných podskupin problémy v mimo studijních oblastech? 

Finanční problémy pociťují netradiční studenti obecně ve větší míře, než je průměrná hodnota 

odpovědí všech respondentů šetření EUROSTUDENT VII. V tomto konkrétním případě je však patrné, 

že kombinace znevýhodnění přináší studentům mnohem častěji problémy (srovnání viz Graf 10). 

Nejohroženější jsou kvůli finančním těžkostem studující, kteří mají finanční problémy (osobní nebo 

problémy rodičů) a zároveň psychické problémy (54,6 % - 57,1 %, viz graf 48).  

 

Graf 48: Problémy kvůli finančním těžkostem (v %)

 
Zdroj: EUROSTUDENT VII, výpočty CSVŠ 

  
 

Následující dvě oblasti problémů: Problémy kvůli problémům v práci a kvůli péči o děti nebo 

těhotenství, jsou do jisté míry specifické situace, které se dotýkají především studentů, kteří pracují či 

pečují o dítě. Porovnáme-li podskupiny netradičních studentů (viz graf 49, 50) se všemi skupinami 

netradičních studentů (viz graf 11, 12), je patrné, že s problémy ve studiu kvůli problémům v práci či 

péči o dítě se potýkají jiné skupiny netradičních studentů (starší 30 let, zaměstnaní, v kombinované 

formě studia, studující s dětmi) než zde sledované podskupiny netradičních studentů, kteří mají 

kombinovaná znevýhodnění.   
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Graf 49: Problémy ve studiu kvůli problémům v práci (v %) 

 
Zdroj: EUROSTUDENT VII, výpočty CSVŠ 

 

Graf 50: Problémy kvůli péči o děti nebo těhotenství (v %) 

 
Zdroj: EUROSTUDENT VII, výpočty CSVŠ 
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Poslední sledovanou oblastí, kde mohli studující uvést, zda pociťují nějaké problémy, je motivace, 

resp. chybějící motivace ke studiu. Již v předchozí části analýzy netradičních skupin studujících (viz 

graf 13) se prokázalo, že zdravotní znevýhodnění (36,1 %), především psychické problémy (43,9 %) 

mají vliv na ztrátu motivace ke studiu. Je patrné (viz graf 51), že i v případě kombinací různých 

znevýhodnění, studenti s psychickými problémy mají nejčastěji sklon ke ztrátě motivace ve studiu.  

 

Graf 51: Problémy kvůli chybějící motivaci ke studiu (v %) 

 
Zdroj: EUROSTUDENT VII, výpočty CSVŠ 

 

 

3.4.3.4.3.4.3.4.    3.3.3.3.    3 3 3 3     Hodnocení vlastního studijního výkonu netradičních studentů a studentek ve studiuHodnocení vlastního studijního výkonu netradičních studentů a studentek ve studiuHodnocení vlastního studijního výkonu netradičních studentů a studentek ve studiuHodnocení vlastního studijního výkonu netradičních studentů a studentek ve studiu    

 

 

U všech sledovaných skupin/podskupin netradičních studujících dominuje průměrné a trochu lepší 

hodnocení vlastního studijního výkonu. V grafu 14 bylo zřejmé, že studující, kteří sami sebe nejčastěji 

zařadili mezi trochu a mnohem horší z hlediska studijního výkonu, náleží mezi studenty s psychickými 

problémy (23,4 %). V tomto konkrétním případě analýzy podskupin netradičních studujících, kteří 

mají kombinovaná znevýhodnění, je patrné horší sebehodnocení u všech podskupin studujících, kteří 

mají psychické problémy (graf 52). Je vhodné uvést, že mezi skupinami nacházíme spíše větší rozdíly 

v negativním hodnocení (trochu a mnohem horší) vlastního výkonu než u kladného hodnocení 

(mnohem a trochu lepší). Až na studující s psychickými problémy v kombinaci s finančními problémy 

a studující s psychickými problémy, jejichž rodiče nemají vysokoškolské vzdělání, jsou rozdíly 

v porovnání s celkovým průměrem menší než 5 procentních bodů.   
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Graf 52: Hodnocení vlastního studijního výkonu (v %) 

 
Zdroj: EUROSTUDENT VII, výpočty CSVŠ 
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4444    ZÁVĚRYZÁVĚRYZÁVĚRYZÁVĚRY    

 

V úvodních částech této studie byl věnován prostor jednotlivým vybraným skupinám netradičních 

studentů. Analýza byla zaměřena zaprvé na míru integrace netradičních studujících do studijního 

prostředí a zadruhé na míru ohrožení daných skupin ve smyslu pociťovaných problémů ve studijních 

a mimo studijních oblastech. Analýza vedla k jednoznačným závěrům.  

Na jedné straně se téměř jasně profiluje širší skupina netradičních studentů, která dané studijní či 

mimo studijní oblasti vnímá méně často jako problém, než níže zmíněné skupiny studentů 

(zdravotně a sociálně znevýhodnění), ale také méně často ve srovnání s průměrnými hodnotami 

za celý soubor šetření. Jedná se především o studující starší 30 let, o ty, co mají děti, co jsou 

v kombinované formě studia, s přerušenou vzdělávací dráhou. Tato skupina netradičních6 

studujících do jisté míry reflektuje celospolečenské změny, potažmo změny v oblasti terciárního 

vzdělávání. Největší změnou masifikace vysokoškolského školství byl nárůst počtu studujících 

(Prudký, Šima, Pabian 2009), který znamenal výrazné otevření příležitostí studovat. Pro vysoké školy 

to mj. znamená uspokojit vzdělávací potřeby rozmanitým skupinám studentů. Jednou z těchto skupin 

jsou také starší studenti, kteří přicházejí do terciárního vzdělávání s (převážně) pracovními 

zkušenostmi, které nabyli po ukončení středoškolské docházky. Tito studenti často studují na základě 

svého rozhodnutí získat nové poznatky ve svém vybraném oboru. Studie zabývající se tímto tématem 

zdůrazňují, že jsou to studenti disponující mnohými přednostmi, které jim napomáhají lépe se 

vypořádat se stresem, být motivovaní a dosáhnout lepších studijních výsledků. Tyto jejich 

charakteristiky se projevily i v této analýze a zdá se, že jejich studijní situace nevyžaduje další 

systémová a ani institucionální opatření 

Na druhé straně se profiluje skupina netradičních studujících, která je téměř ve všech případech 

nejméně spokojena se studiem a nejvíce vnímá dané sledované oblasti jako problémové. Do této 

široké skupiny náleží konkrétně studenti s jednotlivými zdravotními znevýhodněními, dále studující, 

kteří mají finanční problémy (osobní nebo jejich rodiče) a poměrně často také studující s nižším 

socioekonomickým statusem. Tuto skupina netradičních studentů je možné označit jako netradiční 

studující se zdravotním a sociálním znevýhodněním. Právě těmto dvěma skupinám netradičních 

studentů byla věnována největší část této studie. 

V závěru studie jsme se zaměřili ještě na početně méně zastoupené podskupiny studujících, v nichž 

se kombinují některá sociální a zdravotní znevýhodnění. Jedná se především o skupiny studentů, kteří 

mají psychické problémy společně s dalším typem znevýhodnění, nejčastěji ve spojení s finančními 

problémy. Jejich zařazení je dáno především potenciálně větším ohrožením vysokoškolského studia.  

Šetření EUROSTUDENT VII se zúčastnilo necelých 20 tisíc respondentů, jejichž odpovědi bylo možné 

analyzovat, a z nich 27,1 % uvedlo, že má nějaké zdravotní omezení nebo dlouhodobé zdravotní 

problémy. Zastoupení osob se zdravotním omezením v jednotlivých vybraných kategoriích (pohlaví, 

věk, studijní obory, forma studia a typ studia) je obdobné jako v celém souboru. Nepatrně více 

studentů se zdravotním znevýhodněním (ZZS) bylo zaznamenáno u žen než u mužů. Nepatrně nižší 

zastoupení ZZS je ve věkové kategorii 30 let a více, u studujících v kombinované formě studia 

a navazujícího magisterského studia. Výraznější rozdíly jsou patrné u studijních oborů, kde je patrné 

vyšší zastoupení osob ZZS ve studijních oborech Umění a humanitní vědy, a naopak nižší zastoupení 

ZZS u studujících oborů Služby.  

                                                           
6
 Z hlediska teoretických konceptů. 
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Nejčastěji uváděnými zdravotními znevýhodněními jsou jiné dlouhotrvající problémy (36,5 %) 

a druhými nejčastějšími jsou psychické problémy (25,4 %), naopak nejméně často studující v šetření 

EUROSTUDENT VII uváděli pohybové problémy (8,6 %). Vzhledem k vysokému zastoupení studujících 

s jinými dlouhotrvajícími, psychickými a senzorickými problémy, respondenti šetření z více než dvou 

třetin uváděli, že jejich zdravotní problém není rozpoznatelný a ostatní jej pravděpodobně 

nezaznamenají.  

Respondenti dále uváděli, do jaké míry jsou jejich zdravotní problémy významné v jejich životě a ve 

studiu. Je pochopitelné, že celkově jsou zdravotní problémy pro studenty překážkou spíše v běžném 

životě než ve studiu, s tím, že ve studiu žádné problémy nepociťuje jako významné 36 %, a v běžném 

životě 21 % respondentů.  

Respondenti šetření s psychickými problémy jsou ti, kteří nejčastěji uvádí, že je jejich problém 

významný, jak v běžném životě (42,4 %), tak ve studiu (42,6 %). Druhým nejčastěji uváděným 

významným znevýhodněním ve studiu, jsou poruchy učení (25,1 %).  

Sociálně znevýhodněné studenty/ky pro účely této studie chápeme ve dvojím pojetí: první z nich je 

založeno na vzdělání rodičů a druhé v ekonomické situaci rodiny, z níž student/ka pochází. 

Zastoupení studentů bez vysokoškolského zázemí (tj. ani jeden z rodičů nemá vysokoškolské 

vzdělání) je v celém souboru mírně nadpoloviční, a tato hodnota patří v mezinárodním srovnání 

k nejvyšším. V rámci této přibližně poloviny (tj. z počtu 9569) je 17 % studentů a studentek, kteří 

navíc hodnotili ekonomickou situaci své původní rodiny jako velmi nebo spíše špatnou. Jde v obou 

skupinách častěji o studenty v kombinované formě studia (jsou tedy starší) a také studenty oborů 

Vzdělávání a výchova, Zemědělství, lesnictví, rybářství…a Služby. Studenti bez vysokoškolského 

zázemí a také ve špatné ekonomické situaci častěji, než ostatní žijí v domácnosti s dětmi (12 % ku 6 % 

v celém souboru) a partnery/kami. 

Studující, kteří pociťují své zdravotní problémy jako významné nebo mírné (jedná se o dvě třetiny 

ZZS) hodnotili institucionální podporu, která by jim měla pomoci dané problémy překonat, obecně 

s menší spokojeností. Týkalo se to prakticky všech vybraných oblastí podpory (služby na podporu 

studia, infrastruktura související se studiem, podpora při slaďování placené práce a studia, podpora 

při slaďování rodinného života a studia a podpora při přípravě na budoucí pracovní život). Výsledky 

poukazují na to, že ZZS vnímají méně často než studenti bez zdravotního znevýhodnění všechny typy 

podpory jako dostatečné. Největší rozdíly byly zaznamenány v nespokojenosti s podporou od VŠ 

při slaďování placené práce a studia a při slaďování rodinného života a studia.  

Hodnocení podpory ze strany vysoké škole u obou kategorií studentů, které reprezentují ty 

potenciálně sociálně znevýhodněné, je naproti tomu mnohem podobnější vzájemně i vztahu 

ke studentům s vysokoškolským zázemím. Vetší nespokojenost či spíše celkově jiné postoje 

neprojevují ani v případě podpory směřované ke sladění studia a rodiny, přestože péče o děti je 

významně častější životní situací než u ostatních studentů. 

Dále jsme se zaměřili na obtíže či problémy, které ve studiu pociťují obě hlavní vybrané kategorie 

studentů se zdravotním a sociálním znevýhodněním. Přibližně čtvrtina studentů bez zdravotního 

omezení a také těch, kteří mají vysokoškolské zázemí, uvedla, že nezažívá žádné obtíže ve studiu. 

Tuto možnost ale uvedla jen necelá desetina studentů se zdravotním znevýhodněním a 14 % 

studentů bez vysokoškolského zázemí pocházejících z ekonomicky slabých rodin. Data ze šetření 
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jednoznačně dokazují, že studenti se zdravotním znevýhodněním pociťují obtíže během studia 

častěji než studenti bez zdravotního omezení, ale také jsou na tom ve většině případů „hůře“ než 

studenti se sociálním znevýhodněním. 

Dalším tématem byly otázky, které se týkaly identifikace studujících s danou vysokou školou 

a studiem jako takovým. Porovnali jsme zejména postoje studentů ke dvěma výrokům: Mám často 

pocit, že nepatřím na vysokou školu a Bylo vždy jasné, že budu studovat na vysoké škole. Druhý 

z výroků, se týká vzdělanostních aspirací. Ty byly sice u skupin studujících se zdravotními problémy 

a bez zdravotního omezení téměř bez rozdílu, ale výrazně se lišily v případě sociálně znevýhodněných 

studentů (tj. podle toho, zda rodiče měli či neměli vysokoškolské vzdělání). V tomto typu identifikace 

vůči vysoké škole/ vysokoškolskému studiu lze spatřovat potenciální ohrožení právě především 

sociálně (a vzdělanostně) znevýhodněných. Co se týká výroku o nepatřičnosti vlastní existence 

na vysoké škole, zde odpovědělo 17,5 % studujících bez zdravotního omezení, že tuto nepatřičnost 

pociťuje oproti 26,8 % studujících se zdravotním omezením. V případě skupiny studentů 

bez vysokoškolského zázemí šlo o 21 % a mezi studenty, kteří navíc pocházejí z rodin ze špatných 

ekonomických podmínek o 22 % oproti 17 % studentů, jejichž rodiče mají vysokoškolské vzdělání. 

V případě výroku Vážně přemýšlím, že úplně skončím se studiem na vysoké škole, v němž souhlas 

indikuje ukončení studia bez absolvování jsou častěji takto naladění studenti se zdravotním 

omezením (14,4 %), zatímco studenti sociálně a ekonomicky znevýhodnění ve 12,5 % případů. 

V obou případech jde o vyšší podíly než u ostatních studentů (tj. těch, co mají rodinné vysokoškolské 

zázemí). 

V závěru studie jsme pozornost věnovali podskupinám studujících, které mají kombinaci zdravotních 

a sociálních znevýhodnění. Cílem bylo zjistit, zda se tyto podskupiny studujících hůře identifikují 

s vysokoškolským prostředím a jestli mají větší obtíže ve studiu než ostatní netradiční studující. 

Ze sledovaných podskupin studujících lze zaprvé pozorovat nejnižší pocit přináležitosti ke studiu a 

zadruhé předpokládat nejčastěji studijní neúspěch (tzv. drop-out) u skupiny studujících s psychickými 

a finančními problémy. S výše uvedeným souvisí, do jaké míry vnímají studující problémy ve studiu. 

Tyto podskupiny netradičních studujících totiž častěji pociťují problémy ve studijních oblastech a také 

se častěji potýkají se ztrátou motivace. 

S problémy ve studiu, které vyplývají z mimo studijních oblastí, zejména kvůli péči o dítě nebo 

problémům v zaměstnání) se potýkají spíše jiné skupiny netradičních studujících (starší 30 let, 

zaměstnaní, v kombinované formě studia, studující s dětmi).  

 

Jako potenciálně nejrizikovější nejčastěji vystupují podskupiny, v nichž se kombinují psychické obtíže 

ve vztahu k ekonomické situaci (aktuální finanční problémy případně horší ekonomická situace 

původní rodiny). Početně jde sice o poměrně malé podíly studujících, ale problematičnost jejich 

studijní situace je zcela zřejmá. Na úrovni jednotlivých vysokých škol se tedy sice může jednat 

o poměrně malé počty studujících, ale zároveň jejich problémy mohou nejčastěji vést např. 

k neúspěšnému studiu. 
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Přestože prakticky na všech vysokých školách existují specializovaná poradenská centra, která 

poskytují podporu studentům se zdravotním i sociálním znevýhodněním7 a vysoké školy se 

v mnohém případě stávají bezbariérové a lépe přístupné (v tom nejširším slova smyslu), tak jisté 

bariéry zůstávají a některé specifické potřeby určitých skupin nejsou dostatečně zohledňovány (což 

do jisté míry zvýrazňuje třeba vyšší míra nespokojenosti studentů se zdravotním znevýhodněním).   

Obecně lze říci, že výsledky z šetření EUROSTUDENT VII zaměřené na identifikaci různých typů 

netradičních a zároveň znevýhodněných studentů neukazuje na systémový problém právě těchto 

skupin studentů, ale spíše indikuje méně nápadná ohrožení vyplývající z horších životních (sociálních 

či zdravotních) podmínek. Ukazuje se, že pokud se tyto horší sociálně-zdravotní okolnosti kumulují, 

jejich naléhavost dále narůstá. Tato kumulace problémů je sice relativně řídká, ale o to více 

problematická. Právě na jejich sledování by se vysoké školy měly zaměřit, protože jejich včasná 

identifikace může vést k úspěšnému studiu těchto studentek a studentů. 

  

                                                           
7
 Tradičně se v našich podmínkách kladl důraz spíše na zdravotní znevýhodnění, ale to se postupně mění. 
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6666    PŘPŘPŘPŘÍLOHA ZÁKLADNÍ INFORÍLOHA ZÁKLADNÍ INFORÍLOHA ZÁKLADNÍ INFORÍLOHA ZÁKLADNÍ INFORMACE KMACE KMACE KMACE K    DATOVÉMU SOUBORU EURDATOVÉMU SOUBORU EURDATOVÉMU SOUBORU EURDATOVÉMU SOUBORU EUROSTUDENT CZ VIIOSTUDENT CZ VIIOSTUDENT CZ VIIOSTUDENT CZ VII    

 

Období sběru: květen, červen 2019 

Datový soubor je souborem analyzovatelných případů podle pravidla nastaveného konsorciem 

Eurostudent. 

Velikost souboru: 19 368 případů 

Data jsou zvážena metodou raking vůči populaci studentů (Bc, Mgr a NMgr studijních programů) v ČR 

k 31.12. 2018 a hlavními kritérii vážení jsou pohlaví, typ studijního programu, forma studia, typ 

vysoké školy, kategorizace širokých oborů ISCED (Study Fields).  

Data nejsou zvážena podle jednotlivých vysokých škol. 

Pohlaví 

  vážená nevážená 

absol. počet % absol. počet % 

ženy 10996 56,8 12102 62,5 

muži 8372 43,2 7266 37,5 

Celkem 19368 100,0 19368 100,0 

 

Věkové kategorie 

  vážená nevážená 

absol. počet % absol. počet % 

do 21 let 7111 36,7 6901 35,6 

22 < 25  6957 35,9 7748 40,0 

25  < 30  3335 17,2 3123 16,1 

30 let a více 1965 10,1 1596 8,2 

Celkem 19368 100,0 19368 100,0 

 

Typ studijního programu 

  vážená nevážená 

absol. počet % absol. Počet % 

Bakalářský 12113 62,5 11621 60,0 

Navazující magisterský 5089 26,3 5224 27,0 

(Dlouhý) magisterský 2167 11,2 2523 13,0 

Celkem 19368 100,0 19368 100,0 
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Vysoké školy 

  vážená nevážená 

absol. počet % absol. počet % 

Academia Rerum Civilium - Vysoká škola 
politických a společenských věd, s.r.o. 

1 ,0 2 ,0 

Akademie múzických umění v Praze 136 ,7 130 ,7 

Akademie výtvarných umění v Praze 1 ,0 1 ,0 

Česká zemědělská univerzita v Praze 871 4,5 858 4,4 

České vysoké učení technické v Praze 2123 11,0 2077 10,7 

Filmová akademie Miroslava Ondříčka v 
Písku, o.p.s. 

1 ,0 2 ,0 

Janáčkova akademie múzických umění v 
Brně 

82 ,4 74 ,4 

Jihočeská univerzita v Českých 
Budějovicích 

920 4,8 870 4,5 

Masarykova univerzita 2619 13,5 2347 12,1 

Mendelova univerzita v Brně 350 1,8 350 1,8 

Ostravská univerzita 374 1,9 327 1,7 

ŠKODA AUTO Vysoká škola o.p.s. 116 ,6 283 1,5 

Slezská univerzita v Opavě 243 1,3 240 1,2 

Unicorn College s.r.o.  35 ,2 66 ,3 

University of New York in Prague, s.r.o. 56 ,3 123 ,6 

Univerzita Hradec Králové 565 2,9 503 2,6 

Univerzita Jana Amose Komenského 
Praha s.r.o. 

152 ,8 158 ,8 

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v 
Ústí nad Labem 

911 4,7 850 4,4 

Univerzita Karlova 3394 17,5 2981 15,4 

Univerzita Palackého v Olomouci 865 4,5 756 3,9 

Univerzita Pardubice 459 2,4 473 2,4 

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně 497 2,6 518 2,7 

Veterinární a farmaceutická univerzita 
Brno 

342 1,8 285 1,5 

Vysoká škola aplikované psychologie, 
s.r.o. 

27 ,1 58 ,3 

Vysoká škola báňská – Technická 
univerzita Ostrava 

1070 5,5 1144 5,9 

Vysoká škola chemicko-technologická v 
Praze 

618 3,2 525 2,7 

Vysoká škola ekonomická v Praze 1171 6,0 1155 6,0 
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Vysoká škola evropských a regionálních 
studií, z. ú. 

67 ,3 166 ,9 

Vysoká škola finanční a správní, a.s. 211 1,1 226 1,2 

Vysoká škola kreativní komunikace, s.r.o. 36 ,2 79 ,4 

Vysoká škola logistiky o.p.s. 23 ,1 86 ,4 

Vysoká škola mezinárodních a veřejných 
vztahů Praha, o.p.s. 

36 ,2 76 ,4 

Vysoká škola polytechnická Jihlava 59 ,3 133 ,7 

Vysoká škola regionálního rozvoje a 
Bankovní institut – AMBIS, a.s. 

1 ,0 2 ,0 

Vysoká škola technická a ekonomická v 
Českých Budějovicích 

153 ,8 383 2,0 

Vysoká škola tělesné výchovy a sportu 
Palestra, s.r.o. 

52 ,3 179 ,9 

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v 
Praze 

12 ,1 23 ,1 

Vysoká škola zdravotnická, o.p.s. 142 ,7 299 1,5 

Vysoké učení technické v Brně 2 ,0 2 ,0 

Západočeská univerzita v Plzni 575 3,0 557 2,9 

Celkem 19368 100,0 19368 100,0 

 

Skupiny oborů podle ISCED 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  vážená nevážená 

absol. počet % absol. počet % 

Vzdělání a výchova 2125 11,0 2123 11,0 

Umění a humanitní vědy 1854 9,6 2035 10,5 

Sociální vědy, žurnalistika a 
informační vědy 

1950 10,1 1887 9,7 

Obchod, administrativa a právo 4016 20,7 3409 17,6 

Přírodní vědy, matematika a statistika 1004 5,2 1791 9,2 

Informační a komunikační technologie 
(ICT) 

1354 7,0 1709 8,8 

Technika, výroba a stavebnictví 2863 14,8 2681 13,8 

Zemědělství, lesnictví, rybářství a 
veterinářství 

750 3,9 766 4,0 

Zdravotní a sociální péče, péče o 
příznivé životní podmínky 

2286 11,8 2385 12,3 

Služby 1165 6,0 582 3,0 

Celkem 19368 100,0 19368 100,0 


