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I) SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ŠETŘENÍ EUROSTUDENT VI NA UNIVERZITĚ KARLOVĚ 

Na jaře roku 2016 bylo realizováno mezi studenty bakalářských a magisterských studijních 

programů českých vysokých škol další kolo celoevropského šetření EUROSTUDENT. Cílem 

šetření je získat data pro mezinárodní srovnání mezi studenty vysokých škol v sociální oblasti. 

Zjišťováno je jak jejich socioekonomické zázemí a životní podmínky, tak otázka studentských 

mobilit a postoje studentů spojené např. s jejich preferencemi vysoké školy, formy výuky apod. 

V rámci České republiky se do šetření zapojilo celkem 16 653 studentů ze 49 vysokých škol. Do 

výsledků na národní úrovni se promítá vysoké zastoupení studentů Univerzity Karlovy, kterých 

odpovědělo 4 634. Nejpočetnější skupinou respondentů na UK byli studenti bakalářských (40 %) 

a dlouhých magisterských studijních programů (38 %), zbytek tvořili studenti navazujících 

magisterských programů. Z hlediska formy studia dominovala prezenční forma (92 %) oproti 

formě kombinované (8 %). Co do počtu respondentů měla v rámci výsledků UK největší 

zastoupení Filozofická fakulta (588 odpovědí) následovaná 1. lékařskou fakultou (548) a 

Přírodovědeckou fakultou (511). Nejvyšší míru návratnosti dotazníků zaznamenala 

Přírodovědecká fakulta (16,29 %) a 1. lékařská fakulta (16,26 %), průměrná návratnost na UK 

byla necelých 13 %. 

Otázky v šetření byly sdruženy do šesti velkých celků: údaje o respondentovi, dosažené vzdělání, 

aktuální studium, životní podmínky, mobilita a rodinné zázemí. 

 

 

a) Rodinné zázemí, předchozí studium a dosažené vzdělání 

Na Univerzitě Karlově je vysoký podíl studentů, jejichž rodiče jsou vysokoškolsky vzdělaní. 

Alespoň jednoho rodiče s vysokoškolským vzděláním má přibližně polovina, oba rodiče s 

vysokoškolským vzděláním přibližně třetina studentů. Nižší podíl rodičů s vysokoškolským 

vzděláním je u teologických fakult, Pedagogické fakulty, ale také u Farmaceutické fakulty. 

Naopak podíly nejvyšší, kdy alespoň jeden z rodičů má vysokoškolské vzdělání, jsou u 

Matematicko-fyzikální fakulty, Právnické fakulty, Fakulty sociálních věd a lékařských fakult. 

Vzdělání rodičů do jisté míry koresponduje s tím, jak studenti vnímají sociální postavení svých 

rodičů. 

Nejčastějším typem absolvované školy před vstupem na školu vysokou je u studentů UK 

gymnázium – čtyřleté v případě 38 % z nich a víceleté v případě 46 %, absolventi středního 

odborného vzdělání tvoří pouze 11 % studentů Univerzity Karlovy. Většina fakult nejvíce láká 

také absolventy gymnázií (hodnoty nad 80 %), výjimku tvoří teologické fakulty, Fakulta 

humanitních studií, Pedagogická fakulta. Přestup ze střední školy do vysokoškolského prostředí 

trval studentům nejčastěji méně než rok od absolvování středoškolského studia (87 %). Většina 

studentů UK má maturitní vysvědčení vydané v ČR (90 %), zbývajících 10 % pak má jeho 

ekvivalent vydaný v zahraničí. Studenti odpovídali na otázku, jaké podmínky (kromě úspěšného 

ukončení střední školy) museli splnit při svém vstupu na vysokou školu. Jelikož tato otázka 

odkazuje na první vstup na vysokou školu, z hlediska vyhodnocení nemá pro univerzitu hlubší 

význam. 

Před prvním nástupem na vysokou školu mělo pracovní zkušenost více než 40 % studentů. 

Rozdíly jsou znatelné mezi jednotlivými fakultami, kde se např. u studentů z lékařských fakult a 
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Farmaceutické fakulty podíl studentů bez pracovní zkušenosti pohybuje vysoce nad průměrem 

(72 % studentů u lékařských fakult, u Farmaceutické fakulty 75 %). 

Podíl studentů, kteří předchozí studium neúspěšně ukončili, je na UK čtvrtinový (u bakalářského 

a navazujícího magisterského studia), tedy téměř totožný jako v rámci ČR. U dlouhých 

magisterských studijních programů je zastoupení neúspěšných studentů nižší (necelých 15 %). 

Toto je způsobeno různými faktory ovlivňující dlouhá magisterská studia (specifické fakulty, 

často profesně orientované, delší standardní doba studia…). Studenti UK nejčastěji ukončili 

předchozí neúspěšné studium na vysoké škole z důvodu nespokojenosti s náplní studia (47 %), 

z důvodu, že ukončené studium bylo pouze záložní variantou (30 %), a z důvodu vysoké 

náročnosti studia (26 %). Důvod vysoké náročnosti studia je však podstatně méně zastoupen 

než u studentů za celou ČR (39 %). Naopak studenti UK častěji ukončují předchozí studium 

z důvodu, že bylo pouhou záložní variantou (ČR 16 %). 

 

 

b) Aktuální studium 

Studenti Univerzity Karlovy ve většině případů volí studium na UK jako první volbu. Tyto 

hodnoty dosahují nadprůměrných hodnot z hlediska všech vysokých škol, které byly zahrnuty 

do šetření, a také z hlediska všech veřejných vysokých škol. Studenti UK nejčastěji volili jako 

první volbu 2. lékařskou fakultu, 3. lékařskou fakultu, Lékařskou fakultu v Hradci Králové a 

Matematicko-fyzikální fakultu. V těchto případech přesáhla hodnota odpovědí „rozhodně ano“ a 

„spíše ano“ 90 %. Hodnot pod průměrem ČR (78 % = odpovědi "rozhodně ano" a "spíše ano") 

dosahují Pedagogická fakulta (77 %), Fakulta humanitních studií (70 %) a Husitská teologická 

fakulta (68 %). Důvody, proč si studenti vybírají Univerzitu Karlovu, se v některých aspektech 

významněji liší od odpovědí studentů soukromých a veřejných škol v ČR. Obecně studenti UK při 

výběru školy méně přihlíželi ke vzdálenosti univerzity od místa bydliště, k šancím na přijetí, k 

finanční dostupnosti a k uplatnění po absolvování. K uplatnění po absolvování více přihlížejí 

studenti dlouhých magisterských programů, které většinou jsou výrazněji profesně orientovány 

– právo, lékařství, učitelství. Nejméně variabilní je mezi fakultami zájem o obor, který je ve všech 

případech velmi vysoký. Naopak značně rozdílné jsou u fakult odpovědi studentů v oblastech 

šance na přijetí (pohybující se od 22 % do hodnoty 79 %) a finanční dostupnost (od 37 % do 72 

%). Překvapivě je rozdílně na jednotlivých fakultách vnímána i prestiž vysoké školy jako celku. 

V porovnání s veřejnými vysokými školami jsou studenti UK více spokojeni s kvalitou výuky a 

s možností vybrat si ze široké nabídky předmětů. Méně spokojeni naopak jsou s vybavením školy 

(knihovna, počítače, učebny…). Míra spokojenosti je opět různá napříč fakultami. Ve všech 

otázkách si velkou spokojenost udržuje Matematicko-fyzikální fakulta, Přírodovědecká fakulta, 

Husitská teologická fakulta (velice kladně hodnocen přístup vyučujících), Lékařská fakulta v 

Plzni, Lékařská fakulta v Hradci Králové (kladně hodnocena kvalita výuky a vybavení), naopak 

mezi studenty je hůře hodnocena Fakulta tělesné výchovy a sportu (zvláště v případě oblasti 

harmonogram a organizace studia). 

Preference různého typu výuky je u studentů UK srovnatelná s průměrnými hodnotami za české 

soukromé a veřejné vysoké školy. Na tyto hodnoty je však důležité nahlížet z fakultní (resp. 

oborové) úrovně, kde se jednotlivé preference studentů výrazně liší. Studenti vyjadřovali své 

preference u 11 typů výuky. Studenti UK nejlépe hodnotili výuku s využitím interaktivních metod, 

cvičení ve škole a přednášku s diskuzí. Obecně však lze říci, že preference jsou na jednotlivých 
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fakultách velmi různé a co se může jevit jako zcela vyhovující pro studenty jedné fakulty, nemusí 

být žádané u studentů fakulty druhé. 

Spokojenost studentů UK se zapojením se do univerzitního prostředí dosahuje vyšších hodnot. 

Studenti UK se cítí být součástí univerzity téměř v 79 %, což je obdobná hodnota jako v rámci 

vysokých škol v ČR (77 %). Srovnatelné hodnoty s národní úrovní vykazuje i podíl studentů, 

kteří svá studia minimálně na jeden rok přerušili (21 %). Ti, co tak učiní, přeruší své studium 

nejčastěji mezi předchozím neúspěšným studiem a studiem současným (62 %), v menší míře 

studium přeruší v průběhu studia (21 %) a v období mezi absolvováním jednoho typu a vstupem 

do typu vyššího (17 %). Mezi důvody, které vedly studenty k přerušení studia na dobu 

minimálně jednoho roku, je větší zastoupení možnosti nedostatek motivace (42 %) a jiné důvody 

(33 %). Zbývající možnosti (finance, rodinné důvody, pracovní důvody, zdravotní důvody) jsou 

zastoupeny v rozmezí 16-23 %. 

Opětovné studium na vysoké škole by volila většina studentů, s minimálními rozdíly mezi UK 

(91 %) a dalšími vysokými školami na národní úrovni (89 %). Opětovně by Univerzitu Karlovu 

volilo přibližně 76 % studentů. U ostatních vysokých škol na národní úrovni je tato opětovná 

volba konkrétní vysoké školy zastoupena v menší míře (72 % u VVŠ, 67 % u SVŠ). Nicméně 

v rámci bakalářských a navazujících magisterský studijní programů UK klesá pod celonárodní 

průměr podílu studentů, kteří by opětovně volili stejný obor svého studia (64 %, resp. 67 %). 

Pokračovat v dalším studiu chtějí ve velké míře studenti bakalářských studijních programů, na 

UK je tento podíl o něco vyšší než v rámci ČR (73 % vs. 64 %). Na národní úrovni by dále 

studovali spíše studenti dlouhých magisterských programů (19 % do roka, 9 % za delší dobu). V 

rámci UK je situace odlišná, kdy by spíše dále studovali studenti navazujícího magisterského 

studia (23 % do roka, 8 % za delší dobu) než studenti dlouhých magisterských programů (19 % 

do roka, 10 % za delší dobu). Studenti, kteří odpověděli, že chtějí pokračovat ve studiu (do roka, 

či za delší dobu), odpovídali také na otázku, ve které zemi toto studium chtějí absolvovat. 

Dominantní odpovědí je v České republice (71 % na UK), studenti Univerzity Karlovy však na 

rozdíl od odpovědí na národní úrovni o něco více preferují studium v zahraničí (8 %), případně 

jsou více nerozhodní (20 %). Výkyv od hodnot UK představují studenti v dlouhých 

magisterských programech, kteří své další studium neplánují v takové míře v rámci ČR (−15 %), 

a spíše u nich roste nerozhodnost, kde další studium absolvovat (+9 %). Pokud studenti UK 

uvažují o zahraničí, nejčastěji preferují Spojené Království a Německo, s větším odstupem pak 

Spojené státy, Švýcarsko a Nizozemsko. Tyto údaje jsou však ovlivněny nízkým počtem 

respondentů a jsou závislé na studovaném oboru a typu studijního programu. 

Studenti, kteří neplánují pokračovat ve studiu či jsou nerozhodní, nejčastěji volili jako své 

budoucí plány pracovat v novém zaměstnání (či jej hledat). V daleko menší míře pak chtějí 

studenti pokračovat v zaměstnání, které v současnosti mají. Zajímavým údajem je také podíl 

studentů v rámci bakalářských studijních programů, kteří nechtějí pokračovat ve studiu nebo 

nejsou stále rozhodnuti, ale zároveň také neví, co budou po svém studiu dělat (jedná se o více 

než třetinu respondentů). 

Hodnocení šancí na trhu práce dosahuje proměnlivých hodnot. Oproti celkovým výsledkům na 

národní úrovni hodnotili studenti Univerzity Karlovy své šance na trhu práce lépe. Toto 

hodnocení je však patrně ovlivněno profesně orientovanými studijními programy. Šanci uplatnit 

se na zahraničním trhu práce vidí studenti Univerzity Karlovy ve srovnání s šancí uplatnit se 
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doma hůře. Velký rozdíl v této oblasti zaznamenávají např. Právnická fakulta a Pedagogická 

fakulta, což lze vysvětlit i tím, že jejich studijní programy jsou silněji svázány s českým 

prostředím. 

 

 

c) Mobilita 

Téma, které je úzce provázáno s mobilitou studentů, je znalost cizího jazyka. V rámci 

subjektivního hodnocení deklarovali studenti UK vyšší jazykové znalosti než studenti na národní 

úrovni. Mezi studenty UK dominuje znalost anglického jazyka, následována s velkým odstupem 

němčinou a francouzštinou. Velmi dobrou znalost angličtiny deklarují především studenti 

některých sociálněvědních a humanitních fakult (Fakulta sociálních věd, Fakulta humanitních 

studií, Právnická fakulta) ale také Matematicko-fyzikální fakulty. Z výsledků šetření lze říci, že 

znalost cizího jazyka vstupuje jako jedna z proměnných do rozhodování o absolvování studijního 

pobytu v zahraničí. Studenti, kteří pobyt v zahraničí absolvují či plánují, deklarují velmi dobrou 

znalost cizího jazyka, ti kteří ani pobyt neplánují o něco horší. 

Studenti UK, kteří v šetření odpověděli, se zatím ve velkém neúčastnili zahraničních mobilit. 

Pouze 10 % již vycestovalo, více než třetina to má v plánu a více než polovina zahraniční pobyt 

neplánuje. Z hlediska fakult je vyšší podíl zahraničních mobilit zaznamenán u Fakulty sociálních 

věd a Filozofické fakulty. Studenti, kteří zatím nevyjeli, ale zahraniční pobyt by chtěli absolvovat, 

ve většině případů zatím nezačali plánovat svůj pobyt (dvě třetiny), zbylá třetina je ve fázi 

plánování. Studenti, kteří vycestovali, tak nejčastěji učinili během bakalářského studia (45 %), 

méně často v dlouhém magisterském studiu (36 %) a nejméně často ve studiu navazujícím 

magisterském. Nejčastější cílovou destinací je pro studenty Německo, Francie či Spojené 

království, následované Španělskem, Finskem, Itálií a dalšími (většinou) evropskými zeměmi 

(téměř v 90 % případů). Nejčastěji navštěvovanou destinací mimo Evropu jsou Spojené státy 

americké. U studentů dominují zahraniční studijní pobyty v délce trvání do půl roku (80 %), 

zbytek tvoří pobyty nad tuto hranici (většina v délce 10 měsíců). 

Pro zahraniční studijní pobyty využívali studenti ve třech čtvrtinách případů některý z 

programů EU. Mezi využívané zdroje financování patří příspěvky od rodinného příslušníka či 

blízké osoby (85 %), stipendium z EU (74 %) a vlastní výdělek z předešlého zaměstnání (59 %). 

Pouze čtvrtina studentů využila stipendium z UK, 13 % stipendium z hostitelské země a 13 % 

příjmy z práce během zahraničního pobytu. Na UK jsou minimálně využívána stipendia od 

soukromých firem a státních neziskových organizací. 

Velkou obavu u studentů, kteří zatím nevycestovali (zahraniční pobyt teprve plánují či vůbec 

neplánují), představuje náročné začleňování zahraničního studia do domácího studijního 

programu, problémy s omezením vstupu do vybrané země (víza, povolení k pobytu) a odloučení od 

partnera, dětí a přátel. S těmito překážkami se však setkala pouze čtvrtina studentů, která již 

vycestovala do zahraničí. Za největší překážku naopak studenti, kteří vyjet plánují či vůbec 

neplánují, považují další finanční náklady. Uvádí ji polovina studentů, kteří do zahraničí odjeli, 

60 % těch, kteří cestu plánují a 64 % těch, kteří ji neplánují. Jedná se tedy o velmi rozšířený 

problém, který může studenty od zahraniční cesty odrazovat, a kterému budou studenti 

s vysokou pravděpodobností čelit, pokud do zahraničí odjedou. 
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d) Životní podmínky 

Studenti UK během semestru nejčastěji bydlí s cizími lidmi (36 %), s partnerem (26 %) či u 

rodičů (26 %). V menším počtu případů bydlí studenti sami (8 %) či se svými dětmi (necelá 4 

%). Bydlení na koleji využívá necelá čtvrtina všech studentů, kteří odpověděli. Bydlení na koleji 

je více využíváno ženami, zájem o něj pak klesá s postupujícím věkem. Studenti, kteří bydlí na 

koleji, nejsou se svým bydlením obecně příliš spokojeni na rozdíl od dalších typů bydlení. Kromě 

umístění kolejí (lokality), které je hodnoceno obdobně jako další typy bydlení, hodnotí pouze 

třetina studentů pozitivně oblasti kvalita bydlení, kvalita poskytovaných služeb a soukromí. 

Souhrnně lze říci, že s ubytováním na koleji jsou studenti méně spokojení než s ostatními 

možnostmi bydlení a to včetně nákladů spojených s bydlením. 

Přibližně dvě třetiny studentů prezenční formy pracují. V rámci prezenční formy studia jich 

65 % vykonává práci pravidelnou a přibližně 35 % pracuje příležitostně. U kombinované formy 

studia pracuje více než 90 % studentů, kde výrazná většina přitom vykonává práci pravidelně. 

Studenti prezenční formy studia jsou motivováni k práci především z důvodu zajištění svého 

živobytí (61 %) či získání pracovních zkušeností (60 %). Na otázku, zda by si bez placené práce 

nemohli studium dovolit, odpověděl kladně každý čtvrtý dotázaný student prezenční formy. 

Kromě práce během semestru pracují studenti ve větší míře během letních prázdnin. V létě 2015 

pracovalo 72 % studentů UK (prezenční forma), v rámci České republiky to bylo o 8 % více (zde 

může např. výrazně vstupovat faktor náročnosti studia některých oborů a z toho vyplývající 

omezený volný čas). I přes relativně vysoký podíl pracujících studentů na UK v prezenční formě 

studia se studenti primárně považují za studenty, kteří mají i další aktivity, z nichž na prvním 

místě je právě placená práce. 

Studenti prezenční formy studia mají nejčastěji k dispozici finanční zdroje získané od rodičů či 

partnera (90 % studentů). Nejčastěji se jedná o částky od 2 000 do 8 000 Kč. Druhým častým 

zdrojem příjmů jsou příjmy vlastní ze současného zaměstnání. Výše tohoto výdělku je kolísavá, 

přibližně polovina studentů si vydělává 2 až 6 tisíc korun za měsíc, druhá polovina pak 6 tisíc Kč 

a více. U kombinované formy dominují vlastní výdělky ze zaměstnání (96 %), které ve většině 

případů dosahují hodnot nad 10 000,- Kč (více než třetina pak vydělává nad 20 000 Kč měsíčně). 

Studenti prezenční formy studia mají celkový průměrný měsíční příjem přibližně 9 800 Kč. U 

studentů kombinované formy studia je průměrná hodnota příjmů vyšší, a to přibližně 18 300 Kč. 

Z hlediska životních nákladů mají studenti prezenční formy studia minimum vlastních výdajů v 

oblasti zdravotních výdajů, péče o dítě a také nesplácejí žádný dluh. Více než polovina studentů 

si také sama nehradí výdaje za bydlení a výdaje na telefon či internet. Ostatní položky již 

vykazují ve většině případů alespoň minimální výdaj. Nejvíce utrácejí studenti prezenční formy 

studia za ubytování (průměrně 3 500 Kč/měsíc) a stravu (průměrně 2 200 Kč/měsíc). Obecně 

lze říci, že studenti kombinované formy studia si hradí více položek z vlastních zdrojů, než je 

tomu v případě prezenční formy studia, tyto výdaje jsou ve většině případů vyšší než u studentů 

prezenční formy. Studenti prezenční formy mají průměrné celkové výdaje přibližně 6 300 Kč 

(hradí si sami). Studenti kombinované formy si v průměru hradí sami položky za 13 200 Kč. 

Průměrná výše výdajů hrazených jinou osobou je u studentů prezenční formy studia 5 200 Kč, 

u studentů kombinované formy studia se jedná o částku vyšší (6 300 Kč). U studentů 

kombinované formy je však velký podíl těch, kterým jiné osoby nehradí životní náklady. Pokud 

jejich výdaje za ně hradí jiná osoba, jedná se v průměru o vyšší částku, než jaká je hrazena jinou 

osobou studentům prezenční formy studia. 
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Většina studentů (a to jak prezenční, tak kombinované formy) nemá žádné náklady spojené se 

studiem, které by jim hradila jiná osoba. Pouze u prezenčních studentů je přibližně čtvrtina těch, 

kteří si nechávají proplácet studijní materiály a také další výdaje (doučování, vzdělávání mimo 

VŠ). Náklady spojené se studiem hrazené přímo studentem jsou obdobné pro obě formy studia. 

Studenti si hradí sami ve většině případů pouze studijní materiály, a to nejčastěji částkou do 

2 000 Kč za semestr. 

S vážnými finančními problémy se podle odpovědí potýká 15 % studentů, jejich podíl roste s 

věkem. Naopak podíl studentů bez finančních problémů je konstantní. Studenti, kteří vykonávají 

pravidelnou práci, jsou ve větší míře schopni pokrýt neočekávaný výdaj ve výši 20 000 Kč. Z 

hlediska věku jsou schopni nejlépe pokrýt neočekávaný výdaj studenti ve věku 25-29 let, tedy ne 

studenti nejstarší. 

Studenti prezenční formy studia během týdne věnují konstantní čas studiu ve škole i samostudiu 

s tím, že i rozptyl jednotlivých hodin věnovaný studiu (jak ve škole, tak samostudiu) je během 

pracovního týdne bez výrazných výkyvů s výjimkou pátku (čas trávený ve škole/samostudiu 

v během pátku klesá, což patrně souvisí i s organizací výuky na vysokých školách). Do pátku 

studuje alespoň nějaký čas ve škole okolo tří čtvrtin studentů, v pátek je to pouze mírně nad 

polovinu. Přibližně dvě třetiny studentů prezenční i kombinované formy se alespoň nějaký čas 

věnují samostudiu (pondělí – čtvrtek), v sobotu a neděli podíl studentů věnující se samostudiu 

narůstá na hodnotu přibližně tří čtvrtin. Čas věnovaný samostudiu je velice různý napříč 

fakultami. Nejméně se mu věnují studenti Právnické fakulty. Naopak u studentů lékařských 

fakult a Matematicko-fyzikální fakulty je vysoký podíl studentů, kteří studují (samostudium) jak 

během pracovního týdne tak i víkendu. 

 

 

e) Studenti se zdravotním znevýhodněním na Univerzitě Karlově 

V rámci šetření odpovídali zároveň na otázky studenti, kteří sami sebe definovali jako 

zdravotně znevýhodněné. Z celkového počtu 4 634 respondentů se tak identifikovalo 761 

studentů (16 %). Tito studenti svá znevýhodnění zařadili do pěti skupin: fyzické chronické 

nemoci, psychické problémy, pohybové problémy, senzorické problémy (zrakové či sluchové), 

poruchy učení (dyslexie, aj.). Šestou skupinou je obecná kategorie jiné dlouhotrvající problémy 

(blíže nespecifikovány). Studenti nebyli omezeni co do počtu odpovědí, proto 761 z nich zvolilo 

969 různých znevýhodnění. Nejčastěji studenti svá znevýhodnění zařazují do kategorie 

psychické problémy (44 %), vyrovnané zastoupení je u znevýhodnění fyzickými chronickými 

nemocemi, poruchami učení a jinými dlouhotrvajícími problémy (20-25 %). Senzorické a 

pohybové problémy jsou zastoupeny nejméně (5 % respondentů). 

U velké části studentů se zdravotním znevýhodněním (41 %) neznamená znevýhodnění závažné 

omezení v běžných aktivitách (vážně omezuje přibližně čtvrtinu z nich, více než třetina volí 

střední hodnotu), zdravotní omezení naopak představuje vážnou překážku ve studiu pro 36 % 

studentů. Zde jsou odpovědi rozloženy téměř shodně na třetiny (omezuje/střední 

hodnota/téměř či vůbec neomezuje). Studenti, kteří se vyjádřili, že je jakýmkoliv způsobem 

zdravotní znevýhodnění omezuje ve studiu, odpovídali i na následující otázku, která hodnotila 

podporu v rámci studia. Většina studentů se zdravotním znevýhodněním se vyjádřila, že žádnou 

podporu nepotřebuje či jí nechce (58 %), připravenost školy na studium studentů se 

specifickými potřebami hodnotí jako dobrou v 31 % případů, asi čtvrtina z nich vidí tuto 
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připravenost jako horší (23 %). Celkově však mezi studenty se zdravotním znevýhodněním spíše 

převládá spokojenost se studiem (56 %) a ve většině případů dobře hodnotí své začlenění do 

kolektivu (58 %). 

 

Pro studenty se zdravotním znevýhodněním a jejich studium se jeví jako klíčová položka 

finanční dostupnosti studia. Se studiem jsou obecně více nespokojení (z hlediska organizace 

studia, kvality výuky, přístupu vyučujících a studijního zázemí). Dále se častěji řadí do skupiny 

nejhorších studentů (jejich vlastní subjektivní identifikace), i když by dále chtěli pokračovat 

v dalším studiu po absolvování studia stávajícího.  

Studentům se zdravotním znevýhodněním trvá přechod ze střední školy na vysokou školu 

nepatrně déle. Vykazují více pracovních zkušeností, ale zároveň častěji přestávají na dobu 

nejméně jednoho roku studovat (a to během studia). Častěji za tím stojí právě jejich zdravotní 

problémy. Více zdravotně znevýhodněných studentů v minulosti neúspěšně ukončilo studium. 

Obdobně jako v případě přerušení studia, i zde jsou častějším důvodem pro neúspěšné ukončení 

studia zdravotní důvody. 

Studenti se zdravotním znevýhodněním jsou méně spokojeni v otázce bydlení, kde roli může 

hrát i větší vzdálenost od místa školy. Znevýhodnění studenti mají ve srovnání s ostatními 

studenty větší zdravotní výdaje, v oblasti výdajů jsou závislejší na ostatních, tj. jejich výdaje 

(bydlení, strava, telefon/internet, zdravotní výdaje, ostatní pravidelné výdaje) častěji hradí jiné 

osoby a také se častěji potýkají s finančními potížemi. Pravidelnou práci vykonávají více z 

důvodu zabezpečení svého studia, živobytí či podpory jiných osob (dětí, partnera, rodičů…), 

naopak jsou u nich méně důležité nabyté pracovní zkušenosti v  zaměstnání. Studenti se 

zdravotním znevýhodněním se však méně identifikují jako "studenti" či "zaměstnanci" a více 

jako "lidé, kteří jsou zaneprázdněni především dalšími povinnostmi či aktivitami mimo práci a 

studium ". To může souviset i s větším zájmem o dobrovolnickou činnost. 

Studenti se zdravotním znevýhodněním deklarují menší touhu vyjíždět na studijní pobyty do 

zahraničí. Ti, kteří vyjeli, méně využívali programy EU a více využívali jiné programy či jejich 

výjezd nebyl zaštítěn žádným programem. Studenti, kteří studijní pobyt plánují, vidí na rozdíl od 

ostatní studentské populace překážky v odloučení od partnera, dětí, přátel a v dalších finančních 

nákladech. Studenti, kteří studijní pobyt neplánují, vidí jako větší překážku pro studium v 

zahraničí téměř všechny vyjmenované proměnné. Téměř 10% rozdíl oproti celkovým 

odpovědím představuje důraz na překážky ve formě dalších finančních nákladů a ztrátě 

placeného zaměstnání. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EUROSTUDENT VI – PODROBNÁ ANALÝZA VÝSLEDKŮ 

Výsledky Univerzity Karlovy 
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II) PODROBNÁ ANALÝZA VÝSLEDKŮ ŠETŘENÍ 

a) Obecné informace 

Na jaře roku 2016 bylo realizováno mezi studenty bakalářských a magisterských studijních 

programů další kolo celoevropského šetření EUROSTUDENT VI. Studenti Univerzity Karlovy byli 

dne 29. 3. 2016 osloveni dopisem pana rektora. Sběr dat u studentů UK probíhal celý měsíc, 

k 1. 5. 2016 byl dotazník uzavřen. Osloveno bylo celkem 36 009 studentů, největší zastoupení 

měli studenti prezenční formy studia (87 %), v rámci typu studia tvořil největší podíl studenti 

bakalářských studijních programů (43 %), následovaní studenty dlouhých magisterských 

programů (34 %) a studenty navazujících magisterských programů (23 %). Největší zastoupení 

studentů měly Filozofická fakulta a Pedagogická fakulta (celkem čtvrtina všech oslovených na 

UK). Naopak nejméně byly zastoupeny teologické fakulty UK (celkem 5 % všech oslovených na 

UK). 

Cílem šetření je získat data pro mezinárodní srovnání mezi studenty vysokých škol v sociální 

oblasti. Zjišťováno je jak socioekonomické zázemí studentů, jejich životní podmínky, tak otázka 

studentských mobilit a postoje studentů spojené např. s jejich preferencemi vysoké školy, formy 

výuky apod. EUROSTUDENT VI byl zahájen v lednu roku 2016 a trvá do května 2018. Na jaře 

roku 2018 budou publikovány výsledky na evropské úrovni. 

Výsledky na národní úrovni byly zveřejněny řešitelským týmem Ministerstva školství, mládeže a 

tělovýchovy pod vedením doc. Ing. Jakuba Fischera, Ph.D., dne 14. 10. 2016 v prostorách Vysoké 

školy chemicko-technologické v Praze. 

Celkem se do šetření zapojilo 16 653 studentů ze 49 českých vysokých škol. Do výsledků na 

národní úrovni se promítá vysoké zastoupení studentů Univerzity Karlovy, kterých odpovědělo 

4 634 (více viz Tabulka 1). Nejpočetnější skupinou respondentů na UK byli studenti 

bakalářských (40 %) a dlouhých magisterských studijních programů (38 %) zbytek tvořili 

studenti navazujících magisterských programů.1 Z hlediska formy studia dominovala prezenční 

forma (92 %) oproti formě kombinované (8 %).2 Při základním vymezení respondenta došlo i 

k několika chybám na straně respondentů, kdy např. jeden student definoval svou formu studia 

jako distanční, či respondenti označili typ studijního programu, který není na fakultě přítomen 

(např. bakalářské studium na Lékařské fakultě v Plzni či na Právnické fakultě apod.). Z hlediska 

celkového počtu respondentů ale šlo o ojedinělé případy.  

Co do počtu respondentů měla v rámci výsledků UK největší zastoupení Filozofická fakulta (588 

odpovědí) následovaná 1. lékařskou fakultou (548) a Přírodovědeckou fakultou (511). Nejvyšší 

míru návratnosti dotazníků zaznamenala Přírodovědecká fakulta (16,29 %) a 1. lékařská fakulta 

(16,26 %), průměrná návratnost na UK byla necelých 13 %. V rámci studentů bakalářských a 

navazujících magisterských studijních programů dominovala opět Filozofická fakulta (368 

odpovědí u bakalářských studentů, 218 u NMgr. studentů). V dlouhých magisterských studijních 

programech odpovědělo nejvíce studentů 1. lékařské fakulty (452). Pro směrodatnost výsledků 

je důležitým ukazatelem odchylka v podílu odpovědí studentů jednotlivých fakult v porovnání 

                                                           
1 Toto dělení zhruba odpovídá podílům oslovených respondentů: 43 % Bc.; 34 % Mgr. a 23 % NMgr. Je zde 
patrné mírné nadreprezentování studentů v dlouhých magisterských programech a naopak 
podreprezentování bakalářských studentů. 
2 Studenti prezenční formy byli v šetření nepatrně nadreprezentování. Osloveno bylo 87 % studentů 
prezenční formy oproti 13 % formy kombinované. 
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s celkovým (osloveným) podílem studentů v rámci univerzity. Většina hodnot se pohybuje 

v rámci odchylky ±2,5 %. Z hlediska formy a typu studia byla tato odchylka v některých 

případech překročena. Pro detailnější přehled viz Tabulka 2. 

Z hlediska zastoupení pohlaví je poměr mezi ženami a muži přibližně 70 : 30. Výsledný vzorek 

více reprezentuje ženy.3 Nadreprezentovanost žen se projevuje také v zastoupení na fakultách, 

kde je u téměř všech fakult vyšší zastoupení žen mezi respondenty (výjimku tvoří ETF). Míra 

nadreprezentovanosti je od +0,2 % (KTF) až po +11,9 % (2. LF). Více než 10% nárůst podílu žen 

oproti údajům z VZ 2015 byl zaznamenán u 2. LF, FTVS, FF, HTF, LFHK a PF. Obecně lze tedy říci, 

že účast v šetření vykazovaly jak na celouniverzitní, tak fakultní úrovni více ženy, což do jisté 

míry ovlivňuje výsledky šetření. 

Věková struktura vzorku se výrazně liší dle formy studia a typu studijního programu. Nejnižší 

průměrný věk vykazují studenti bakalářských studijních programů, což není překvapivé. Pouze 

16 % respondentů za bakalářské studijní programy deklarovalo svůj věk nad 25 let. Zajímavé 

srovnání nabízí věkové zastoupení respondentů mezi studenty bakalářských a dlouhých 

magisterských programů. Jde tedy o programy, do kterých mohou nastoupit studenti po 

absolvování středoškolského vzdělání. Zastoupení respondentů v těchto dvou typech studia je 

obdobné – více než 80 % respondentů uvádí svůj věk v rozmezí 18-24 let, zbytek pak v rozmezí 

25 let a výše (detailněji viz Tabulka 3). Z hlediska formy studia je vývoj věkového zastoupení 

mezi respondenty předpokládatelný. V prezenční formě studia dominují mladí studenti, 

s rostoucím věkem jejich zastoupení klesá. V kombinované formě studia je vysoký podíl 

zastoupení ve věku nad 30 let (56 %). 

Otázky v šetření byly sdruženy do šesti velkých celků: údaje o respondentovi, dosažené vzdělání, 

aktuální studium, životní podmínky, mobilita a rodinné zázemí. Jednotlivé odpovědi (především 

co se týče oblastí aktuálního studia, životních podmínek či mobility), mohou být ovlivněny 

dalšími proměnnými, které by výrazným způsobem zkreslily celkové výsledky. V úvahu bylo 

vzato, zdali má respondent potomka a zdali má zdravotní znevýhodnění, které by jej mohlo 

omezovat ve studiu či osobním životě. Potomka má pouze necelých 5 % respondentů, což je 

z hlediska celkové populace zanedbatelné množství. Z celkového počtu respondentů však více 

než 16 % deklarovalo, že jsou nějakým způsobem zdravotně znevýhodněni. Odpovědi studentů 

se zdravotním znevýhodněním jsou vyhodnoceny v části II a porovnány s výsledky celkové 

populace respondentů za UK. 

V porovnání odpovědí za UK a ČR musí být vzato v potaz, že se ze všech zahrnutých vysokých 

škol účastnilo šetření 12,8 % respondentů ze škol soukromých.4 Ve srovnání UK a celkových 

odpovědí za ČR byl v celorepublikovém šetření menší podíl žen (58 %). Studenti byli silněji 

zastoupeni silněji ve věku 30 a více let (11,7 %) a naopak méně v nejnižší věkové struktuře do 

21 let (29,6 %). Ostatní věkové struktury byly v rámci republiky zastoupeny téměř totožně, jako 

je celkové zastoupení za UK. Srovnání výsledků UK a výsledků na národní úrovni přináší navíc 

jeden problematický aspekt. Národní výsledky byly vyhodnoceny bez respondentů, kteří na 

danou otázku neodpověděli. V důsledku toto přináší rozdílnost výsledků o desetiny procent, 

tedy z celkového hlediska zanedbatelné množství. V minimálně jednom případě se však ukázalo, 

                                                           
3 Dle Výroční zprávy o činnosti UK z roku 2015 byl poměr přibližně 60 % žen vs. 40 % mužů. Poměr 
zastoupení žen a mužů mezi oslovenými studenty UK v rámci šetření není dostupný. 
4 Některé výsledky byly MŠMT vyhodnoceny souhrnně za veřejné a státní vysoké školy (jednotně 
označovány jako veřejné vysoké školy). 
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že nezahrnutí těchto odpovědí do vyhodnocení otázky způsobilo diskutabilní závěry (srovnej 

Tabulka 9 a její vyhodnocení). 

Unikátnost UK se projevila ve velkém zastoupení respondentů z dlouhých magisterských 

studijních programů (vs. 8,6 % v rámci ČR), naopak v rámci celé republiky je výraznější podíl 

respondentů bakalářských studijních programů (62,9 %). Na národní úrovni je také dominantní 

prezenční forma studia, ale ne na takové úrovni jako v rámci UK (ČR = 80,4 %). 

V rámci šetření se také projevila diverzita v rámci UK. Celkové hodnoty za univerzitu nemusí 

vypovídat o jednotlivých fakultách, které mají často specifické postavení. Do vyhodnocení jsou 

tedy často zahrnuty i výsledky za samostatné fakulty. Tyto výsledky jsou často ovlivněny nižším 

počtem respondentů a to především u menších fakult. V rámci univerzity a jednotlivých fakult 

lze nalézt několik štěpících linií, např. specifické postavení fakult dle jejich zaměřená (např. 

humanitní a sociálněvědní fakulty, lékařské fakulty), velikost jednotlivých fakult co do počtu 

studentů, fakulty s výraznější profesní orientací apod. 

Výsledky šetření nemusejí posloužit pouze univerzitě či jednotlivým fakultám k získání přehledu 

o studentech. Univerzita se může výsledky inspirovat i pro budoucí šetření, a to především 

v oblastech správné a přesné formulace otázek či v rozvoji některých oblastí pro dotazování, 

které v tomto šetření zůstaly opomenuty. 
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Tabulková část: 

 
Tabulka 1: Zapojení studentů jednotlivých vysokých škol. 

Veřejné/státní vysoké školy Soukromé vysoké školy 

Název 
Σ 
respondentů 

Název 
Σ 
respondentů 

Akademie múzických umění v Praze 39 
Academia Rerum Civilium - Vysoká škola 
politických a společenských věd, s.r.o. 

6 

Akademie výtvarných umění v Praze 8 ART & DESIGN INSTITUT, s.r.o. 6 

Česká zemědělská univerzita v Praze 327 B.I.B.S., a.s. 28 

České vysoké učení technické v Praze 2844 
Filmová akademie Miroslava Ondříčka v 
Písku, o.p.s. 

7 

Janáčkova akademie múzických umění v Brně 21 Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. 129 

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 458 Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. 1 

Masarykova univerzita 455 
Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo, 
s.r.o. 

128 

Mendelova univerzita v Brně 155 ŠKODA AUTO Vysoká škola, o.p.s. 24 

Ostravská univerzita 30 
Univerzita Jana Amose Komenského Praha 
s.r.o. 

418 

Policejní akademie České republiky v Praze 67 Vysoká škola aplikované psychologie, s.r.o. 17 

Slezská univerzita v Opavě 103 
Vysoká škola evropských a regionálních 
studií, o.p.s. 

13 

Technická univerzita v Liberci 1 Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. 58 

Univerzita Hradec Králové 1 Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r.o. 25 

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad 
Labem 

276 Vysoká škola Karla Engliše, a.s. 98 

Univerzita Karlova 4634 Vysoká škola Karlovy Vary, o.p.s. 21 

Univerzita obrany 3 Vysoká škola logistiky, o.p.s. 13 

Univerzita Palackého v Olomouci 941 
Vysoká škola mezinárodních a veřejných 
vztahů Praha, o.p.s. 

11 

Univerzita Pardubice 285 Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s. 77 

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně 80 
Vysoká škola sociálně správní, institut 
celoživotního vzdělávání Havířov, o.p.s. 

9 

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno 122 
Vysoká škola tělesné výchovy a sportu 
Palestra, spol. s r.o. 

8 

Vysoká škola báňská - Technická univerzita 
Ostrava 

357 Vysoká škola zdravotnická, o.p.s. 12 

Vysoká škola ekonomická v Praze 1517 

 

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze 410 

Vysoká škola polytechnická Jihlava 66 

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých 
Budějovicích 

18 

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze 9 

Vysoké učení technické v Brně 2104 

Západočeská univerzita v Plzni 213 

CELKEM: Věřejné/státní VŠ 15544 CELKEM: Soukromé VŠ 1109 

CELKEM RESPONDENTŮ V ŠETŘENÍ: 16653 
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Tabulka 2: Počty respondentů pro jednotlivé typy studijních programů včetně údajů o pod/nad 
reprezentovanosti vzorku v rámci jednotlivých fakult. 

 
Celkem Bc. Mgr. NMgr. Prezenční f. Kombinovaná f. 

 
Σ RR ± podíl Σ ± podíl Σ ± podíl Σ ± podíl Σ ± podíl Σ ± podíl 

1. LF 548 16,26% 2,5% 67 0,0% 452 4,7% 29 -0,1% 511 2,5% 36 1,4% 

2. LF 177 15,83% 0,7% 32 0,7% 134 0,2% 11 0,4% 168 0,6% 8 0,6% 

3. LF 196 14,46% 0,5% 36 -0,7% 160 1,3% 0 0,0% 189 0,7% 7 -1,8% 

ETF 29 6,13% -0,7% 23 -1,4% 0 -0,1% 6 -0,2% 13 -0,5% 16 -0,3% 

FHS 189 10,31% -1,0% 108 -1,3% 3 0,2% 78 -1,1% 146 -1,0% 43 1,7% 

FSV 406 12,52% -0,2% 217 -0,2% 3 0,2% 186 1,3% 372 0,2% 34 -3,2% 

FTVS 123 7,35% -2,0% 86 -2,5% 0 0,0% 37 -3,2% 107 -1,5% 16 -4,4% 

FaF 174 11,47% -0,5% 21 -0,3% 147 -1,6% 6 -0,3% 169 -0,6% 5 -0,4% 

FF 588 12,72% -0,2% 368 1,1% 2 -0,3% 218 1,2% 564 -0,7% 24 0,8% 

HTF 75 9,23% -0,6% 52 -0,9% 0 0,0% 23 -0,6% 74 -0,6% 1 -1,3% 

KTF 51 8,42% -0,6% 31 -0,5% 6 -0,2% 14 -1,1% 27 -0,6% 23 1,2% 

LFHK 157 13,80% 0,2% 6 -0,1% 151 -0,2% 0 0,0% 155 0,2% 1 -0,7% 

LFPl 160 10,98% -0,6% 1 0,1% 159 -2,8% 0 0,0% 159 -0,9% 0 0,0% 

MFF 252 14,48% 0,6% 178 1,8% 0 0,0% 74 0,8% 251 0,5% 1 -1,0% 

PedF 506 11,30% -1,5% 294 -1,3% 73 -1,0% 139 -0,7% 347 -0,9% 159 7,4% 

PF 484 14,09% 0,9% 2 0,1% 482 -0,6% 0 0,0% 483 0,4% 0 0,0% 

PřF 511 16,29% 2,3% 327 5,1% 3 0,2% 181 3,4% 511 2,0% 0 0,0% 

bez 
odpovědi 

8 
  

5 
 

2 
 

1 
 

8 
 

0 

 CELKEM 4634 12,87% 
 

1854 
 

1777 
 

1003 
 

4254 
 

374 
 

UK [%] 100% 
  

40,0% 
 

38,4% 
 

21,6% 
 

91,8% 
 

8,1% 
 

ČR [%] 
   

62,9% 
 

8,6% 
 

28,5% 
 

80,4% 
 

19,6% 
 

± podíl [%] značí rozdíl podílu (podíl respondentů v šetření - podíl oslovených studentů). Kladné hodnoty představují nadreprezentování 
fakulty (vzorku), záporné podreprezentování. 

 
 
Tabulka 3: Věková struktura respondentů a zastoupení pohlaví 

 
Věk Pohlaví 

 
18-21 22-24 25-29 30 > muži ženy 

Bc. 50,6% 33,4% 8,0% 8,0% 29,3% 70,7% 

NMgr. 0,2% 47,6% 42,0% 10,2% 27,2% 72,8% 

Mgr. 34,8% 45,3% 17,3% 2,6% 30,4% 69,6% 

Prezenční forma 36,2% 43,5% 18,2% 2,1% 29,4% 70,6% 

Kombinovaná forma 4,0% 13,6% 26,5% 55,9% 27,3% 72,7% 

Celkem 33,6% 41,1% 18,9% 6,4% 29,3% 70,7% 
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b) Předchozí studium a dosažené vzdělání 

Nejčastějším typem absolvované střední školy studentů UK je gymnázium – čtyřleté v případě 

38 % respondentů a víceleté v případě 46 % (v rámci všech vysokých škol v ČR chodí na vysoké 

školy pouze 54 % gymnazistů, více viz Tabulka 4). Většina fakult nejvíce láká také absolventy 

gymnázií (hodnoty nad 80 % respondentů), výjimku tvoří teologické fakulty, FHS, PedF.5 U 

teologických fakult může být vypovídající hodnota ovlivněna nízkým počtem respondentů. 

Výsledky jsou však do jisté míry srovnatelné s tím, jak odpovídali absolventi během šetření 

v roce 2014, a to i za předpokladu, že se jedná o rozdílné skupiny respondentů. 

Přestup ze střední školy do vysokoškolského prostředí trval studentům nejčastěji méně než rok 

od absolvování středoškolského studia (87 %). Většina studentů UK má maturitní vysvědčení 

vydané v ČR (90 %), zbývajících 10 % pak má jeho ekvivalent vydaný v zahraničí.6 Vzhledem 

k podílu studentů UK, kteří se narodili mimo území ČR, se nejedná o překvapivé číslo – 7 % 

respondentů uvádí místo narození na Slovensku, přibližně po procentu následují Ruská federace, 

Ukrajina a ostatní státy světa. 

Mezi podmínky přijetí, které student musel splnit, aby mohl studovat na vysoké škole7 (kromě 

absolvování maturitní zkoušky), patří ve většině případů nutnost složit přijímací zkoušku 

(74 %), dále mít dostatečné studijní výsledky ze střední školy (16,9 %; větší množství odpovědí 

studentů 1. lékařské fakulty, Matematicko-fyzikální fakulty, Právnické fakulty a Pedagogické 

fakulty), absolvovat národní srovnávací zkoušky (16,7 %; velký počet odpovědí studentů 

Právnické fakulty a Fakulty sociálních věd), složit talentovou zkoušku (4,8 %; zastoupeno 

Pedagogickou fakultou, Fakultou tělovýchovy a sportu a Filozofickou fakultou). Téměř 4 % 

nemusela splnit žádné další podmínky nutné k nástupu na UK (velký počet respondentů 

z Husitské teologické fakulty a Matematicko-fyzikální fakulty). Pro srovnání s ČR viz Tabulka 5. 

Před prvním nástupem na vysokou školu mělo pracovní zkušenost více než 40 % respondentů. 

Tato hodnota se však liší v jednotlivých typech studia, kdy např. podíl pracujících u dlouhých 

magisterských studijních programů (před začátkem vlastního studia) klesá na 34 %. Určitý vliv 

na to může mít velký počet studentů z lékařských fakult a farmacie, kde se podíl studentů bez 

pracovní zkušenosti pohybuje vysoce nad průměrem (průměrně 72 % studentů u lékařských 

fakult, u Farmaceutické fakulty 75 %). Zároveň jsou údaje rozdílné v různých formách studia, 

kde studenti kombinované formy častěji před nástupem na vysokou školu pracují, a to 

minimálně po dobu jednoho roku na alespoň poloviční úvazek (téměř 52 % studentů 

kombinované formy za UK). Viz Tabulka 6 pro srovnání jednotlivých forem studia a typů 

studijních programů s výsledky za ČR. 

Podíl studentů, kteří předchozí studium neúspěšně ukončili (tj. takové ukončení studia, které 

nevedlo k získání titulu), je na UK čtvrtinový (u bakalářského a navazujícího magisterského 

studia), tedy téměř totožný jako v rámci ČR. U dlouhých magisterských studijních programů je 

                                                           
5 Srovnej s kapitolou f) Rodinné zázemí (vzdělání a sociální postavení rodičů). 
6 Dva studenti uvedli, že nemají maturitní vysvědčení či jeho zahraniční ekvivalent. Pravděpodobně se 
jedná o chybu respondentů, neboť dle § 48 zákona č. 111/1998 nemůže na VŠ studovat student bez 
absolvování středoškolského vzdělání s maturitní zkouškou či zahraničního ekvivalentu, pokud se nejedná 
o studium v oblasti umění. 
7 Otázka odkazovala na první studium na vysoké škole, ne přímo na aktuální studium na UK. Způsoby 
přijetí na fakultu, kterou respondent v době zodpovídání otázky studoval, se nemusí shodovat s tím, jak 
byl poprvé přijat na vysokou školu. Respondenti mohli zvolit více odpovědí. 
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zastoupení neúspěšných studentů nižší (necelých 15 %). Důvody, proč je v dlouhých 

magisterských studijních programech méně studentů, kteří v minulosti neúspěšně studovali 

vysokou školu, jsou způsobeny různými faktory – např. silné zastoupení specifických fakult (se 

specifickou studentskou populací – lékařské fakulty, Právnická fakulta a Pedagogická fakulta) a 

s tím spojená otázka silného zastoupení programů s výraznou profesní orientací, delší 

standardní dobou studia apod. Viz srovnání Tabulka 7. 

Studenti UK nejčastěji ukončili předchozí neúspěšné studium na vysoké škole (ať již jiné či na 

UK) z důvodu nespokojenosti s náplní studia (47 %), z důvodu, že ukončené studium bylo pouze 

záložní variantou (30 %), a z důvodu vysoké náročnosti studia (25,7 %). Důvod vysoké 

náročnosti studia je však podstatně méně zastoupen než u respondentů za celou ČR (38,6 %). 

Naopak studenti UK častěji ukončují předchozí studium z důvodu, že bylo pouhou záložní 

variantou (ČR 15,9 %). Ostatní hodnoty jsou mezi UK a celou republikou srovnatelné (více 

Tabulka 8). 

Neúspěšní studenti byli dále tázáni na dvě doplňující otázky: zdali by studium řádně ukončili, 

kdyby mu věnovali více času a energie (1), a zdali by se na studijní obor přihlásili, kdyby měli 

více informací o jeho náplni a podobě (2). U těchto otázek je však velice složité vyhodnocení 

z hlediska srovnání s ČR. Na první otázku neodpověděly téměř tři čtvrtiny, na druhou otázku 

více než třetina respondentů UK, kteří deklarovali, že v minulosti neúspěšně ukončili studium, 

což významně zkreslilo ostatní odpovědi. Pokud však respondenti, kteří na otázku odmítli 

odpovědět, nebudou zahrnuti do vyhodnocení, výsledky UK jsou obdobné jako výsledky v rámci 

ČR. Nedozvíme se však, kolik respondentů na celorepublikové úrovni odmítlo odpovědět na (do 

jisté míry) osobní otázku. Z hlediska absolutních čísel v rámci UK na první otázku neodpovědělo 

744, na otázku druhou 375 respondentů (z 995 odpovědí). Více viz srovnání Tabulka 9. 

 
 
Tabulková část: 

 
Tabulka 4: Jakou školu jste studoval před svým prvním nástupem na vysokou školu?  
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ČR 34,7% 1,3% 6,8% 28,4% 25,6% 3,2% 0,0% 16653 

UK 10,8% 0,3% 3,9% 37,9% 45,5% 1,4% 0,2% 4634 

1. LF 5,7% 0,2% 3,5% 41,8% 48,2% 0,2% 0,4% 548 

2. LF 5,1% 0,0% 0,6% 32,2% 61,0% 1,1% 0,0% 177 

3. LF 4,6% 0,0% 4,1% 30,6% 59,2% 1,5% 0,0% 196 

ETF 24,1% 0,0% 6,9% 24,1% 20,8% 24,1% 0,0% 29 

FHS 21,2% 0,0% 5,8% 39,7% 30,7% 2,6% 0,0% 189 

FSV 6,2% 0,2% 3,4% 35,6% 53,9% 0,2% 0,5% 406 

FTVS 23,5% 0,8% 4,1% 41,5% 29,3% 0,0% 0,8% 123 

FaF 8,0% 0,0% 4,0% 46,6% 40,3% 1,1% 0,0% 174 

FF 12,4% 0,5% 3,9% 37,9% 43,9% 1,2% 0,2% 588 

HTF 42,7% 2,7% 5,3% 16,0% 13,3% 18,7% 1,3% 75 
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KTF 41,2% 1,9% 5,9% 37,3% 11,8% 1,9% 0,0% 51 

LFHK 3,2% 0,0% 2,5% 45,3% 49,0% 0,0% 0,0% 157 

LFPl 3,8% 0,0% 5,0% 42,5% 47,4% 1,3% 0,0% 160 

MFF 4,4% 0,0% 2,8% 26,6% 65,8% 0,4% 0,0% 252 

PedF 27,5% 0,8% 6,9% 38,1% 23,3% 3,4% 0,0% 506 

PF 3,9% 0,0% 1,0% 35,1% 59,4% 0,2% 0,4% 484 

PřF 5,7% 0,2% 4,7% 44,4% 45,0% 0,0% 0,0% 511 

bez odpovědi 12,5% 0,0% 12,5% 25,0% 25,0% 0,0% 25,0% 8 

 
 
Tabulka 5: Jaké podmínky (kromě úspěšného ukončení střední školy) jste musel splnit při svém 
prvním vstupu na vysokou školu? 

 

ČR UK 

Složit přijímací zkoušku (včetně např. testu studijních předpokladů) 55,5% 73,8% 

Složit talentovou zkoušku 5,8% 4,8% 

Absolvovat národní srovnávací zkoušky 13,0% 16,9% 

Mít dostatečné studijní výsledky ze SŠ 30,6% 17,5% 

Žádné 11,6% 4,0% 

Možnost více odpovědí. 

 
 
Tabulka 6: Pracovní zkušenosti před prvním nástupem na vysokou školu. 

 

ČR UK 

Celkem PF KF Celkem PF KF 
Bc. 
celkem 

NMgr. 
celkem 

Mgr. 
celkem 

Ano, minimálně 1 rok a 
alespoň 20 hod/týden 

15,9% 6,0% 56,6% 8,7% 4,9% 51,6% 11,8% 11,9% 3,7% 

Ano, minimálně 1 rok a 
méně než 20 hod/týden 

9,9% 11,0% 5,1% 12,5% 12,8% 9,4% 14,1% 13,7% 10,3% 

Ano, méně než rok 18,4% 20,7% 9,0% 19,6% 20,6% 8,5% 20,5% 17,8% 19,7% 

Ne, nepracoval jsem 55,8% 62,3% 29,3% 58,5% 61,0% 30,5% 52,9% 56,1% 65,6% 

Bez odpovědi 0,0% 0,0% 0,0% 0,7% 0,7% 0,0% 0,7% 0,5% 0,7% 

 
 
Tabulka 7: Ukončil jste v minulosti neúspěšně vysokoškolské studium? Tzn. ukončení studia bez 
získání titulu. 

 

ČR UK 

Celkem Celkem Bc. NMgr. Mgr. 

Ano 24,8% 21,1% 24,9% 25,7% 14,5% 

Ne 75,2% 78,5% 74,8% 74,1% 85,0% 

Bez odpovědi 0,0% 0,4% 0,3% 0,2% 0,5% 
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Tabulka 8: Vyberte důvody, které podle Vás významně přispěly k neúspěšnému ukončení 
předchozího studia. 

 

ČR UK 

Vysoká náročnost studia 38,6% 25,7% 

Nespokojenost s náplní studia 45,3% 47,3% 

Nespokojenost s kvalitou výuky 19,6% 22,8% 

Zdravotní problémy 9,3% 10,0% 

Rodinné problémy 12,9% 11,1% 

Nutnost pracovat pro pokrytí životních nákladů 15,1% 15,1% 

Příležitosti na trhu práce (např. stáž, pracovní příležitost) 8,4% 4,8% 

Nedostatečná sociální integrace (vztahy se spolužáky, s učiteli, celkové prostředí VŠ) 17,2% 18,0% 

Ukončené studium bylo "záložní variantou" 15,9% 30,4% 

Jiné 16,8% 18,4% 

Možnost více odpovědí. 

 
Tabulka 9: Odpovědi na vybrané otázky ohledně neúspěšně ukončeného předchozího studia. 

 

ČR 

|←zcela souhlasí zcela nesouhlasí→| 
bez 
odpovědi 

Domnívám se, že kdybych studiu věnoval více času a 
energie, dokončil bych jej úspěšně. 

25,3% 26,3% 18,2% 16,8% 13,4% - 

Domnívám se, že kdybych měl více informací o náplni a 
podobě studijního oboru, ani bych se na něj nepřihlásil. 

24,9% 23,2% 18,6% 15,9% 17,4% - 

 

UK 

|←zcela souhlasí zcela nesouhlasí→|  
Domnívám se, že kdybych studiu věnoval více času a 
energie, dokončil bych jej úspěšně. 

5,3% 6,6% 4,5% 4,9% 3,8% 74,9% 

Domnívám se, že kdybych měl více informací o náplni a 
podobě studijního oboru, ani bych se na něj nepřihlásil. 

14,7% 13,2% 10,8% 10,8% 13,0% 37,5% 

 
UK - podíly bez hodnoty "bez odpovědi" 

Domnívám se, že kdybych studiu věnoval více času a 
energie, dokončil bych jej úspěšně. 

21,1% 26,4% 17,9% 19,5% 15,1% - 

Domnívám se, že kdybych měl více informací o náplni a 
podobě studijního oboru, ani bych se na něj nepřihlásil. 

23,5% 21,1% 17,3% 17,3% 20,8% - 

 

 

 

c) Aktuální studium 

Studenti Univerzity Karlovy ve většině případů volí studium na UK jako první volbu. Tyto 

hodnoty dosahují nadprůměrných hodnot z hlediska všech vysokých škol, které byly zahrnuty 

do šetření, a také z hlediska všech veřejných vysokých škol. Větší "nerozhodnost" ohledně volby 

UK jako volby první představují studenti bakalářských studijních programů (necelých 20 % 

studentů, pro něž UK nebyla první volbou), menší pak v dlouhých a navazujících magisterských 

studijních programech (necelých 11 %). Mezi fakultami je situace rozdílná, do jisté míry i 

ovlivněná počtem respondentů, kteří za fakultu odpovídali. Studenti UK nejčastěji volili jako 

první volbu 2. LF, 3. LF, LF HK a MFF, zde hodnota odpovědí „rozhodně ano“ a „spíše ano“ 

přesáhla 90 %. Hodnot pod průměrem ČR (78 % = odpovědi "rozhodně ano" a "spíše ano") 

dosahují PedF (76,7 %), FHS (70,4 %) a HTF (68 %). Z hlediska proměnných může do výběru 
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vstupovat studentova preference jiného příbuzného oboru (a to i v rámci UK), na který se však 

nedostal8, či například omezený vzorek odpovědí. Více viz Tabulka 10. 

Důvody, proč si studenti vybírají Univerzitu Karlovu, se v některých aspektech významněji liší 

od odpovědí studentů soukromých a veřejných škol v ČR. Obecně studenti UK při výběru školy 

méně přihlíželi ke vzdálenosti univerzity od místa bydliště, k šancím na přijetí, k finanční 

dostupnosti a k uplatnění po absolvování. K uplatnění po absolvování více přihlížejí studenti 

dlouhých magisterských programů, které jsou většinou s výraznou profesní orientací - právo, 

lékařství, učitelství. Mezi celkovými hodnotami za fakultu dosahují vysokých hodnot FaF, LFPl, 

LFHK, PF, v kontrastu naopak stojí některé humanitní fakulty (KTF, FHS, ETF, FF). Z hodnot je 

mezi fakultami nejvíce konstantní "zájem o obor", který je u všech fakult velmi vysoký. Naopak 

značně rozdílné jsou u fakult v proměnných „šance na přijetí“ (pohybující se od 22 % do hodnoty 

79 %) a "finanční dostupnost" (od 37 % do 72 %). Překvapivě je rozdílně na jednotlivých 

fakultách vnímána i prestiž vysoké školy jako celku. Detailněji viz Tabulka 11. 

Jak ukazuje Tabulka 12, studenti UK vykazují vyšší spokojenost v případě možnosti vybrat si ze 

široké nabídky předmětů než studenti ostatních veřejných a soukromých vysokých škol. Rozdíl 

oproti veřejným vysokým školám zaznamenává univerzita v otázce vybavení školy. 

Ostatní hodnoty jsou srovnatelné s odpověďmi studentů veřejných vysokých škol. Soukromé 

školy se ve zkoumaných oblastech výrazně odlišují od UK i ostatních veřejných škol v lepší 

organizaci harmonogramu studia a v přístupu studijních referentů a vyučujících ke studentům.9 

Na UK se situace liší v jednotlivých typech studia (opět zde hraje roli postavení jednotlivých 

fakult a programů s výraznou profesní orientací - dlouhé magisterské vs. krátké magisterské 

programy). Kvalita výuky je nejlépe hodnocena bakalářskými studenty. Mezi fakultami dosahují 

významných čísel (nad 90 % spokojenosti) MFF, LFHK, LFP; na druhé straně spektra (pod 70 %) 

se nacházejí FTVS, PedF a PF. Hodnoty ostatních otázek jsou mezi fakultami kolísavé, platí to pro 

organizaci a harmonogram studia, široký výběr nabídky předmětů, vybavení školy i přístup 

studijních referentů a vyučujících ke studentům. Ve všech otázkách si velkou spokojenost 

udržuje MFF, PřF, HTF (velice kladně hodnocen přístup vyučujících), LFP, LFHK (kladně 

hodnocena kvalita výuky a vybavení), naopak mezi studenty je hůře hodnocena FTVS (velký 

propad u harmonogramu a organizace studia). 

Spokojenost se studiem dokreslují podíly souhlasných reakcí studentů na vybrané výroky (viz 

Tabulka 13). V porovnání s hodnotami ČR (hodnoty za soukromé a veřejné vysoké školy) jsou 

výsledky UK konstantní, ale vykazují určité rozdíly mezi jednotlivými typy studia. A to tam, kde 

se liší skladba studentů z hlediska věku, předchozího úspěšného studia na vysoké škole (Bc. vs. 

NMgr.) či výrazné profesní orientace programu. Studenti bakalářských programů jsou více 

nerozhodní z hlediska výběru studovaného oboru (velký rozdíl oproti studentům dlouhého 

magisterského a výrazně profesně orientovaného programu). V odpovědích se může projevovat 

určitá nejistota, zdali patří na vysokou školu, či zdali jejich studium bylo správnou volbou. Do 

této proměnné může zasahovat věk či přechod ze středoškolského do vysokoškolského 

                                                           
8 Respondenti byli tázáni na první volbu „vysoké školy“. Další otázky však potvrdily, že pojmy „vysoká 
škola“ a „fakulta“ jsou pro studenty v určitých případech synonymní. Viz např. velké rozdíly v hodnocení 
prestiže vysoké školy mezi studenty jednotlivých fakult.  
9 Tato proměnná může být ovlivněna celkovým počtem studentů, kteří soukromé školy navštěvují. 
Soukromé školy jsou co do počtu studentů menší, než školy veřejné. Na soukromé vysoké škole se tedy 
mohou lépe pěstovat osobní vazby. 
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prostředí. Naopak studenti navazujících magisterských programů tuto nejistotu pociťují daleko 

méně (vyšší věk a minulé zkušenosti s vysokoškolským prostředím, často i v rámci stejné 

fakulty). Obdobně odpověděl větší podíl pozitivně na tvrzení, že se učitelé zajímají o výsledky 

jejich studia. Zde může hrát určitou roli kratší doba standardní doby studia a nutnost 

vypracovávat diplomovou práci, tedy komunikovat se školitelem, již od počátku studia. U 

dlouhých magisterských studijních programů vnímají studenti zájem ze strany učitelů méně 

(srovnej s hodnotami za Bc. a NMgr.). 

Preference různého typu výuky je u studentů UK srovnatelná s průměrnými hodnotami za české 

soukromé a veřejné vysoké školy. Na tyto hodnoty je však důležité nahlížet z fakultní (resp. 

oborové) úrovně, kde se jednotlivé preference studentů výrazně liší (srovnej Tabulka 14). 

Obecně lze říci, že preference jsou na jednotlivých fakultách velmi nevyrovnané a co se může 

jevit jako zcela vyhovující pro studenty jedné fakulty, nemusí být žádané u studentů fakulty 

druhé. 

Nejvíce preferovaná je mezi studenty UK výuka s využitím interaktivních metod (přednášky 

s využitím videa). Toto se však netýká MFF a v menší míře ETF. Naopak cvičení ve škole (druhá 

nejpreferovanější forma výuky na UK) studentům MFF velice vyhovuje, spolu s dalšími 

přírodovědnými a lékařskými fakultami. Naopak studenti společenskovědně a humanitně 

orientovaných oborů cvičení ve škole nepreferují (specifické postavení zde má PF, kde se 

k preferenci vyjádřil vyšší počet respondentů). U společenskovědních a humanitních oborů je 

více populární přednáška s diskuzí (třetí nejpreferovanější výuka na UK), než u ostatních (tj. 

lékařských, přírodovědných) oborů. Výjimku do jisté míry představuje FTVS, kde je forma této 

výuky preferována. Obdobně jsou na tom konzultace, kde téměř všechny společenskovědní a 

humanitní fakulty dosahují vyšší preference, oproti všem lékařským fakultám, PF, FTVS a FaF. 10 

Obecně velmi rozšířená přednáška s monologem má různou míru preference mezi studenty. Její 

preferenci nelze tak jasně oborově definovat (slabá u některých lékařských fakult – LFHK, 1. LF, 

dále FTVS, PedF, PF; silná naopak u MFF a do jisté míry u LFP a KTF). Praxe (ať zajištěná školou 

či samotným studentem, ale pod kontrolou školy) je rozšířena a preferována mezi studenty 

lékařských fakult, v míře menší mezi studenty FTVS a PedF. Významný rozdíl v preferencích 

mezi tím, zdali praxi zajišťuje škola či sám student, je viditelný u FaF (27 % vs. 72 %) a HTF (33 

% vs. 65 %). Praxe v jakékoliv podobě je naopak málo preferována u studentů MFF a KTF.11 

Preference exkurzí v sobě nenese žádný viditelný vzorec, co se týče jednotlivých oborů (vysoké 

preference FaF, PřF, 3. LF, velmi slabé u MFF). Obdobné je to u výuky prostřednictvím Learning 

Management System, což především závisí na tom, zdali je některý z těchto systémů ve výuce 

aktivně používán. Dle odpovědí je ve větší míře preferován studenty LFP, FaF, HTF a LFHK, 

minimálně pak v rámci MFF a FTVS. Obdobně je mezi studenty MFF málo preferováno terénní 

cvičení. Naopak silné zastoupení má u PřF a FTVS. Pravděpodobně se jedná o velmi odlišné 

chápání této formy výuky.12 Obecně nejméně preferovanou formou výuky na UK je práce 

v laboratoři. To je dáno především vyšším podílem sociálněvědních a humanitních oborů, kde se 

tato forma výuky, až na výjimky, neužívá. Silnější preference je naopak u studentů FaF, PřF, 

FTVS, MFF, a lékařských fakult. 

                                                           
10 U lékařských fakult může do výsledku vstupovat závěrečná práce a s ní spojené časté konzultace, kterou 
studenti některých studijních programů (všeobecné lékařství) nemusejí vypracovávat. 
11 Zde je viditelný rozdíl v zaměření studijních programů teologických fakult. HTF a ETF mají na rozdíl od 
KTF vyšší podíly preferencí praxe, což je způsobeno výukou studijního programu Sociální práce, příp. 
Učitelství pro střední školy a Specializace v pedagogice. 
12 Obdobně jako u FTVS preferovaného cvičení ve škole. 
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Obecně lze říci, že spokojenost studentů UK se zapojením se do univerzitního prostředí dosahuje 

vyšších hodnot. Studenti UK se cítí být součástí univerzity téměř v 79 %, což je obdobná hodnota 

jako v rámci vysokých škol v ČR (77 %). Mezi studenty jednotlivých fakult UK jsou hodnoty 

obdobné bez extrémních výkyvů (±9 %). 

Srovnání studentů, kteří po vstupu na vysokou školu přerušili své studium minimálně na jeden 

rok, nabízí obdobné hodnoty jak za celonárodní úroveň, tak za studenty UK (Tabulka 15). 

Obecně lze říci, že většina studentů své studium na dobu jednoho roku nepřeruší. Ti, co tak učiní, 

přeruší své studium nejčastěji mezi předchozím neúspěšným studiem a studiem současným 

(62 %), v menší míře studium přeruší studenti v průběhu studia (21 %) a v období mezi 

absolvováním jednoho typu a vstupem do typu vyššího13 (17 %). Mezi důvody, které vedly 

studenty k přerušení studia na dobu minimálně jednoho roku, je větší zastoupení možnosti 

nedostatek motivace (42 %) a jiné důvody (33 %). Zbývající možnosti (finance, rodinné důvody, 

pracovní důvody, zdravotní důvody) jsou zastoupeny konstantně poměrem 16-23 %.14 

Opětovné studium na vysoké škole by volila většina studentů, s minimálními rozdíly mezi UK a 

dalšími vysokými školami na národní úrovni (Tabulka 16). Opětovně by Univerzitu Karlovu 

volilo přibližně 75 % respondentů. Tato hodnota se mezi jednotlivými typy studia výrazně neliší. 

Obecně by na národní úrovni volil opětovně svou vysokou školu menší podíl respondentů, než je 

tomu v případě UK. Nicméně v rámci bakalářských a navazujících magisterský studijní programů 

UK klesá podíl studentů, kteří by opětovně volili stejný obor svého studia (64 % u Bc. a 67 u 

NMgr.). V dlouhých magisterských programech je tento podíl větší (77 %). 

Otázka pokračování v dalším studiu je relevantní zejména pro jednotlivé typy studijních 

programů (Tabulka 17). Pokračovat v dalším studiu chtějí nejvíce studenti bakalářských 

studijních programů, na UK je tento podíl o něco vyšší než v rámci ČR (73 % vs. 64 %). Na 

národní úrovni by dále studovali spíše studenti dlouhých magisterských programů (19 % do 

roka, 9 % za delší dobu). V rámci UK je situace odlišná, kdy by spíše dále studovali studenti 

navazujícího magisterského studia (23 % do roka, 8 % za delší dobu) než studenti dlouhých 

magisterských programů (19 % do roka, 10 % za delší dobu). U magisterských studijních 

programů však jde o velmi vyrovnané hodnoty, které mohou být (u dlouhých programů) 

ovlivněny profesním charakterem studia. U navazujících magisterských studijních programů 

jsou jak na univerzitní úrovni, tak na úrovni národní, dominantní odpovědi ne, neplánuji 

pokračovat v dalším studiu. U dlouhých magistrů je podíl odpovědí ne a nevím vyrovnaný (v 

rámci UK nepatrně převažuje podíl odpovědi nevím). Další studium v rámci této otázky nutně 

neznamená přechod na vyšší typ vzdělávání, může se jednat o studium dalšího bakalářského či 

magisterského studijního programu. 

Studenti, kteří odpověděli, že chtějí pokračovat ve studiu (do roka, či za delší dobu), odpovídali 

také na otázku, ve které zemi toto studium chtějí absolvovat. Dominantní odpovědí je v České 

republice, studenti Univerzity Karlovy však na rozdíl od odpovědí na národní úrovni o něco více 

preferují studium v zahraničí, případně jsou více nerozhodní (Tabulka 18). Výkyv od hodnot UK 

                                                           
13 Takto definované odpovědi však limitují respondenta. Možnost např. přerušení studia po absolvování 
jednoho typu a vstupu do typu totožného (avšak např. v jiném studijním programu), není mezi odpověďmi 
zahrnuta. Řešením by bylo zapsat otázku obecněji: Přerušení na dobu minimálně jednoho roku po 
absolvování studia a nástupem na studium jiné. 
14 Respondenti měli možnost více odpovědí, proto není součet položek 100 %. 
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představují studenti v dlouhých magisterských programech, kteří své další studium neplánují v 

takové míře v rámci ČR, a spíše u nich roste nerozhodnost, kde další studium absolvovat. 

Pokud studenti UK uvažují o zahraničí, nejčastěji preferují Spojené Království a Německo, s 

větším odstupem pak Spojené státy, Švýcarsko a Nizozemsko. Tyto údaje jsou však ovlivněny 

nízkým počtem respondentů a jsou závislé na studovaném oboru a typu studijního programu. 

Studenti, kteří neplánují pokračovat ve studiu či jsou nerozhodní, odpovídali na otázky ohledně 

budoucích plánů (viz Tabulka 19). Dominantní odpovědí je v rámci UK odpověď hledat či 

pracovat v novém placeném zaměstnání. V daleko menší míře pak chtějí studenti pokračovat v 

zaměstnání, které v současnosti mají. Oproti ČR jde o pokles více než 10 % na hodnotu 18 %. To 

je zajímavé především z hlediska jiné otázky, která se ptala studentů na to, zdali mají v 

současnosti placenou práci a pravidelně si vydělávají. V rámci UK potvrdilo pravidelný výdělek 

43 % respondentů prezenční formy studia (23 % pak příležitostný). V rámci veřejných vysokých 

škol v ČR to však bylo 39 % respondentů s pravidelným výdělkem (27 % s příležitostným). 

Pokud se vrátíme k první otázce, lze říci, že studenti UK plánují po absolvování ve větší míře 

opustit svou současnou práci a začít pracovat jinde (či si novou práci začít hledat). Pouze 18 % 

chce zůstat v práci, kterou vykonávali během studia (v rámci ČR se jedná o hodnotu 30 %). 

Dalším velmi zajímavým údajem je podíl studentů v rámci bakalářských studijních programů, 

kteří nechtějí pokračovat ve studiu nebo nejsou stále rozhodnuti, ale zároveň také neví, co 

budou po svém studiu dělat (jedná se o více než třetinu respondentů). Ostatní proměnné 

(pokračovat v podnikání, založit si firmu, dělat něco jiného) nedosahují v rámci UK vysokých 

hodnot. 

Hodnocení šancí na trhu práce dosahuje proměnlivých hodnot (viz Tabulka 20). Oproti 

celkovým výsledkům na národní úrovni hodnotili studenti Univerzity Karlovy své šance (velmi 

dobrých/dobrých) na trhu práce lépe. To je však způsobeno výrazně lepším hodnocením u 

dlouhých magisterských studijních programů, tj. u programů, které jsou výrazněji profesně 

orientované. V přehledu fakult lze vidět, že tyto studijní programy "táhnou" hodnocení šancí na 

trhu práce u fakult vzhůru (jedná se o všechny lékařské fakulty, FaF, PedF a PF). Výjimku 

představuje MFF, u které, i přes nižší profesní orientaci, její studenti očekávají dobré uplatnění 

na národní úrovni. 

Z hlediska mezinárodní úrovně je opět situace odlišná u fakult s profesně orientovanými 

programy (a MFF). Výjimku představují PF a PedF, u kterých jejich studenti nehodnotí dobře 

šance na mezinárodním trhu práce, a to z důvodu zaměření studijního programu, který je 

specificky orientovaný na české prostředí. U studentů PF se jedná o rozdíl šancí o 63 %, u 

studentů PedF o 63,8 %. Naopak fakulty, u kterých vidí studenti své šance na těchto dvou trzích s 

nejmenším propadem, jsou KTF (-7,8 %) a FHS (-11,1 %). Vzhledem k nízko hodnoceným šancím 

na obou trzích práce u těchto fakult se však nejedná o nic překvapivého. 
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Tabulková část: 

 
Tabulka 10: Byla vysoká škola, kterou právě studujete, vaší první volbou? 

 

Rozhodně 
ano 

Spíše 
ano 

Spíše 
ne 

Rozhodně 
ne 

bez 
odpovědi 

Σ odpovědí 

ČR Celkem 46,5% 31,5% 14,1% 7,9% – 
 

 
Veřejné VŠ 48,7% 30,3% 13,4% 7,6% – 

 

UK Celkem 56,9% 28,8% 9,6% 4,6% 0,1% 4634 

 
Bc. 52,1% 28,2% 12,6% 7,0% 0,1% 1854 

 
NMgr. 63,2% 25,9% 7,1% 3,8% 0,0% 1003 

 
Mgr. 58,5% 31,0% 7,8% 2,6% 0,1% 1775 

 
1. LF 50,5% 37,6% 9,7% 2,2% 0,0% 548 

 
2. LF 73,4% 20,3% 4,0% 2,3% 0,0% 177 

 
3. LF 57,2% 34,2% 6,6% 2,0% 0,0% 196 

 
ETF 41,4% 37,9% 13,8% 6,9% 0,0% 29 

 
FHS 40,8% 29,6% 20,1% 9,0% 0,5% 189 

 
FSV 57,5% 30,0% 8,9% 3,4% 0,2% 406 

 
FTVS 51,2% 27,6% 10,6% 10,6% 0,0% 123 

 
FaF 49,5% 35,6% 13,2% 1,7% 0,0% 174 

 
FF 67,4% 19,2% 8,3% 5,1% 0,0% 588 

 
HTF 30,7% 37,3% 18,7% 13,3% 0,0% 75 

 
KTF 54,9% 25,5% 11,8% 7,8% 0,0% 51 

 
LFHK 68,8% 26,1% 4,5% 0,6% 0,0% 157 

 
LFPl 45,6% 37,5% 12,5% 4,4% 0,0% 160 

 
MFF 72,2% 21,4% 5,2% 1,2% 0,0% 252 

 
PedF 44,5% 32,2% 13,8% 9,5% 0,0% 506 

 
PF 63,9% 24,6% 6,8% 4,5% 0,2% 484 

 
PřF 59,1% 28,8% 8,2% 3,9% 0,0% 511 

 
 
Tabulka 11: Jakou roli hrály níže uvedené aspekty při výběru školy, na které studujete? 

 Odpovědi „Velmi důležitá“ + „spíše důležitá“ role při výběru školy. Srovnání 
odpovědí soukromých, veřejných vysokých škol, UK, jednotlivých typů programů 
a celkových hodnot za fakulty. 
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ČR Soukromé VŠ 70,0% 94,5% 79,1% 55,1% 68,1% 88,3% 
 

Veřejné VŠ 75,9% 93,2% 56,3% 45,1% 60,2% 84,2% 
 

UK Celkem 87,9% 95,1% 43,3% 39,4% 52,8% 80,6% 
 

Bc. 86,3% 94,6% 43,5% 40,9% 58,0% 73,1% 
 

Mgr. 90,9% 95,1% 44,5% 38,9% 46,2% 94,7% 
 

NMgr. 85,6% 96,3% 40,7% 37,7% 54,6% 69,6% 
 

1. LF 90,7% 95,3% 62,4% 38,3% 48,7% 92,2% 548 

2. LF 95,5% 98,3% 22,0% 31,1% 42,9% 90,4% 177 
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 Odpovědi „Velmi důležitá“ + „spíše důležitá“ role při výběru školy. Srovnání 
odpovědí soukromých, veřejných vysokých škol, UK, jednotlivých typů programů 
a celkových hodnot za fakulty. 
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3. LF 85,2% 93,9% 41,8% 38,3% 47,4% 92,9% 196 

ETF 72,4% 100,0% 41,4% 41,4% 72,4% 55,2% 29 

FHS 83,1% 92,6% 67,2% 46,0% 62,4% 50,3% 189 

FSV 92,1% 96,3% 36,5% 36,5% 47,3% 74,9% 406 

FTVS 76,4% 94,3% 36,6% 32,5% 54,5% 78,0% 123 

FaF 93,1% 96,0% 53,4% 25,3% 54,6% 98,9% 174 

FF 89,8% 95,7% 32,8% 41,2% 57,8% 56,6% 588 

HTF 65,3% 89,3% 78,7% 38,7% 70,7% 76,0% 75 

KTF 60,8% 94,1% 51,0% 45,1% 52,9% 43,1% 51 

LFHK 91,1% 93,0% 40,8% 38,9% 54,8% 95,5% 157 

LFPl 80,6% 98,1% 62,5% 45,6% 57,5% 96,3% 160 

MFF 92,9% 94,4% 30,6% 21,4% 43,3% 82,9% 252 

PedF 78,7% 93,1% 50,2% 51,0% 63,8% 85,2% 506 

PF 93,8% 93,4% 22,9% 41,5% 37,0% 96,3% 484 

PřF 90,0% 98,0% 44,8% 41,1% 58,9% 73,8% 511 

 
 
Tabulka 12: Spokojenost se studiem v následujících oblastech (součet hodnot spokojen/velmi 
spokojen) 
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ČR Soukromé VŠ 79,2% 71,7% 48,0% 74,3% 85,9% 69,3% 

Veřejné VŠ 73,8% 56,6% 52,0% 65,0% 71,5% 77,8% 

UK Celkem 77,9% 58,1% 60,0% 65,9% 73,5% 69,8% 

UK Bc. 80,0% 58,3% 64,3% 65,6% 77,7% 71,1% 

UK Mgr. 77,7% 58,3% 59,4% 63,2% 66,2% 72,2% 

UK NMgr. 74,1% 57,2% 53,0% 71,0% 78,6% 62,7% 

1. LF 71,0% 45,8% 61,5% 63,9% 53,6% 80,8% 

2. LF 84,7% 66,7% 34,5% 70,6% 79,1% 44,6% 

3. LF 80,6% 51,5% 50,0% 71,4% 83,2% 83,2% 

ETF 75,9% 62,1% 48,3% 75,9% 75,9% 75,9% 

FHS 77,2% 65,1% 74,1% 70,4% 73,0% 64,6% 

FSV 75,1% 63,5% 55,9% 62,8% 77,8% 67,5% 
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FTVS 53,7% 38,2% 61,0% 51,2% 46,3% 60,2% 

FaF 87,9% 48,3% 54,6% 43,7% 69,0% 73,6% 

FF 80,1% 51,7% 60,4% 75,0% 83,7% 61,2% 

HTF 80,0% 74,7% 69,3% 66,7% 90,7% 64,0% 

KTF 78,4% 64,7% 52,9% 56,9% 84,3% 62,7% 

LFHK 92,4% 68,2% 39,5% 63,7% 79,6% 93,0% 

LFPl 90,0% 61,3% 59,4% 77,5% 83,8% 72,5% 

MFF 93,7% 80,6% 75,0% 73,0% 92,1% 83,7% 

PedF 67,2% 49,8% 40,9% 61,1% 72,7% 60,7% 

PF 69,2% 63,0% 68,0% 56,4% 56,6% 61,2% 

PřF 86,3% 64,6% 80,8% 73,0% 80,6% 79,3% 

 
 
Tabulka 13: Do jaké míry souhlasíte s následujícími výroky? (součet hodnot zcela 
souhlasím/souhlasím) 

 

Učitelé mě 
inspirují. 

Vždy jsem 
věděl, co 
budu 
studovat. 

Svůj studijní 
program 
bych 
doporučil 
ostatním. 

Podmínky 
studia byly 
od začátku 
jasné. 

Učitelé se 
zajímají o 
výsledky 
mého 
studia. 

Často mám 
pocit, že na 
VŠ 
nepatřím. 

Občas se 
ptám, zda 
pro mě bylo 
studium 
správnou 
volbou. 

ČR VVŠ+SVŠ 57,9% 34,2% 63,6% 65,5% 26,5% 13,9% 21,1% 

UK Celkem 65,7% 35,7% 63,8% 64,5% 24,6% 13,1% 20,2% 

Bc. 67,2% 31,0% 64,9% 62,6% 26,2% 16,3% 22,2% 

Mgr. 62,2% 41,9% 63,9% 67,9% 19,1% 11,7% 20,5% 

NMgr. 69,2% 33,7% 61,3% 62,0% 31,6% 9,4% 16,0% 

 
 
Tabulka 14: Na kolik Vám vyhovují jednotlivé formy výuky? (součet hodnot zcela 
vyhovuje/vyhovuje) 
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ČR 48,1% 68,7% 81,2% 71,0% 34,2% 31,6% 32,6% 44,1% 48,0% 66,5% 37,5% 

UK 53,1% 69,4% 80,7% 74,4% 35,9% 32,0% 41,8% 50,1% 49,8% 60,9% 39,1% 

1. LF 43,6% 68,4% 84,3% 77,2% 41,8% 51,8% 54,0% 69,3% 38,3% 44,2% 35,2% 

2. LF 49,7% 77,4% 84,2% 89,8% 44,1% 44,6% 78,5% 79,7% 40,7% 50,8% 39,5% 

3. LF 51,0% 70,4% 87,2% 75,5% 46,4% 59,2% 70,4% 79,1% 63,8% 55,6% 30,6% 

ETF 58,6% 89,7% 69,0% 48,3% 17,2% 3,4% 31,0% 44,8% 34,5% 72,4% 24,1% 

FHS 58,7% 82,0% 85,2% 56,1% 35,4% 7,4% 22,2% 25,9% 46,0% 76,2% 35,4% 

FSV 55,9% 76,8% 85,2% 62,6% 23,2% 4,4% 26,8% 36,5% 41,6% 65,5% 36,7% 
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FTVS 30,9% 70,7% 88,6% 89,4% 61,0% 37,4% 45,5% 61,0% 39,8% 52,0% 15,4% 

FaF 57,5% 53,4% 84,5% 83,9% 29,3% 89,7% 27,0% 72,4% 73,0% 57,5% 69,0% 

FF 59,5% 80,1% 78,7% 67,9% 27,6% 6,8% 30,4% 36,2% 53,9% 74,3% 42,5% 

HTF 56,0% 82,7% 73,3% 58,7% 30,7% 4,0% 33,3% 65,3% 45,3% 73,3% 56,0% 

KTF 60,8% 72,5% 74,5% 31,4% 23,5% 0,0% 5,9% 9,8% 58,8% 66,7% 33,3% 

LFHK 40,1% 58,0% 82,2% 79,6% 38,9% 51,6% 69,4% 71,3% 43,9% 51,0% 51,6% 

LFPl 60,6% 52,5% 88,1% 83,8% 34,4% 68,1% 62,5% 68,1% 40,6% 52,5% 70,0% 

MFF 76,6% 59,9% 50,4% 88,1% 6,0% 36,5% 16,3% 13,5% 21,0% 68,3% 10,7% 

PedF 43,3% 79,1% 83,2% 66,0% 42,1% 15,2% 47,6% 60,7% 54,9% 64,0% 46,8% 

PF 49,8% 56,6% 74,0% 76,9% 17,4% 3,1% 44,8% 48,6% 50,0% 53,5% 28,7% 

PřF 58,1% 62,0% 85,3% 85,3% 67,5% 68,5% 35,4% 32,5% 71,8% 66,1% 43,1% 

 
 
Tabulka 15: Přestal jste studovat někdy po vstupu na VŠ na dobu nejméně jednoho roku? 

 

Ano Ne 
bez 
odpovědi 

Ano, přerušil jsem na 
dobu nejméně jednoho 
roku studium (v 
průběhu studia) 

Ano, přestal jsem na 
dobu nejméně jednoho 
roku studovat mezi 
absolvováním 
(přerušeno v období po 
absolvování jednoho 
stupně a studiem 
vyššího stupně) 

Ano, přestal jsem studovat 
na dobu nejméně jednoho 
roku mezi předchozím 
neúspěšně ukončeným 
studiem a studiem 
současným 

ČR 

Bc. 9,0% 91,0% - 

19,9% 14,7% 65,4% NMgr. 11,9% 88,1% - 

Mgr. 4,7% 95,3% - 

UK 

Bc. 8,9% 90,5% 0,6% 

21,2% 17,0% 61,8% NMgr. 9,9% 89,8% 0,3% 

Mgr. 3,8% 95,5% 0,7% 

 
 
Tabulka 16: Opětovná volba studia. 

 

ČR UK 

SVŠ VVŠ Celkem Bc. Mgr. NMgr. 

Šel byste znovu 
studovat? 

Ano 89,2% 91,1% 90,0% 92,0% 91,4% 

Ne 10,8% 8,7% 9,8% 7,8% 8,3% 

Bez odpovědi - 0,2% 0,2% 0,2% 0,3% 

Pokud ano, stejnou VŠ? 

Ano 66,6% 71,9% 75,6% 77,2% 74,2% 75,0% 

Ne 9,8% 7,8% 6,0% 5,9% 5,5% 7,1% 

Nevím 23,6% 20,3% 18,2% 16,6% 20,2% 17,6% 

Bez odpovědi - - 0,2% 0,3% 0,1% 0,3% 

Pokud ano, stejný obor? 

Ano 71,7% 66,1% 69,6% 64,0% 77,1% 66,6% 

Ne 11,3% 13,8% 10,6% 13,8% 6,6% 11,8% 

Nevím 17,0% 20,1% 19,6% 21,9% 16,2% 21,3% 

Bez odpovědi - - 0,2% 0,3% 0,1% 0,3% 
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Tabulka 17: Plánujete po dokončení současného studia pokračovat v dalším studiu? 

 

Ano, do roka 
po dokončení 
současného 
studijního 
programu. 

Ano, ale nikoli 
do roka po 
dokončení 
současného 
studijního 
programu. 

Ne, neplánuji 
pokračovat v 
dalším studiu. 

Nevím. 
Bez 
odpovědi 

ČR 

Celkem  46,7% 7,6% 23,1% 22,6% - 

Bc. 64,3% 7,2% 8,3% 20,2% - 

Mgr. 19,0% 8,9% 36,0% 36,1% - 

NMgr. 16,5% 7,9% 51,7% 23,9% - 

UK 

Celkem  41,2% 8,2% 23,6% 26,8% 0,2% 

Bc. 72,5% 6,6% 5,0% 15,7% 0,2% 

Mgr. 18,6% 9,9% 33,5% 37,7% 0,3% 

NMgr. 23,1% 8,2% 40,5% 28,1% 0,1% 

 
 
Tabulka 18: Pokračování ve studiu a místo příštího studia. 

 

Chce pokračovat ve studiu? Pokud chcete pokračovat ve studiu, kde tak chcete činit? 

Σ 
Podíl z respondentů 
(dle skupiny) 

v ČR v zahraničí nevím bez odpovědi 

ČR - - 82,3% 4,7% 13,0% - 

UK 

Celkem 2289 49,4% 71,2% 8,4% 19,8% 0,6% 

Bc. 1468 79,2% 75,8% 6,0% 17,9% 0,3% 

Mgr. 506 28,5% 55,5% 14,3% 28,6% 1,6% 

NMgr. 314 31,3% 74,6% 10,2% 14,9% 0,3% 

 
 
Tabulka 19: Budoucí plány (kromě studia). 

 

Studenti, kteří dále 
nechtějí pokračovat 
ve studiu: 

Pokud nechcete pokračovat ve studiu, jaké máte budoucí plány? 

Σ 

Podíl z 
respondentů 
(dle 
skupiny) 

Pokračovat 
v 
současném 
zaměstnání 

Pokračovat 
v 
současném 
podnikání 

Hledat či 
pracovat v 
novém 
placeném 
zaměstnání 

Založit 
firmu 

Dělat něco 
jiného 
(založení 
rodiny, 
cestovat…) 

Nevím 

ČR - - 29,9% 3,9% 53,1% 1,7% 5,5% 5,9% 

UK Celkem 2336 50,4% 17,6% 2,7% 52,1% 0,8% 6,7% 19,7% 

 

Bc. 383 20,7% 27,2% 3,4% 23,3% 1,3% 8,9% 35,9% 

 

Mgr. 1264 71,2% 8,2% 1,4% 66,0% 0,9% 4,9% 18,7% 

 

NMgr. 688 68,6% 29,6% 4,5% 43,6% 0,4% 8,9% 12,8% 
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Tabulka 20: Hodnocení šancí na trhu práce po dokončení studia. 

 

Na národní úrovni Na mezinárodní úrovni 

Velmi 
dobré/dobré 
šance 

Nejsem 
schopen 
hodnotit 

Velmi 
dobré/dobré 
šance 

Nejsem 
schopen 
hodnotit 

ČR celkem 65,4% 7,9% 31,9% 26,4% 

UK celkem 71,5% 6,4% 40,8% 22,3% 

 
Bc. 58,1% 10,0% 31,8% 27,6% 

 
Mgr. 90,1% 2,9% 57,4% 14,8% 

 
NMgr. 63,4% 5,9% 28,2% 25,6% 

 
1. LF 83,0% 2,6% 65,1% 16,2% 

 
2. LF 92,7% 2,3% 74,0% 15,3% 

 
3. LF 91,3% 2,6% 73,0% 7,7% 

 
ETF 65,5% 6,9% 31,0% 27,6% 

 
FHS 35,4% 16,9% 24,3% 31,7% 

 
FSV 66,3% 6,2% 39,9% 16,0% 

 
FTVS 56,9% 4,9% 30,9% 18,7% 

 
FaF 87,4% 4,6% 53,4% 27,6% 

 
FF 53,2% 9,5% 24,8% 26,2% 

 
HTF 53,3% 12,0% 22,7% 33,3% 

 
KTF 25,5% 15,7% 17,6% 29,4% 

 
LFHK 93,6% 3,2% 79,0% 9,6% 

 
LFPl 94,4% 2,5% 75,6% 8,8% 

 
MFF 87,3% 6,7% 66,3% 17,1% 

 
PedF 74,9% 3,6% 11,1% 34,0% 

 
PF 89,0% 2,9% 26,0% 18,2% 

 
PřF 47,2% 13,5% 28,4% 32,5% 

 
 

 

d) Mobilita 

Téma, které je úzce provázáno s mobilitou studentů, je znalost cizího jazyka. Mezi studenty 

veřejných vysokých škol v ČR je nejrozšířenější znalost anglického jazyka. Ta je následována s 

velkým odstupem němčinou (Tabulka 21). V rámci UK vykazují studenti vyšší znalosti cizích 

jazyků než je národní průměr. Je však nutné doplnit, že toto hodnocení vychází ze subjektivního 

posouzení jazykových schopností samotnými respondenty. I na UK dominuje anglický jazyk, 

následovaný němčinou, francouzštinou a s dalším velkým odstupem je studenty deklarována 

znalost španělštiny a ruštiny. Jazykové znalosti se liší i v rámci jednotlivých fakult. Velmi dobrou 

znalost angličtiny deklarují především studenti některých sociálněvědních a humanitních fakult 

(FSV, FHS, PF) ale také MFF. Velmi dobře či dobře ovládá angličtinu v rámci fakult vysoký podíl 

respondentů (85 % a více), o něco níže se hodnotí studenti FTVS (81 %) ETF, HTF, PedF 

(všechny 76 %) a KTF (61 %). U teologických fakult jsou čísla ovlivněna nižším počtem 

respondentů. Poměr velmi dobré a dobré znalosti anglického jazyka se však liší - např. FSV, FHS, 

PF a MFF mají vysoký podíl studentů, kteří svoji znalost označují jako velmi dobrou. Naopak, na 
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PřF či FaF je relativně nízký podíl studentů s velmi dobrou znalostí, naopak vysoký se znalostí 

dobrou (více viz Tabulka 22). 

Respondenti za UK se zatím ve velkém neúčastnili zahraničních mobilit. Pouze 10 % již 

vycestovalo, více než třetina to má v plánu a více než polovina zahraniční pobyt neplánuje. Mezi 

jednotlivými typy studijních programů však existují velké rozdíly, což je dáno do jisté míry i 

věkem respondentů (resp. jejich zatím krátkým pobytem ve vysokoškolském prostředí). Např. v 

bakalářských a dlouhých magisterských studijních programech vycestoval o něco menší podíl 

studentů, než je průměr za celou univerzitu. Naopak, podíly studentů v těchto programech, kteří 

mají v plánu vycestovat, univerzitní průměr převyšují. Obráceně je tomu u navazujícího 

magisterského studia, kde výrazně stoupá i podíl těch, kteří vyjet do zahraničí ani neplánují. To 

je ovlivněno i omezenými časovými možnostmi studia ve standardní době. Obecně lze říci, že 

v rámci celé UK neplánuje absolvovat studijní pobyt v zahraničí více než polovina studentů 

(56 %). Údaje z výpovědí studentů UK lze porovnat s ČR v Tabulce 23. Z hlediska fakult je vyšší 

podíl zahraničních mobilit zaznamenán u FSV a FF (Bc. i NMgr. studium). Více viz Tabulka 23b. 

V tabulce jsou zahrnuty pouze ty fakulty, které vykazovaly 50 a více respondentů u jednotlivého 

typu studia. 

Studenti, kteří zatím nevyjeli, ale zahraniční pobyt by chtěli absolvovat, ve většině případů zatím 

nezačali plánovat svůj pobyt (dvě třetiny), zbylá třetina je ve fázi plánování. Studenti, kteří 

vycestovali, tak nejčastěji učinili během bakalářského studia (45 %), méně často v dlouhém 

magisterském studiu (36 %) a nejméně často ve studiu navazujícím magisterském (23 %).15 

Studenti UK ve velké míře přiváží ze zahraničních vysokých škol kredity, které jsou jim bez 

výhrady uznány (46 %), případně je jim uznána alespoň polovina (14 %) či méně než polovina 

(7 %). V 6 % případů nebyl studentovi uznán žádný kredit, téměř 5 % nezískalo žádný kredit a 

přibližně 9 % při svém pobytu neplánovalo získat žádný kredit. Zbytek studentů neměl v době, 

kdy probíhalo šetření, rozhodnutí o uznání či neuznání k dispozici nebo respondent odmítl na 

otázku odpovědět. 

Nejčastější cílovou destinací je pro studenty Německo, Francie či Spojené království, 

následované Španělskem, Finskem, Itálií a dalšími (většinou) evropskými zeměmi (téměř v 90 % 

případů). Nejčastěji navštěvovanou destinací mimo Evropu jsou Spojené státy americké. U 

studentů dominují zahraniční studijní pobyty v délce trvání do půl roku (80 %), zbytek tvoří 

pobyty nad tuto hranici (většina v délce 10 měsíců). 

Pro zahraniční studijní pobyty využívali studenti ve třech čtvrtinách případů některý 

z programů EU, v 8 % program jiný (ve výběru zmíněny Aktion, Central European Exchange 

Program for University Studies, Fulbrightův mezinárodní vzdělávací program…) a 10 % deklaruje, 

že jejich zahraniční výjezd nebyl součástí žádného programu. Zbytek respondentů (6 %) na 

otázku neodpověděl. 

Z hlediska financování zahraničního pobytu je ve většině případů hlavním zdrojem financování 

stipendium z EU (46 %) následované příspěvkem od rodinného příslušníka či blízké osoby (18 %). 

Ostatní možné hlavní zdroje financování jsou zmíněny okrajově (více viz Tabulka 24).16 

                                                           
15 Pokud student vycestoval vícekrát, uvedl více odpovědí (proto je součet >100 %). U jiných odpovědí se 
bere pouze poslední absolvovaný zahraniční pobyt (zde tedy součet = 100 %). 
16 Velký počet respondentů na otázku neodpověděl (19 %). 



28 

Mezi využívané zdroje financování (tj. respondent určil všechny finanční zdroje použité k 

financování studijního pobytu) patří příspěvky od rodinného příslušníka či blízké osoby (85 %), 

stipendium z EU (74 %) a vlastní výdělek z předešlého zaměstnání (58,7 %). Pouze čtvrtina 

respondentů využila stipendium z UK, pouze 13 % stipendium z hostitelské země a 13 % příjmy 

z práce během zahraničního pobytu. Na UK jsou minimálně využívána stipendia od soukromých 

firem a státních neziskových organizací. 

Studijní pobyt v zahraničí je do jisté míry ovlivněn jazykovými dovednostmi studentů. Patrné je 

to na anglickém jazyce, kde studenti, kteří absolvovali zahraniční studijní pobyt, se ve větším 

počtu vyjadřují, že jejich znalost angličtiny je na velmi dobré úrovni. I studenti, kteří svůj studijní 

pobyt teprve plánují, uvádějí velmi dobré či dobré znalosti anglického jazyka. U studentů, kteří 

svůj studijní pobyt neplánují, je podíl znalosti jazyka na vyšší úrovni o poznání nižší. V součtu 

velmi dobré a dobré znalosti angličtiny však nedochází k výrazným rozdílům. Je tedy možné říci, 

že znalost cizího jazyka vstupuje do rozhodování o absolvování studijního pobytu v zahraničí 

z části, jako jedna z proměnných (další proměnné viz dále). Studenti, kteří pobyt v zahraničí 

absolvují či plánují, však deklarují velmi dobrou znalost cizího jazyka, ti kteří ani pobyt neplánují 

o něco horší (srovnání viz Tabulka 25). 

Neznalost cizího jazyka jako jeden z faktorů, který rozhoduje o absolvování či neabsolvování 

zahraničního studijního pobytu, se potvrdil i v otázce, která zkoumá jednotlivé překážky, a to jak 

u těch, kteří vycestovali (byla tato proměnná překážkou?), studentů, kteří plánují vycestovat (jak 

moc tato proměnná odrazuje ve vycestování?), a studentů, kteří se na zahraniční cestu nechystají 

(jak velká je toto překážka ve vycestování?). Souhrnně viz Tabulka 26. Pro více než třetinu 

studentů, kteří zahraniční pobyt neplánují, představuje neznalost cizího jazyka velkou překážku. 

U studentů, kteří vycestovali, se však neznalost cizího jazyka jako překážka během pobytu 

nepotvrdila (pouze pro 16 %). Studenti si však neznalost jazyka jako možnou překážku před 

vycestováním uvědomí (čtvrtina respondentů, kteří plánují vyjet, označuje neznalost za velkou 

překážku). Do této otázky může však vstoupit i další faktor, který nebyl v otázce přesně 

definován. Primárně se nemusí jednat o neznalost anglického jazyka, ale o jazyk, který je 

používán v cílové destinaci. 

Ve výčtu všech možných překážek není neznalost cizího jazyka překážkou největší. Řadí se mezi 

obdobně hodnocené proměnné: malá informovanost ze strany vysoké školy, ztráta placeného 

zaměstnání, nedostatek motivace, očekávaný malý přínos pro mé studium v ČR, omezený přístup na 

vybrané školy a/nebo studijní programy v zahraničí, omezená kapacita mobilitního programu a 

zdravotní problémy. 

Proměnné malá informovanost ze strany vysoké školy, omezený přístup na vybrané školy a/nebo 

studijní programy v zahraničí, omezená kapacita mobilitního programu a zdravotní problémy 

vykazují jednu zajímavou skutečnost. Na rozdíl od ostatních proměnných, které jsou jako velká 

překážka označovány častěji studenty, kteří neplánují vyjet, se u těchto překážek nachází větší 

podíl respondentů, kteří vyjet plánují. Tzn., že respondenti si tyto překážky uvědomují, až když 

začnou cestu podrobněji plánovat a uvědomovat si možná omezení. Do té doby to pro ně 

nepředstavuje větší problém. 

Velkou obavu u studentů, kteří zatím nevycestovali (zahraniční pobyt teprve plánují či vůbec 

neplánují), představuje náročné začleňování zahraničního studia do domácího studijního 

programu, problémy s omezením vstupu do vybrané země (víza, povolení k pobytu) a odloučení od 
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partnera, dětí a přátel. S těmito překážkami se však setkala pouze čtvrtina studentů, která již 

vycestovala do zahraničí. 

 

Za největší překážku naopak studenti, kteří vyjet plánují či vůbec neplánují, považují další 

finanční náklady. Uvádí ji polovina studentů, kteří do zahraničí odjeli, 60 % těch, kteří cestu 

plánují a 64 % těch, kteří ji neplánují. Jedná se tedy o velmi rozšířený problém, který může 

studenty od zahraniční cesty odrazovat, a kterému budou studenti s vysokou pravděpodobností 

čelit, pokud do zahraničí odjedou. 

Studenti UK v malé míře absolvují jiný zahraniční pobyt než studijní (pouze 13 %). Často jde o 

pracovní praxe či stáže (36 %), jazykové kurzy (28 %), letní či zimní školy (13 %) a méně často 

se jedná o výzkumné pobyty pro přípravu diplomové či bakalářské práce (6 %). Studenti také 

velmi často zařazovali svůj zahraniční pobyt do kategorie jiné (33 %).17 

 
 
Tabulková část: 

 
Tabulka 21: Jazykové znalosti (srovnání ČR a UK u vybraných jazyků). 

 

mateřský velmi dobře dobře 

ČR VVŠ 
angličtina <1% 38,6% 44,8% 

němčina <1% 3,3% 14,3% 

UK 

angličtina <1% 49,5% 40,0% 

němčina <1% 5,1% 15,8% 

francouzština <1% 3,3% 8,7% 

španělština <1% 1,6% 3,9% 

ruština <1% 1,2% 4,1% 

italština <1% 0,5% 1,1% 

 
 
Tabulka 22: Jazykové znalosti (fakulty UK). 
Angličtina – hodnoty znalostí velmi dobře/dobře; ostatní jazyky – součet hodnot znalostí velmi 
dobře/dobře. 

 

angličtina němčina francouzština španělština ruština 

velmi dobře dobře Σ Σ Σ Σ 

1. LF 44,9% 42,7% 22,4% 10,6% 4,6% 3,3% 

2. LF 58,2% 32,8% 23,7% 12,4% 6,2% 3,4% 

3. LF 46,9% 44,9% 24,5% 11,2% 5,1% 3,1% 

ETF 37,9% 37,9% 20,7% 6,9% 3,4% 3,4% 

FHS 64,0% 31,2% 15,9% 12,7% 6,3% 7,4% 

FSV 70,2% 27,3% 24,4% 20,7% 9,1% 6,4% 

FTVS 33,3% 48,0% 13,8% 6,5% 4,9% 4,1% 

FaF 32,8% 56,9% 19,5% 5,7% 4,0% 7,5% 

FF 58,3% 32,1% 21,8% 17,7% 8,5% 6,5% 

HTF 29,3% 46,7% 12,0% 2,7% 1,3% 8,0% 

KTF 11,8% 49,0% 15,7% 13,7% 0,0% 13,7% 

LFHK 40,1% 48,4% 26,1% 10,8% 4,5% 4,5% 

                                                           
17 Studenti mohli zvolit více odpovědí, proto Σ > 100 %. 
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angličtina němčina francouzština španělština ruština 

velmi dobře dobře Σ Σ Σ Σ 

LFPl 42,5% 46,9% 26,3% 6,9% 3,8% 1,9% 

MFF 61,9% 33,3% 17,9% 7,9% 2,0% 2,4% 

PedF 31,0% 45,3% 19,0% 7,3% 2,4% 10,7% 

PF 67,8% 28,7% 24,6% 17,1% 7,2% 3,9% 

PřF 38,0% 54,4% 15,9% 9,0% 6,1% 3,3% 

 
 
Tabulka 23: Byl jste během studia na studijním pobytu na zahraniční vysoké škole?  

 
Ano 

Ne, ale mám 
to v plánu 

Ne, pobyt 
neplánuji 

Bez 
odpovědi 

ČR 

Celkem 8,2% 26,5% 65,3% - 

Bc. 4,8% 31,4% 63,8% - 

Mgr. 9,1% 32,8% 58,1% - 

NMgr. 15,4% 13,5% 71,1% - 

UK 

Celkem 10,0% 33,8% 55,9% 0,3% 

Bc. 5,3% 41,4% 52,8% 0,5% 

Mgr. 7,7% 36,0% 56,0% 0,3% 

NMgr. 23,0% 15,5% 61,4% 0,1% 

 
 
Tabulka 23b: Fakulty UK (pouze hodnoty za fakulty, kde bylo více než 50 respondentů u 
jednotlivého typu studia). 

 

Bc. Mgr. NMgr. 

Ano V plánu Ne Ano V plánu Ne Ano V plánu Ne 

1. LF 3,0% 37,3% 59,7% 9,3% 33,8% 56,6% - - - 

2. LF - - - 6,7% 43,3% 50,0% - - - 

3. LF - - - 8,1% 45,0% 46,3% - - - 

ETF - - - - - - - - - 

FHS 1,9% 38,0% 60,2% - - - 19,2% 12,8% 67,9% 

FSV 10,6% 55,8% 33,2% - - - 38,7% 16,1% 44,6% 

FTVS 2,3% 45,3% 52,3% - - - - - - 

FaF - - - 7,5% 29,3% 63,3% - - - 

FF 11,4% 47,8% 39,9% - - - 34,4% 13,8% 51,8% 

HTF 1,9% 34,6% 63,5% - - - - - - 

KTF - - - - - - - - - 

LFHK - - - 5,3% 29,1% 64,9% - - - 

LFPl - - - 3,1% 34,0% 62,3% - - - 

MFF 1,1% 46,6% 51,7% - - - 18,9% 21,6% 59,5% 

PedF 5,1% 23,8% 70,4% 8,2% 20,5% 71,2% 8,6% 7,2% 84,2% 

PF - - - 8,1% 40,9% 50,8% - - - 

PřF 0,9% 47,1% 51,1% - - - 15,5% 22,1% 62,4% 
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Tabulka 24: Zdroje financování zahraniční studijní cesty (hlavní zdroj a další zdroje). 

 

Zdroj 
financování 
 
[možno více 
odpovědí] 

Hlavní zdroj 
financování 
 
[pouze jedna 
odpověď] 

Příspěvek od 
rodičů/rodiny/partnera 

85,2% 17,9% 

Vlastní výdělek z předešlého 
zaměstnání 

58,7% 5,1% 

Z příjmu z práce během tohoto 
zahraničního studia 

13,1% 1,2% 

Stipendium od hostitelské země 12,7% 4,5% 

Stipendium od vlastní školy 24,7% 5,9% 

Stipendium z EU 74,2% 46,3% 

Stipendium od soukromých firem a 
státních neziskových organizací 

1,5% 0,2% 

Jiné 6,2% 0,0% 

 
Tabulka 25: Studijní pobyt v zahraničí v závislosti na znalosti anglického jazyka (hodnoty za celou 
UK). 

 

Absolvoval 
jsem 
zahraniční 
pobyt 

Plánuji 
zahraniční 
pobyt 

Neplánuji 
zahraniční 
pobyt 

Anglický 
jazyk 

Velmi dobrá znalost 71,6% 59,1% 39,9% 

Dobrá znalost 25,6% 36,6% 44,5% 

Spíše špatná znalost 1,3% 3,4% 11,7% 

Velmi špatná znalost 0,6% 0,3% 2,8% 

 
 
Tabulka 26: Hodnocení překážek u zahraničních studijních pobytů u studentů UK (hodnoty 
vyjadřují podíl studentů určující velké překážky v oblasti zahraniční mobility = hodnoty 4 a 5 z 
pětiškálové stupnice „žádná překážka → velká překážka“). 

 

V jakém 
rozsahu byly 
tyto aspekty 
skutečnými 
překážkami 
během pobytu 
[absolvovali 
pobyt]. 

Jak moc Vás 
odrazují 
jednotlivé 
aspekty od 
vycestování 
[plánují 
pobyt]. 

Jak velkou 
překážku 
představují 
jednotlivé 
aspekty 
[neplánují 
pobyt]. 

Nedostatek znalosti cizího jazyka 15,5% 26,7% 35,7% 

Malá informovanost ze strany VŠ 23,9% 30,1% 25,6% 

Odloučení od partnera, dětí, přátel 24,1% 42,3% 62,8% 

Další finanční náklady 50,3% 60,0% 63,8% 

Ztráta placeného zaměstnání 13,3% 18,9% 33,3% 

Nedostatek motivace 7,3% 16,0% 40,8% 

Očekávaný malý přínos pro mé studium v ČR 10,8% 20,8% 38,3% 

Náročné začleňování zahraničního studia do 
domácího studijního programu 

25,0% 44,7% 49,3% 

Problémy s uznáváním výsledků studia 
dosaženého v zahraničí v ČR 

24,5% 44,8% 43,3% 

Problémy s omezením vstupu do vybrané země 
(víza, povolení k pobytu) 

8,2% 12,7% 11,7% 

Omezený přístup na vybrané školy a/nebo 
studijní programy v zahraničí 

16,6% 32,7% 24,7% 

Omezená kapacita mobilitního programu 21,5% 36,1% 22,4% 

Moje zdravotní problémy 16,6% 32,7% 24,7% 
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e) Životní podmínky 

Z hlediska společného soužití bydlí studenti UK během semestru nejčastěji s cizími lidmi (36 %; 

tedy ne s rodinnými příslušníky či blízkými osobami), s partnerem (26 %) či u rodičů (25,6 %). 

V menším počtu případů bydlí studenti sami (8 %) či se svými dětmi (necelá 4 %; což zhruba 

odpovídá počtu respondentů, kteří deklarovali, že mají děti = 5 %). 

Bydlení na koleji18 využívá necelá čtvrtina všech respondentů. Počet studentů využívajících 

bydlení na koleji mírně narůstá u dlouhých magisterských studijních programů (46 %). Naopak 

klesá u navazujícího magisterského studia (14 %). Zájem o tento typ bydlení klesá i s věkem. 

Polovinu studentů UK na kolejích tvoří studenti ve věku do 21 let, 37 % studentů je věku 22-24 

let (včetně), 11 % ve věku 25-29 let a pouze 1,5 % je starší třiceti let. Na kolejích bydlí častěji 

ženy. Věkové zastoupení mužů a žen na koleji je téměř totožné. 

Studenti, kteří bydlí na koleji, nejsou se svým bydlením obecně příliš spokojeni (viz Tabulka 

27).19 Kromě umístění kolejí (lokality), které je hodnoceno srovnatelně u všech skupin 

respondentů, propadá bydlení na koleji i v dalších kategoriích. Výrazný propad ve spokojenosti s 

bydlením na koleji je u proměnných kvalita bydlení, kvalita poskytovaných služeb a soukromí, 

spokojená je pouze o něco málo více než jedna třetina respondentů. Souhrnně lze říci, že s 

ubytováním na koleji jsou studenti méně spokojení než s ostatními možnostmi bydlení a to 

včetně proměnné náklady spojené s bydlením. 

Jak lze dále vidět v Tabulce 27, i ostatní typy bydlení mají své přednosti a omezení. Velice 

pozitivně je mezi studenty hodnoceno bydlení u rodičů (či jiných příbuzných), které výrazněji 

propadá ve spokojenosti s oblastí soukromí, stejně jako v případě bydlení s jinými lidmi. Kromě 

bydlení u rodičů či příbuzných není u ostatních skupin respondentů dobře hodnocena proměnná 

náklady spojené s bydlením (okolo 65 % spokojených). V součtu všech proměnných je nejlépe 

hodnoceno bydlení o samotě, bydlení u rodičů/příbuzných a bydlení s partnerem/manželem. 

Výsledné hodnoty jsou u všech typů bydlení velmi blízké, pouze bydlení na koleji výrazněji 

propadá. 

Cesta do školy trvá studentům UK v 50 % případů do půl hodiny, téměř 90 % studentů se 

dostane do školy do hodiny. V rámci ČR se během hodiny dostane do školy obdobný počet 

studentů. Větší podíl se však dostane do místa výuky do 15 minut (27 %), než je tomu v případě 

UK (14 %). To je dáno především rozlohou hlavního města (v případě pražských fakult). 

Mezi studenty, kteří během semestru pravidelně či příležitostně pracují, existuje silná štěpící 

linie dle formy studia, kterou navštěvují (detailněji Tabulka 28). Přibližně dvě třetiny studentů 

prezenční formy pracují. V rámci pracujících studentů prezenční formy studia jich 65 % 

vykonává práci pravidelnou a přibližně 35 % pracuje příležitostně. U kombinované formy studia 

pracuje více než 90 % studentů, kde valná většina vykonává práci pravidelně. 

V rámci kombinované formy na UK nepracuje během semestru přibližně 5 % studentů. Hodnoty 

za ČR a UK jsou s drobnými odchylkami shodné, větší výkyvy je možné vidět u jednotlivých typů 

                                                           
18 Bydlení na koleji mohli označit všichni respondenti, kteří označili bydlení s partnerem/manželem; se 
svými dětmi; společně s jinými lidmi, či že bydlí sami. 
19 V tabulce jsou u respondentů, kteří bydlí na koleji, uvedeny pouze celkové hodnoty, tedy bez bližší 
analýzy, zdali takto bydlí s partnerem/manželem, jinými lidmi, se svými dětmi či o samotě. A to z důvodu 
nízkého počtu odpovědí pro jednotlivé kategorie. 
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studijních programů v prezenční formě studia. Studenti bakalářských a navazujících 

magisterských programů na UK vykonávají o něco více pravidelnou práci než jak je tomu u 

studentů na národní úrovni. U příležitostné práce však podíl klesá pod hranici národního 

průměru. V součtu jakékoliv práce (pravidelné/příležitostné) studenti prezenční formy studia 

bakalářských a navazujících magisterských programů vykazují větší aktivitu. U studentů 

dlouhých magisterských programů je tomu naopak, ale rozdíly zde nejsou tolik výrazné. V rámci 

jednotlivých fakult také existují rozdíly v otázce, zdali studenti pracují či nikoliv. Obecně lze říci, 

že studenti prezenční formy studia v lékařských oborech, farmacii a na MFF pracují výrazně 

méně než studenti ostatních fakult. Především studenti PF, MFF, PedF a FTVS vykonávají práci, 

která alespoň částečně souvisí s náplní jejich studia. 

Studenti prezenční formy studia jsou motivováni k práci především z důvodu zajištění svého 

živobytí (UK 61 %) či získání pracovních zkušeností (60 %). Hodnoty za UK a ČR jsou v tomto 

ohledu velmi podobné (viz Tabulka 29). Na otázku, zda by si bez placené práce nemohli studium 

dovolit, odpověděl kladně každý čtvrtý dotázaný student (na UK 22 % studentů prezenční formy, 

v kombinované dokonce 57 %). Zhruba 9 % studentů prezenční formy pracuje, aby mohli 

podpořit jinou osobu, u kombinované formy je tento podíl opět vyšší (40 %). 

Výrazně vyšší motivace pro práci se objevuje u studentů kombinované formy studia, kde téměř 

90 % respondentů musí pracovat k zajištění svého živobytí a i další proměnné úměrně narůstají. 

Vzhledem k charakteristice kombinovaného studia a ke složení studentské populace je tento 

nárůst motivace pochopitelný. 

Studenti, kteří si během semestru vydělávají (pravidelně či příležitostně), odpovídali dále na 

otázku, kolik hodin v týdnu věnují placené práci, neplacené stáži a dobrovolnické činnosti. 

Zatímco počet hodin u placené práce byl ve většině případů nenulový, tři čtvrtiny respondentů 

se nevěnují během týdne dobrovolnické činnosti a 86 % neplacené stáži. Respondenti, kteří se 

účastní této dobrovolné a neplacené činnosti, se jí ve většině případů věnují do 10 hodin týdně. 

Podíly odpovědí u neplacené stáže a dobrovolnické činnosti se příliš neliší v jednotlivých 

formách studia. Rozdíly u prezenční a kombinované formy studia lze však vysledovat u času, 

který studenti věnují placené práci. Obecně lze říci, že studenti kombinované formy studia 

pracují týdně více než studenti formy prezenční (čtvrtina dokonce více než činí celý pracovní 

úvazek; více viz Tabulka 39). 

Míra pracovní doby je ovlivněna i věkem. Nejmladší studenti (do 21 let) pracují ve zhruba 

polovině případů do 10 hodin týdně. Podíl těchto hodnot (1-10 hodin týdně) s rostoucí věkovou 

skupinou klesá a naopak stoupá podíl vysokých hodnot hodin za týden (31 a více hodin). Pouze 

necelých 5 % respondentů pracuje ve věku do 21 let více než 31 hodin týdně. Ve věku 22-24 let 

je to necelých 10 %, ve věku 25-29 let necelá čtvrtina respondentů a ve věku nad 30 let přes 63 

% respondentů. 

Kromě práce během semestru pracují studenti ve větší míře během letních prázdnin. V létě 2015 

pracovalo 72 % studentů UK (prezenční forma), v rámci republiky to bylo o 8 % více (zde může 

např. výrazně vstupovat faktor náročnosti studia na některých oborech a omezený čas pro 

práci). 

I přes relativně velký podíl pracujících studentů na UK v prezenční formě studia se primárně 

studenti považují za studenty, kteří mají i další aktivity. Mezi tyto aktivity patří s odstupem na 

prvním místě právě placená práce (Tabulka 30). U studentů kombinované formy je tomu 
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(nepřekvapivě) naopak - primárně pracují. Studenti prezenční formy, kteří v předchozí otázce 

deklarovali, že pravidelně pracují, se cítí být studenty ve většině případů. U příležitostně 

pracujících je role studenta výrazně posílena. 

Finanční zdroje a měsíční náklady studentů jsou rozdílné v závislosti na formě studia. Do této 

proměnné vstupuje i fakt, že respondenti kombinované formy studia jsou v průměru výrazněji 

starší (více než polovina respondentů nad 30 let), než respondenti formy prezenční (pouze 6 % 

nad 30 let). 

Do výsledných odpovědí v oblasti měsíčních zdrojů a nákladů vstupuje ještě jeden fakt - vysoký 

podíl odpovědí, kdy respondent zadal chybnou částku či na otázku odmítl odpovědět. U studentů 

prezenční formy byla tato hodnota 7 % z celkového podílu prezenčních studenů, u studentů 

kombinované formy studia 19 % jejich podílu. Na otázku výše příjmu ze současného zaměstnání 

odmítl či chybně odpověděl větší podíl studentů (17 % studentů prezenční formy, 22 % 

studentů kombinované). Pro lepší přehlednost a porovnatelnost hodnot jsou podíly měsíčních 

příjmů a výdajů vyjádřeny bez těchto neurčitých hodnot. 

Lze říci, že studenti (jak prezenční, tak kombinované formy studia) ve velkém nevyužívají 

veřejných zdrojů k financování svého studia či živobytí. Pouze studenti prezenční formy studia 

vykazují větší podíl drobných částek (většinou do 1 000,- Kč) v rámci stipendia. V rámci UK se 

jedná s největší pravděpodobností o stipendium na podporu ubytování. Minimum respondentů 

čerpá vratné soukromé zdroje (např. půjčky) a zdroje mimo Českou republiku (do této 

proměnné může vstupovat nízký počet respondentů ze zahraničí20). 

U studentů prezenční formy studia dominují mezi příjmy finance získané od rodičů či partnera. V 

rámci těchto finančních příspěvků 89 % respondentů (prezenční forma) pobírá nějakou výši 

podpory od rodičů či partnera. Nejčastěji se jedná o částky od 2 000 do 8 000 Kč (více viz 

Tabulka 31). Druhým častým zdrojem příjmů jsou příjmy vlastní ze současného zaměstnání. 

Výše tohoto výdělku je kolísavá, čtvrtina respondentů si vydělává 2 až 6 tisíc korun za měsíc, 

druhá čtvrtina pak 6 tisíc Kč a více (z toho 12,5 % nad 10 000 Kč). 

U kombinované formy dominují vlastní výdělky, které ve většině případů dosahují hodnot nad 

10 000,- Kč (více než třetina respondentů si vydělává nad 20 000 Kč měsíčně). Finance od rodičů 

či partnera nedosahují takové využitelnosti jako u studentů prezenční formy studia, ale i tak se 

jedná o podstatné podíly, kdy více než čtvrtina studentů kombinované formy studia pobírá 

nějaký příspěvek od své rodiny či partnera. 

Celkové hodnoty měsíčních příjmů jsou mezi prezenční a kombinovanou formou studia rozdílné. 

Studenti prezenční formy studia mají průměrný měsíční příjem přibližně 9 800 Kč. U studentů 

kombinované formy studia je průměrná hodnota příjmů vyšší, a to přibližně 18 300 Kč. Více než 

třetina z nich má pak příjem nad 20 000,- Kč. 

Měsíční výdaje v oblasti životních nákladů jsou rozděleny dle toho, zdali si je hradí student 

sám, nebo mu je hradí někdo jiný - např. rodiče, partner apod. (viz Tabulka 32a a 32b). Měsíční 

výdaje, které si hradí student sám, jsou mezi jednotlivými položkami velmi variabilní. Studenti 

prezenční formy studia mají minimum výdajů (velký podíl položky bez nákladů) v oblasti 

                                                           
20 V šetření nebyla otázka na např. místo trvalého bydliště respondenta, která by dokázala identifikovat 
zahraničního respondenta. Studenti působící na UK dočasně (např. v rámci programu Erasmus), nebyli do 
šetření zahrnuti. 
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zdravotních výdajů, péče o dítě21 a také nesplácejí žádný dluh. Více než polovina studentů také 

neplatí výdaje za bydlení a výdaje na telefon či internet. Ostatní položky již vykazují ve většině 

případů alespoň minimální výdaj. Nejvíce utrácejí studenti prezenční formy studia za ubytování 

(průměrně 3 500 Kč/měsíčně) a stravu (průměrně 2 200 Kč/měsíc). Tyto průměrné hodnoty 

nepočítají se studenty, kteří si ubytování a stravu sami nehradí.22 

Obecně lze říci, že studenti kombinované formy studia si hradí více položek vlastní pomocí, než 

je tomu v případě prezenční formy studia. Tyto výdaje jsou ve většině případů vyšší než u 

studentů prezenční formy, což je způsobeno vyšším věkem respondentů a jejich vyššími 

životními standardy (detailněji viz dále). Studenti prezenční formy mají průměrné celkové 

výdaje přibližně 6 300 Kč (hradí si sami). Studenti kombinované formy si v průměru hradí sami 

položky za 13 200 Kč. 

Výdaje, které za studenty hradí někdo jiný, nedosahují tak rozdílných hodnot mezi jednotlivými 

formami studia, jako tomu bylo v případě položek, které si studenti hradí sami. Významné rozdíly 

mezi studenty prezenční a kombinované formy studia jsou u položek bydlení, výdaje na jídlo, 

dopravu a telefon (a internet). Za studenty kombinované formy studia ve většině případů 

nehradí výdaje nikdo jiný, u studentů prezenční formy studia přispívá alespoň nějakou částkou 

někdo jiný ve 30 - 50 % případů v závislosti na položce (detailněji viz Tabulka 32b). 

Průměrná výše výdajů hrazených jinou osobou je u studentů prezenční formy studia 5 200 Kč, u 

studentů kombinované formy studia se jedná o částku vyšší (6 300 Kč). Pokud se do těchto 

průměrných hodnot započítají i nulové hodnoty (studenti, za které nehradí výdaje jiná osoba), 

průměrná hodnota těchto výdajů bude u studentů prezenční formy studia vyšší (3 450 Kč) než u 

studentů kombinované formy studia (2 200 Kč). 

Lze tedy říci, že studenti v kombinované formě studia si své výdaje častěji hradí sami. Pokud 

jejich výdaje za ně hradí jiná osoba, jedná se v průměru o vyšší částku, než jaká je hrazena jinou 

osobou studentům prezenční formy studia. Do tohoto závěru se opět promítá věková struktura 

respondentů (vyšší životní standardy, větší finanční nároky u starší populace). 

Hypotézu, že výše měsíčních výdajů studentů je závislá především na věku respondentů, tedy že 

s vyšším věkem průměrné měsíční výdaje v jednotlivých položkách stoupají, podporuje 

Tabulka 34, která vyjadřuje celkové průměrné měsíční výdaje v jednotlivých oblastech (součet 

položek hradí si sám a hradí někdo jiný). Jedná se o nárůst pozvolný, výrazný skok představuje 

položka zdravotní výdaje mezi věkovými rozsahy 22-24 a 25-29 let. Zde může vstupovat u 

nezaměstnaných studentů nad 26 let či studentů podnikajících výdaj na zdravotní pojištění. Z 

hlediska věku byl jediný pokles (či do jisté míry stagnace) výdajů zaznamenán u nejstarší věkové 

skupiny (30 let a více), která dává v průměru méně výdajů na kulturní a volnočasové aktivity. 

Pokud se podíváme na jednotlivé položky průměrných měsíčních výdajů z hlediska formy studia, 

u kombinované formy lze vidět výrazný nárůst průměrné výše výdajů. Toto je však dáno 

zmíněnou starší věkovou strukturou u studentů kombinované formy studia. Z hlediska pohlaví 

jsou průměrné měsíční výdaje velmi vyrovnané. U celkové průměrné výše výdajů je rozdíl pouze 

přibližně 250 Kč. 

                                                           
21 V prezenční formě studia pouze necelá 2 % studentů deklarovala, že má dítě. 
22 Pokud si studenti prezenční formy hradí jednu z položek, častěji jde o stravu (73 % studentů) než o 
ubytování (41 %).  
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Tabulka 33 uvádí podíly studentů, kteří nemají v jednotlivých položkách žádné výdaje, nehradí si 

tedy tyto výdaje sami ani s pomocí jiných osob. Velká část studentů prezenční formy studia (nad 

90 %) nemá žádné výdaje v oblasti péče o dítě a nesplácí žádný dluh. Více než dvě třetiny 

studentů prezenční formy studia také nemá žádné zdravotní výdaje. U kombinované formy 

studia je situace obdobná, u těchto tří položek nemají často studenti žádné výdaje, oproti 

studentům prezenčním však v menší míře. Studenti kombinované formy studia mají také častěji 

bez výdajů kulturní a volnočasové aktivity (pětina studentů). 

Kromě výše měsíčních životních nákladů odpovídali studenti i na výši nákladů spojených se 

studiem za semestr, rozdělených do položek školné, poplatky spojené se studiem, poplatky za 

zkoušky (a), příspěvky do univerzitních/studentských asociací a spolků (b), studijní materiály 

(c), ostatní výdaje, např. vzdělávání mimo VŠ, doučování (d) a celkové hodnoty (e). Většina 

studentů (a to jak prezenční, tak kombinované formy) nemá žádné náklady spojené se studiem, 

které by jim hradila jiná osoba (viz Tabulka 35b). Pouze u prezenčních studentů je přibližně 

čtvrtina z nich, která si nechává proplácet studijní materiály a také další výdaje (doučování, 

vzdělávání mimo VŠ). V průměru si nechávají studenti prezenční formy studia proplácet jinými 

osobami náklady ve výši 2 300 Kč, u studentů kombinované formy je tato částka 6 100 Kč. Z 

celkového počtu 374 studentů kombinované formy má však nenulové náklady, které jim hradí 

někdo jiný, pouze 15 respondentů. 

Tabulka 35a uvádí studijní náklady, které si student hradí sám. Mezi prezenčními a 

kombinovanými studenty nejsou významné rozdíly, většina studentů jednotlivé položky nehradí 

z vlastních zdrojů, pouze nákup studijních materiálů hradí studenti ve větší míře ze svých 

zdrojů. Jedná se o necelou polovinu studentů prezenční formy a více než polovinu studentů 

formy kombinované. Pokud studenti mají nějaké výdaje na studijní materiály, ve většině případů 

se jedná o výdaje do 1 000 Kč za semestr. Celkové semestrální výdaje na náklady spojené se 

studiem, které si student hradí sám, jsou v průměru u studentů prezenční formy studia 2 000 Kč, 

u studentů kombinované formy studia 3 200 Kč. 

Studenti ve velké míře mohou studovat pouze s minimálními náklady na studium. Tabulka 36 

uvádí jednotlivé položky studijních nákladů a podíly studentů, kteří nemají v této oblasti žádné 

výdaje (tzn., nehradí si sami, ani někdo jiný). Studenti prezenční formy studia nemají, kromě 

výdajů za studijní materiály, ve většině případů další výdaje. U studentů kombinované formy je 

situace obdobná, ale klesá podíl studentů, kteří si nehradí školné a poplatky spojené se studiem 

a ostatní výdaje na vzdělávání. Do této skutečnosti opět vstupuje významněji věk respondentů 

kombinované formy studia. 

S vážnými finančními problémy (součet hodnot odpovědí vážné a velmi vážné) se potýká 15 % 

respondentů. Naopak, třetina respondentů se nepotýká s finančními problémy, zbytek studentů 

nemá tak výrazné problémy.23 Do této otázky by měla výrazněji zasahovat skutečnost, zdali si 

student vydělává a zdali tak činí pravidelně či příležitostně. Výsledky však ukazují, že nejméně se 

potýkají s finančními problémy ti studenti, kteří si nevydělávají, a naopak studenti s 

příležitostným výdělkem jsou nejvíce ohroženi finančními problémy. Určující je totiž pro 

zkoumanou otázku věk respondentů (viz Tabulka 37). Jak uvádí Tabulka 37, s rostoucím věkem 

stoupá podíl studentů, kteří se potýkají s vážnými či velmi vážnými finančními problémy. 

                                                           
23 Problematický je v této otázce nedefinovaný rozsah odpovědí, který má pouze definovány hraniční 
hodnoty na škále 1-5, od vůbec žádných problémů po velmi vážné problémy. Co představují hodnoty 2 a 
3? 
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Naopak podíl studentů bez finančních problémů je konstantní (mírný pokles je zaznamenán u 

věku 25-29 let), což nasvědčuje tomu, že starší studenti, tedy z větší části ti, jsou nezávislí na 

ostatních a mají i větší životní standardy, se častěji dostávali do finančních problémů. 

Významným skokem je v tomto případě rozdíl mezi věkovými rozsahy 22-24 a 25-29 let. 

Hodnota neočekávaného výdaje, který si studenti mohou dovolit uhradit, se téměř neliší ve 

srovnání studentů z hlediska formy studia, pravidelnosti výdělku a věku respondentů (viz 

Tabulka 38). Studenti, kteří vykonávají pravidelnou práci, jsou ve větší míře schopni pokrýt 

neočekávaný výdaj ve výši 20 000 Kč. Jedná se však o jediné významnější rozdíly u studentů z 

hlediska jejich práce - mezi studenty, kteří pravidelně či nepravidelně pracují a mezi studenty, 

kteří nepracují, nejsou dále výrazné rozdíly. Z hlediska věku jsou schopni nejlépe pokrýt 

neočekávaný výdaj studenti ve věku 25-29 let. Tedy ne studenti nejstarší, u těch jsou odpovědi 

do jisté míry ovlivněny nižším podílem odpovědí a větší různorodostí zastoupení v kategorii 30 

a více let. Opět se však nejedná o výrazné rozdíly. Studenti prezenční formy studia si mohou 

dovolit uhradit neočekávaný výdaj a to ve srovnatelné míře jako studenti kombinované formy. 

Větší výkyv představuje pouze drobný nárůst podílu studentů kombinované formy, kteří mohou 

uhradit výdaj do výše maximálně 5 000 Kč a drobný pokles u výše 10 000 Kč. 

Respondenti odpovídali na oblasti, ve kterých nebyli tento semestr schopni uhradit platbu v 

termínu. U všech předem definovaných oblastí (ubytování, telefon, splátka půjčky) byly podíly 

studentů, kteří se vyjádřili souhlasně, pod 5 % (a to jak u prezenční tak kombinované formy). 

Studenti mohli pod položkou jiné definovat i platební oblast, která nebyla mezi definovanými. V 

položce jiné se vyjádřilo přes 6 % respondentů. Velmi často však mezi odpověďmi objevilo 

zamítavé stanovisko, že se respondent nedostal do platební neschopnosti (přibližně dvě třetiny 

respondentů v této otázce). Ostatní odpovědi vymezené respondenty často zmiňují náklady na 

jídlo, na dopravu (včetně MHD) a volnočasové aktivity. 

Respondenti dále odpovídali na své časové vytížení studijními aktivitami během týdne. Otázka 

zkoumala, kolik času stráví studenti studiem ve škole (účast na přednáškách, seminářích či 

práci v laboratoři) a kolik času samostudiem. Studenti prezenční formy studia během týdne 

věnují konstantní čas studiu ve škole s tím, že i rozptyl jednotlivých hodin věnovaný studiu ve 

škole je během pracovního týdne bez výrazných výkyvů s výjimkou pátku (viz Tabulka 40 a 

následná vizualizace). V pátek se větší podíl studentů nevěnuje studiu ve škole a čas trávený ve 

škole v obecné rovině během pátku klesá. Do pátku studuje alespoň nějaký čas ve škole okolo tří 

čtvrtin respondentů, v pátek je to pouze mírně nad polovinu respondentů. O víkendech se 

relativně vysoký počet respondentů (13 % respondentů prezenční formy studia) vyjadřuje, že 

tráví nějaký čas ve škole.24 

U samostudia jsou konstantní podíly během pracovního týdne (opět s výjimkou pátku). Přibližně 

dvě třetiny studentů prezenční i kombinované formy se alespoň nějaký čas věnují samostudiu 

(více viz Tabulka 41 a následné vizualizace). O víkendu (především v neděli) podíl respondentů 

věnující se samostudiu opět narůstá. Z hlediska jednotlivých fakult je u všech patrný vzorec, kdy 

podíl studentů, který tráví alespoň minimální dobu samostudiem, od začátku týdne do pátku 

klesá a o víkendu dosahuje opět vysokých hodnot. Graf s hodnotami teologických fakult je 

ovlivněn nižším počtem celkových odpovědí. Přiřazení Farmaceutické fakulty a Fakulty tělesné 

výchovy a sportu ke skupině přírodovědných fakult je pouze pracovní a na základě podobnosti 

                                                           
24

 Důvod, proč je student prezenční formy studia o víkendu přítomen na škole, nebyl objasněn. Hodnoty jsou 
obdobné napříč fakultami a nelze vypozorovat žádný vzorec. 
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hodnot s dalšími fakultami (z důvodu lepší vizualizace v rozmezí hodnot). Samostudiu se v 

průměru nejméně věnují studenti Právnické fakulty. Naopak u studentů lékařských fakult a 

Matematicko-fyzikální fakulty je vysoký podíl studentů, kteří studují jak během pracovního 

týdne tak i víkendu. 

Studenti dále odpovídali na otázky ohledně času věnovaného jednotlivým aktivitám (ať už 

studijním, pracovním či dalším), zdali by vybrané aktivitě věnovali menší, stejné nebo větší 

množství času (detailněji Tabulka 42). Studiu ve škole by studenti prezenční formy nejčastěji 

věnovali stejné množství času. U studentů formy kombinované je nárůst studentů, kteří by této 

aktivitě věnovali větší množství času. Požadavek na čas věnovaný samostudiu není závislý na 

formě studia - studenti jak formy prezenční, tak i formy kombinované by raději věnovali 

samostudiu více času než v současnosti. Naopak u placeného zaměstnání se časové požadavky 

liší. Studenti prezenční formy studia by chtěli více pracovat (44 %), naopak studenti 

kombinované formy by práci nejraději věnovali stejné množství času (49 %) případně času 

méně (32 %), což vychází z faktu, že většina z nich má pravidelnou práci během semestru. V 

rámci odpovědí neplacená stáž a dobrovolnická činnost promlouvá do výsledků vysoký počet 

respondentů, kteří na otázku neodpověděli. Jinak by ve většině případů studenti prezenční i 

kombinované formy studia věnovali těmto aktivitám stejné množství času jako doposud. Drtivá 

většina respondentů (prezenční i kombinované formy) by věnovala stejné či větší množství času 

volnočasovým aktivitám (u obou forem 92 % respondentů). 

 

 

 

Tabulková část 

 
Tabulka 27: Jak jste spokojeni se svým bydlením v následujících oblastech? [hodnoty velmi 
spokojen/spokojen] 

 

Celkově 
Bydlení 
na koleji 

NE na koleji 

Bydlení u 
rodičů či 
příbuzných 

S partnerem 
či manželem 

S jinými 
lidmi 

Se svými 
dětmi 

Sám 

Náklady spojené s bydlením 68,0% 51,0% 88,1% 66,4% 64,6% 67,6% 65,7% 

Lokalita 81,8% 77,2% 79,6% 85,0% 87,0% 83,2% 86,3% 

Kvalita bydlení 73,4% 36,9% 88,5% 85,6% 78,5% 83,8% 86,3% 

Kvalita poskytovaných služeb 71,8% 39,5% 86,6% 81,7% 75,4% 67,6% 83,8% 

Soukromí 64,5% 35,0% 65,5% 84,1% 64,6% 80,5% 91,0% 

Dojezdová vzdálenost 67,7% 59,7% 62,4% 73,5% 77,3% 61,5% 72,2% 

Průměr výsledných hodnot 
velmi spokojen/spokojen 

71,2% 49,9% 78,4% 79,4% 74,6% 74,0% 80,9% 

 
 
Tabulka 28: Práce při studiu. 

 

Máte během semestru placenou práci? 
Souvisí práce během semestru 
s náplní vašeho studia? 

Ano, 
pravidelnou 

Ano, 
příležitostně 

Ne Zcela souvisí/souvisí 

ČR 

Celkem 
PF 39,3% 26,9% 33,8% 

Celkem 
 

 

KF 89,3% 3,9% 6,8% 
 

PF 
Bc. 34,7% 29,2% 36,1% 31,0% 

Mgr. 35,6% 18,6% 45,8% 45,6% 
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Máte během semestru placenou práci? 
Souvisí práce během semestru 
s náplní vašeho studia? 

Ano, 
pravidelnou 

Ano, 
příležitostně 

Ne Zcela souvisí/souvisí 

NMgr. 51,4% 24,7% 23,9% 52,9% 

UK 

Celkem 
PF 42,9% 22,7% 33,3% 40,0% 

KF 87,4% 5,4% 5,4% 61,0% 

PF 

Bc. 44,6% 26,7% 28,0% 34,2% 

Mgr. 31,7% 20,1% 47,0% 44,8% 

NMgr. 62,7% 20,2% 15,3% 52,7% 

1. LF 24,9% 23,1% 50,9% 29,23% 

2. LF 27,4% 27,4% 43,5% 28,16% 

3. LF 21,2% 28,6% 50,3% 36,63% 

ETF 53,8% 38,5% 7,7% 46,43% 

FHS 55,5% 26,7% 17,8% 20,50% 

FSV 56,7% 23,1% 18,8% 39,52% 

FTVS 53,3% 32,7% 12,1% 55,96% 

FaF 12,4% 20,1% 66,3% 19,35% 

FF 58,3% 23,2% 17,4% 46,22% 

HTF 59,5% 18,9% 21,6% 28,81% 

KTF 55,6% 18,5% 22,2% 18,18% 

LFHK 11,6% 15,5% 69,7% 23,40% 

LFPl 11,9% 18,2% 69,2% 20,41% 

MFF 23,5% 23,1% 52,6% 65,83% 

PedF 59,9% 25,4% 13,5% 56,67% 

PF 61,3% 16,8% 21,3% 68,24% 

PřF 47,7% 22,9% 27,8% 22,76% 

Chybí hodnoty "bez odpovědi" proto Σ≠100 % 

Vzhledem k výsledkům za ČR 
(bez rozlišení formy studia) se 
tyto hodnoty váží pouze k 
celkovým odpovědím. 

 
 
Tabulka 29: Motivace studentů k práci při studiu. 

 
Zcela souhlasí/souhlasí 

Pracuji k zafinancování svého živobytí. 
ČR PF 63,7% 

 

UK PF 61,0% UK KF 88,4% 

Pracuji, abych měl větší pracovní zkušenosti. 
ČR PF 64,0% 

 

UK PF 60,3% UK KF 62,7% 

Bez placené práce bych si nemohl studium dovolit. 
ČR PF 25,3% 

 

UK PF 22,5% UK KF 57,1% 

Pracuji, protože musím finančně podpořit jiné (rodina…). 
ČR PF 10,4% 

 

UK PF 8,5% UK KF 39,6% 
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Tabulka 30: Role ve společnosti (Co především jsem?). Pouze studenti UK. 

 

PF KF 
Pravidelně 
pracující 
[PF] 

Příležitostně 
pracující 
[PF] 

 
O jaké aktivity se 
především jedná? 
[CELKEM] 

Jsem studentem, který má další aktivity. 77,9% 7,9% 71,3% 94,3% → → Placená práce 67,9% 

Především pracuji a vedle toho studuji. 17,1% 76,3% 25,2% 2,5% 
 

→ Neplacená stáž 3,7% 

Jsem především zaneprázdněn dalšími 
povinnostmi/aktivitami mimo práci a 
studium. 

2,8% 13,3% 2,8% 3,0% 
 

→ 
Dobrovolnická 
činnost 

8,0% 

Bez odpovědi 2,2% 2,5% 0,7% 0,2% 
 

→ Jiné 15,3% 

 
 

Tabulka 31: Průměrná měsíční částka [Kč] k dispozici z následujících zdrojů. Pouze studenti UK. 

 

bez příjmů 
1-999 
>1 

1000-1999 2000-3999 
4000-5999 
>4000 

6000-7999 
>6000 

8000-9999 >10000 

Od rodičů/partnera 
PF 10,9% 4,0% 8,2% 20,0% 20,4% 18,7% 9,5% 8,3% 

KF 71,6% 1,3% 3,6% 8,6% 6,9% 2,0% 1,0% 5,0% 

Veřejné 
zdroje 

Stipendium 
PF 29,8% 60,7% 5,7% 3,8% → 

   

KF 97,0% 1,7% 1,3% → 
    

Vládní stipendium 
PF 99,1% 0,9% → 

     

KF 100,0% 
       

Přídavky na děti 
PF 96,2% 3,8% → 

     

KF 97,0% 3,0% → 
     

Další 
PF 95,2% 4,8% → 

     

KF 93,7% 6,3% → 
     

Zdroje mimo Českou republiku 
(např. domácí země, EU) 

PF 99,2% 0,8% → 
     

KF 99,3% 0,7% → 
     

Vlastní 
příjmy 

Současné zaměstnání 
PF 36,1% 4,5% 8,7% 14,1% 11,6% 7,1% 5,4% 12,5% 

KF 3,8% 0,7% 0,3% 4,8% 2,4% 3,1% 2,7% 82,2%25 

Předchozí zaměstnání 
(např. z práce během 
prázdnin) 

PF 75,5% 5,5% 6,2% 5,5% 2,7% 4,6% → 
 

KF 89,1% 2,0% 2,6% 2,0% 4,3% → 
  

Jiné 

Nevratné soukromé 
zdroje (např. dary, 
příjmy z kapitálového 
majetku, příležitostné 
příjmy z prodeje…) 

PF 86,1% 8,0% 2,9% 3,0% → 
   

KF 92,0% 3,0% 1,3% 1,7% 2,0% → 
  

Vratné soukromé 
zdroje (např. půjčka) 

PF 99,3% 0,7% → 
     

KF 98,7% 1,3% → 
     

           

 
bez příjmů 0-3999 4000-7999 8000-11999 12000-15999 16000-19999 >20000 

Celkem26 
PF 0,0% 10,0% 32,3% 31,2% 13,8% 6,6% 6,1% 

KF 0,0% 2,5% 8,2% 5,4% 19,0% 21,8% 43,1% 

 
 
 
 
 

                                                           
25 35,2 % respondentů kombinované formy studia má příjem ze zaměstnání nad 20 000,- Kč/měsíc. 
26 Nejde o celkovou sumu všech položek. Hodnoty „celkem“ definovali sami respondenti. 
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Tabulka 32a: Průměrná měsíční výdaje [Kč] - Životní náklady (výdaje, které si hradím sám). Pouze studenti 
UK. 

Výdaje, které si hradí 
student SÁM 

bez 
nákladů 

1-999 
>1 

1000-1999 2000-3999 4000-5999 
> 4000 

> 6000 

1-499 500-999 1000-1499 1500-1999 2000-2499 2500-2999 3000-3999 

Bydlení (zahrnuje 
nájem, vybavení, vodu, 
elektřinu) 

PF 59,5% 1,3% 2,5% 24,5% 8,9% 3,3% 

KF 31,4% 0,7% 3,1% 19,1% 20,1% 25,6% 

Výdaje na jídlo 
PF 26,9% 12,2% 18,4% 32,4% 8,5% 1,6% 

KF 19,1% 3,1% 6,1% 36,5% 27,0% 8,2% 

Doprava 
PF 34,6% 27,5% 21,2% 11,1% 2,4% 3,2% → 

   

KF 20,2% 22,5% 15,0% 18,4% 6,8% 17,1% → 
   

Výdaje na telefon, 
internet 

PF 53,9% 30,0% 13,1% 3,0% → 
     

KF 28,6% 19,5% 32,1% 19,8% → 
     

Zdravotní výdaje (např. 
pojištění) 

PF 87,0% 6,5% 2,5% 4,0% → 
     

KF 58,3% 9,6% 12,6% 19,5% → 
     

Péče o děti 
PF 99,1% 0,9% → 

       

KF 77,2% 22,8% → 
       

Splátky dluhu (kromě 
hypotéky) 

PF 98,4% 1,6% → 
       

KF 86,7% 13,3% → 
       

Kulturní a volnočasové 
aktivity 

PF 22,1% 16,5% 22,9% 18,2% 5,8% 9,2% 5,3% → 
  

KF 28,6% 8,9% 16,7% 21,2% 6,1% 8,9% 9,6% → 
  

Ostatní pravidelné 
výdaje (cigarety, 
oblečení, drogerie, 
zvířata…) 

PF 30,1% 38,0% 20,1% 10,6% 1,2% → 

KF 28,3% 18,8% 22,5% 26,6% 3,8% → 

            

 

bez 
nákladů 

0-3999 4000-7999 8000-11999 12000-15999 16000-19999 >20000 

Celkem27 
PF 13,9% 29,3% 30,7% 17,8% 5,6% 1,7% 1,0% 

KF 12,8% 5,9% 12,5% 15,7% 22,3% 20,0% 10,8% 

 
 
Tabulka 32b: Průměrná měsíční výdaje [Kč] - Životní náklady (výdaje, které hradí někdo jiný 
[rodiče, partner…]). Pouze studenti UK. 

Výdaje, které hradí někdo JINÝ (rodiče, 
partner…) 

bez nákladů 

1-999 
>1 1000-1999 2000-3999 > 4000 

1-499 500-999 

Bydlení (zahrnuje nájem, vybavení, 
vodu, elektřinu) 

PF 50,6% 1,1% 3,4% 27,1% 17,8% 

KF 75,1% 0,3% 3,1% 9,6% 11,9% 

Výdaje na jídlo 
PF 58,2% 4,9% 13,1% 19,4% 4,4% 

KF 82,3% 0,3% 5,8% 6,8% 4,8% 

Doprava 
PF 68,5% 13,2% 9,9% 8,4% → 

 

KF 94,9% 5,1% → 
   

Výdaje na telefon, internet 
PF 50,9% 28,7% 17,2% 3,2% → 

 

KF 81,6% 9,2% 5,8% 3,4% → 
 

Zdravotní výdaje (např. pojištění) 
PF 85,2% 6,5% 4,0% 4,3% → 

 

KF 94,3% 2,0% 1,7% 2,0% → 
 

Péče o děti PF 99,7% 0,3% → 
   

                                                           
27 Nejde o celkovou sumu všech položek. Hodnoty „celkem“ definovali sami respondenti. 
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Výdaje, které hradí někdo JINÝ (rodiče, 
partner…) 

bez nákladů 

1-999 
>1 1000-1999 2000-3999 > 4000 

1-499 500-999 

KF 95,6% 4,4% → 
   

Splátky dluhu (kromě hypotéky) 
PF 99,6% 0,4% → 

   

KF 98,6% 1,4% → 
   

Kulturní a volnočasové aktivity 
PF 81,6% 6,3% 5,9% 6,2% → 

 

KF 92,6% 1,7% 2,7% 3,0% → 
 

Ostatní pravidelné výdaje (cigarety, 
oblečení, drogerie, zvířata…) 

PF 79,0% 14,5% 4,6% 1,9% → 

KF 89,5% 4,4% 4,1% 2,0% → 

 
 

bez nákladů 0-3999 4000-7999 8000-11999 >12000 

Celkem28 
PF 30,0% 28,9% 27,4% 9,4% 4,3% 

KF 64,7% 13,1% 11,1% 7,5% 3,6% 

 
 
 
Tabulka 33: Podíl studentů, který nemá následující výdaje (výdaje, které nikdo nehradí, tedy jak 
sám student, tak ani jiná osoba). Pouze studenti UK. 

 

bydlení jídlo doprava 
telefon 
internet 

zdravotní 
výdaje 

péče o 
děti 

splátky 
dluhu 

volnočasové 
aktivity 

ostatní 
výdaje 

PF  14,8% 6,7% 7,5% 11,5% 68,6% 92,9% 92,2% 12,0% 18,5% 

KF  13,9% 10,7% 12,6% 12,6% 42,0% 48,9% 67,4% 21,1% 19,0% 

 
 
 
Tabulka 34: Průměrné měsíční výdaje v jednotlivých oblastech (tedy průměry z celkových hodnot 
součtů položek "hradí sám" a "hradí někdo jiný") [Kč; zaokrouhleno na 50,-]. Pouze studenti UK. 

 
Celkem 
odpovědí 

Bydlení Jídlo Doprava 
Telefon, 
internet 

Zdravotní 
výdaje 

Péče o děti 

Splátky 
dluhu 
(kromě 
hypotéky) 

Kulturní a 
volnočasové 
aktivity 

Ostatní 
pravidelné 
výdaje 

Celkem29 

Dle formy 
studia 

PF 4254 4000 2650 700 450 700 2600 [38] 1750 [79] 1100 1050 9500 

KF 374 5850 3800 1200 700 1000 3400 [54] 3250 [41] 1350 1650 15500 

Dle 
pohlaví 

ženy 3278 4150 2650 750 500 700 2850 [69] 2400 [88] 1050 1100 9850 

muži 1356 4000 2900 800 450 800 3650 [23] 2000 [32] 1250 1050 10000 

Dle věku 

18-21 1558 3750 2350 700 450 550 1300 [5] 1150 [17] 950 900 8450 

22-24 1902 4000 2750 700 450 550 2150 [13] 1700 [37] 1150 1050 9600 

25-29 876 4650 3150 800 550 1050 2500 [22] 2300 [39] 1300 1250 11700 

30 > 298 6050 4250 1250 750 1300 3650 [52] 3700 [27] 1250 1650 16750 

 

Σ = [92] Σ = [120] 

 

Malý počet celkových 
odpovědí 

 
 
 
 
 

                                                           
28 Nejde o celkovou sumu všech položek. Hodnoty „celkem“ definovali sami respondenti. 
29 Nejde o celkovou sumu všech položek. Hodnoty „celkem“ definovali sami respondenti. 
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Tabulka 35a: Průměrná výdaje za semestr [Kč] - náklady spojené se studiem (výdaje, které si 
hradím sám). Pouze studenti UK. 

Výdaje, které si hradím 
student SÁM 

bez 
nákladů 

0-4999 

>5000 1-999 
1000-1999 2000-2999 3000-3999 >4000 

1-100 >101 

Školné, poplatky spojené se 
studiem, poplatky za 
zkoušky 

PF 93,4% 3,8% 2,8% 

KF 86,3% 5,8% 7,9% 

Příspěvky do 
univerzitních/studentských 
asociací a spolků 

PF 94,1% 3,9% 2,0% → 

KF 99,4% 0,6% 
 

Studijní materiály 
PF 52,7% 29,6% 9,1% 4,7% 2,0% 1,9% → 

KF 38,8% 35,1% 14,9% 8,5% 1,2% 1,5% → 

Ostatní výdaje (vzdělávání 
mimo VŠ, doučování…) 

PF 91,2% 3,9% 1,8% 1,0% 0,8% 1,3% → 

KF 84,8% 7,0% 3,5% 2,3% 1,2% 1,2% → 

Celkem 
PF 46,9% 29,6% 9,7% 13,8% → 

KF 34,0% 28,9% 14,3% 22,8% → 

 
 
Tabulka 35b: Průměrné výdaje za semestr [Kč] - náklady spojené se studiem (výdaje, které hradí 
někdo jiný). Pouze studenti UK. 

Výdaje, které mi hradí někdo 
JINÝ (rodiče, partner…) 

bez 
nákladů 

1-999 1000-1999 2000-2999 3000-3999 >4000 

Školné, poplatky spojené se 
studiem, poplatky za 
zkoušky 

PF 96,5% 3,5% 

KF 98,5% 1,5% 

Příspěvky do 
univerzitních/studentských 
asociací a spolků 

PF 99,1% 0,9% → 

KF 100,0% 
 

Studijní materiály 
PF 79,1% 10,3% 4,8% 3,0% 1,3% 1,5% 

KF 97,7% 2,3% → 

Ostatní výdaje (vzdělávání 
mimo VŠ, doučování…) 

PF 75,6% 10,0% 5,5% 3,4% 1,8% 3,7% 

KF 95,6% 1,5% 2,9% → 

Celkem 
PF 75,6% 10,0% 5,5% 8,9% → 

KF 95,6% 1,5% 0,6% 2,3% → 

 
 
Tabulka 36: Podíl studentů, který nemá následující náklady (náklady, které nikdo nehradí, tedy jak 
sám student, tak jiná osoba). Pouze studenti UK. 

 

Školné, poplatky 
spojené se studiem, 
poplatky za zkoušky 

Příspěvky do 
univerzitních/students
kých asociací a spolků 

Studijní materiály 
Ostatní výdaje 
(vzdělávání mimo VŠ, 
doučování…) 

PF 87,8% 90,7% 35,3% 85,4% 

KF 77,5% 90,9% 34,5% 76,7% 

 
 
Tabulka 37: Do jaké míry se v tomto akademickém roce potýkáte s finančními problémy? Pouze 
studenti UK. 

 

Vážně/velmi 
vážně 

Vůbec 

Celkem 15,0% 33,1% 

Z hlediska práce a 
pravidelnosti 
výdělku 

Pravidelně vydělávám 14,7% 33,3% 

Příležitostně vydělávám 20,0% 29,6% 

Nevydělávám 12,4% 36,0% 
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Vážně/velmi 
vážně 

Vůbec 

Podle věku 

18-21 12,3% 34,1% 

22-24 14,5% 34,3% 

25-29 20,0% 28,8% 

30> 17,4% 32,6% 

 
 
Tabulka 38: Jak velký neočekávaný výdaj jste schopni uhradit? (maximální hodnota uhraditelná z 
vlastních zdrojů). Pouze studenti UK. 

  

Nejsem schopen 
uhradit výdaj ve 
výši 5 000 Kč 

5 000 Kč 10 000 Kč 20 000 Kč 

Celkem 
PF 24,7% 25,2% 19,5% 28,9% 

KF 21,1% 32,4% 15,2% 28,1% 

Z hlediska práce a 
pravidelnosti 
výdělku 

Pravidelně vydělávám 20,3% 25,9% 20,3% 32,5% 

Příležitostně vydělávám 28,5% 26,5% 19,1% 25,5% 

Nevydělávám 28,7% 26,2% 17,4% 26,5% 

Podle věku 

18-21 34,1% 29,4% 23,2% 9,8% 

22-24 34,3% 27,3% 22,4% 11,6% 

25-29 28,8% 24,0% 25,7% 13,2% 

30> 32,6% 22,5% 25,8% 9,4% 

 
 
Tabulka 39: Kolik hodin trávíte v typickém týdnu tohoto semestru placenou prací? Pouze studenti 
UK. 

 

0 hodin 1-10 hodin 11-20 hodin 21-30 hodin 31-40 hodin >40 hodin 

Z hlediska formy studia 
PF 6,0% 37,0% 31,1% 13,8% 6,8% 2,6% 

KF 0,8% 5,7% 8,5% 12,2% 42,2% 26,6% 

Z hlediska věku 

18-21 7,9% 47,4% 28,2% 10,1% 2,8% 1,6% 

22-24 5,7% 35,4% 32,1% 14,7% 6,6% 3,0% 

25-29 3,4% 22,1% 29,8% 16,8% 18,9% 5,8% 

30> 1,8% 8,5% 9,2% 11,8% 36,4% 27,2% 

 

 

Tabulka 40: Prezenční studenti (celkové hodnoty): Kolik hodin denně se obvykle během semestru 
věnujete studiu ve škole? Pouze studenti UK. 

 

Počet hodin během vybraného dne 

0 1–2 3–4 5–6 7–8 9–10 >10 

Pondělí 18,9% 13,6% 23,0% 23,6% 10,8% 3,0% 0,9% 

Úterý 15,3% 13,2% 22,8% 24,2% 12,3% 4,8% 1,3% 

Středa 14,6% 12,9% 22,8% 25,8% 12,0% 4,5% 1,2% 

Čtvrtek 19,3% 14,3% 22,5% 23,0% 10,8% 3,0% 0,9% 

Pátek 39,4% 16,4% 18,7% 14,3% 3,9% 1,0% 0,2% 

Sobota 80,7% 5,0% 3,5% 2,5% 1,3% 0,7% 0,3% 

Neděle 80,1% 5,2% 3,9% 2,5% 1,2% 0,6% 0,3% 
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Tabulka 41: Kolik hodin denně obvykle během semestru věnujete samostudiu? Studenti prezenční i 
kombinované formy studia. Pouze studenti UK. 

 

Počet hodin během vybraného dne 

0 1–2 3–4 5–6 7–8 9–10 >10 

Pondělí 27,2% 38,9% 16,0% 8,3% 2,4% 0,7% 0,2% 

Úterý 28,3% 37,9% 16,3% 7,8% 2,6% 0,7% 0,1% 

Středa 29,1% 36,8% 16,5% 7,4% 2,7% 0,9% 0,3% 

Čtvrtek 32,2% 34,0% 16,4% 7,6% 2,6% 0,7% 0,2% 

Pátek 40,1% 26,5% 14,5% 8,4% 3,2% 0,8% 0,3% 

Sobota 25,5% 23,5% 20,0% 14,1% 6,3% 2,8% 1,5% 

Neděle 21,0% 25,7% 21,7% 15,4% 6,0% 2,5% 1,4% 
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Podíly studentů jednotlivých fakult věnující se alespoň nějaký čas samostudiu
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Tabulka 42: Spokojenost s časovým vytížením při jednotlivých aktivitách. Rád bych věnoval 
více/méně času jednotlivým aktivitám. Pouze studenti UK. 
Aktivita a 
požadavek na 
čas věnovaný 
této aktivitě 

Studium ve škole Samostudium 
Placené 
zaměstnání 

Neplacené stáže 
Dobrovolnická 
činnost 

Volnočasové 
aktivity 

méně více méně více méně více méně více méně více méně více 

PF 20,4% 22,7% 19,1% 52,6% 13,7% 43,7% 11,2% 28,9% 9,6% 28,9% 3,2% 68,7% 

KF 19,3% 38,2% 19,5% 54,0% 32,4% 13,6% 22,2% 12,6% 14,7% 26,5% 1,1% 77,0% 

PF bez odpovědi 2,4% 2,5% 8,8% 19,6% 18,5% 4,7% 

KF bez odpovědi 4,5% 4,0% 5,1% 29,4% 24,6% 6,1% 

Zbytek hodnot do 100 % = stejné množství času. 
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f) Rodinné zázemí 
 
Šetření Eurostudent VI potvrzuje dlouhodobé výsledky univerzity (např. z absolventského 

šetření z roku 2014), které zmiňují vysoký podíl absolventů, jejichž rodiče jsou vysokoškolsky 

vzdělaní. Toto platí i mezi studenty, kde je vysoký podíl studentů, kteří mají alespoň jednoho 

rodiče s vysokoškolským vzděláním (přibližně polovina respondentů). Oba rodiče s 

vysokoškolským vzděláním má přibližně třetina respondentů. Nižší podíl rodičů s 

vysokoškolským vzděláním je u teologických fakult, Pedagogické fakulty, ale také u 

Farmaceutické fakulty. Naopak podíly nejvyšší, kdy alespoň jeden z rodičů má vysokoškolské 

vzdělání, jsou u Matematicko-fyzikální fakulty, Právnické fakulty, Fakulty sociálních věd a 

lékařských fakult (zde jsou však mezi jednotlivými fakultami viditelné výkyvy). Vzdělání rodičů 

do jisté míry koresponduje s tím, jak studenti vnímají sociální postavení svých rodičů. Jako často 

nadprůměrné vidí toto postavení studenti Právnické fakulty, Matematicko-fyzikální fakulty, 

Fakulty sociálních věd a lékařských fakult (opět obecně vysoké hodnoty, ale kolísavé mezi 

jednotlivými lékařskými fakultami).  

U studentů s nízkým podílem vysokoškolsky vzdělaných rodičů se objevuje také vyšší podíl 

studentů, kteří vnímají sociální postavení svých rodičů (teologické fakulty, Pedagogická fakulta) 

jako podprůměrné. Výjimku představuje Farmaceutická fakulta kde, i přes nižší podíl 

respondentů s alespoň jedním vysokoškolsky vzdělaným rodičem, vnímá většina studentů 

sociální postavení svých rodičů jako průměrné a téměř 40 % jako nadprůměrné (detailněji viz 

Tabulka 43). 

Sociální postavení rodičů není závislé pouze na jejich vzdělání, ale také na práci, kterou v 

současné době vykonávali. Skupiny zaměstnání vycházejí z klasifikace zaměstnání CZ–ISCO (pro 

přehled viz Tabulka 44). Více než polovina respondentů zařazuje práci svého otce do prvních tří 

tříd (tj. Zákonodárci a řídící pracovníci, Specialisté, Techničtí a odborní pracovníci). U žen je podíl 

v prvních třech třídách nižší (40 %). Tento podíl vzrůstá mezi rodiči, jejichž sociální postavení je 

dle respondentů nadprůměrné a naopak dále klesá s označeným průměrným a podprůměrným 

postavením. U 4. a 5. třídy (úředníci a pracovníci ve službách a prodeji) stoupá podíl rodičů s 

označeným průměrným sociálním postavením, 6. – 9. třída má vysoký podíl rodičů s 

podprůměrným sociálním postavením. Je však nutné říci, že toto dělení je ze strany respondentů 

velmi subjektivní. 

 
 
 
Tabulková část 

 
Tabulka 43: Vzdělání rodičů a jejich sociální postavení dle jednotlivých fakult UK. 

 

Otec i 
matka 
VŠ 
vzdělání 

Alespoň jeden z rodičů 
minimálně: 

Sociální postavení rodičů: 

VŠ 
vzdělání 

Maturitní 
zkouška 

SŠ 
vzdělání 
bez 
maturity 

Výrazně 
nadprůměrné 

Spíše 
nadprůměrné 

Průměrné 
Spíše 
podprůměrné 

Výrazně 
podprůměrné 

1. LF 36,3% 51,5% 89,2% 98,0% 9,1% 40,3% 44,0% 5,3% 1,1% 

2. LF 50,3% 63,3% 94,9% 99,4% 13,0% 44,1% 37,3% 4,5% 0,6% 

3. LF 39,3% 52,6% 90,3% 99,0% 7,7% 44,4% 38,8% 7,1% 1,5% 

ETF 20,7% 34,5% 69,0% 100,0% 6,9% 13,8% 62,1% 17,2% 0,0% 

FHS 25,4% 40,2% 86,8% 97,9% 5,3% 39,7% 45,5% 6,9% 1,1% 
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Otec i 
matka 
VŠ 
vzdělání 

Alespoň jeden z rodičů 
minimálně: 

Sociální postavení rodičů: 

VŠ 
vzdělání 

Maturitní 
zkouška 

SŠ 
vzdělání 
bez 
maturity 

Výrazně 
nadprůměrné 

Spíše 
nadprůměrné 

Průměrné 
Spíše 
podprůměrné 

Výrazně 
podprůměrné 

FSV 38,7% 54,7% 90,9% 98,8% 8,9% 46,1% 37,2% 6,9% 0,5% 

FTVS 26,8% 43,1% 91,1% 99,2% 7,3% 40,7% 43,1% 8,9% 0,0% 

FaF 21,3% 36,2% 82,8% 96,0% 4,0% 35,1% 54,0% 4,0% 0,6% 

FF 30,3% 46,4% 87,2% 96,4% 6,0% 36,1% 47,8% 8,5% 0,9% 

HTF 20,0% 30,7% 82,7% 96,0% 6,7% 32,0% 48,0% 13,3% 0,0% 

KTF 11,8% 25,5% 72,5% 96,1% 2,0% 25,5% 47,1% 21,6% 3,9% 

LFHK 28,0% 45,2% 87,3% 97,5% 5,1% 36,9% 49,0% 8,9% 0,0% 

LFPl 31,3% 55,0% 91,3% 98,8% 5,6% 48,8% 39,4% 5,0% 0,0% 

MFF 46,8% 61,5% 92,5% 98,0% 6,7% 50,0% 36,1% 6,0% 0,8% 

PedF 18,0% 31,6% 81,0% 96,8% 2,8% 32,8% 50,2% 10,7% 2,6% 

PF 43,4% 58,7% 91,1% 97,3% 14,5% 44,0% 33,1% 6,2% 0,6% 

PřF 31,5% 45,2% 87,9% 98,6% 5,5% 36,0% 47,9% 9,2% 1,0% 

CELKEM 32,8% 47,9% 87,9% 97,6% 6,9% 38,0% 44,7% 8,8% 0,9% 

 
 
Tabulka 44: Současné či poslední zaměstnání rodičů dle ISCO ve srovnání se sociálním postavením 
rodiče. Pouze studenti UK. 

 

Současné či 
poslední 
zaměstnání 

Sociální postavení rodičů a práce matky/otce 

nadprůměrné průměrné podprůměrné 

Matka Otec Matka Otec Matka Otec Matka Otec 

1. Zákonodárci a řídící pracovníci 4,9% 8,2% 7,4% 14,3% 2,9% 3,1% 1,3% 1,0% 

2. Specialisté 25,6% 17,9% 34,3% 26,7% 19,4% 10,7% 10,8% 7,0% 

3. Techničtí a odborní pracovníci 9,8% 26,9% 11,4% 27,6% 9,0% 28,9% 5,8% 15,0% 

4. Úředníci 22,1% 4,3% 19,7% 3,9% 26,0% 4,9% 17,8% 3,3% 

5. Pracovníci ve službách a prodeji 24,8% 14,3% 19,2% 12,3% 30,0% 17,2% 31,1% 11,5% 

6. Kvalifikovaní pracovníci v zemědělství, 
lesnictví a rybářství 

0,7% 2,3% 0,5% 1,8% 0,9% 2,8% 1,0% 3,0% 

7. Řemeslníci a opraváři 0,6% 7,8% 0,2% 3,0% 0,9% 11,4% 1,3% 16,5% 

8. Obsluha strojů a zařízení, montéři 2,0% 7,4% 0,6% 2,2% 2,6% 10,5% 6,5% 19,8% 

9. Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci 3,3% 1,2% 1,1% 0,2% 3,4% 1,1% 14,8% 7,0% 

0. Zaměstnanci v ozbrojených silách 0,3% 1,8% 0,4% 1,8% 0,3% 2,0% 0,3% 1,0% 

Nevím 2,5% 4,6% 2,3% 3,1% 2,3% 5,0% 4,8% 11,8% 
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III) ZDRAVOTNĚ ZNEVÝHODNĚNÍ STUDENTI NA UK 
 

a) Obecné informace 

V rámci šetření EUROSTUDENT VI odpovídali na otázky studenti, kteří sami sebe definovali jako 

zdravotně znevýhodněné. Z celkového počtu 4 634 respondentů se tak identifikovalo 761 

studentů (16,4 %). Velké zastoupení zdravotě znevýhodněných studentů (dále ZZS) bylo 

v populaci respondentů bakalářských studijních programů (20,2 % z celkového počtu 1854 

studentů bakalářských SP), menší pak ve studijních programech dlouhého magisterského studia 

(13,7 % z 1 775 respondentů) a navazujícího magisterského studia (14,4 % z 1 003 

respondentů). Z hlediska formy studia byli dominantně zastoupeni ZZS prezenční formy studia 

(692 studentů; 16,3 % z celkové populace studentů prezenční formy), avšak studenti 

kombinované formy studia měli v poměru k celkovému počtu odpovědí obdobný podíl (18,2 % 

z celkového počtu studentů kombinované formy). 

ZZS byli zastoupeni obdobně napříč jednotlivými fakultami. Výjimku tvoří nadreprezentování FF 

(+3,7 %) a podreprezentování FSV (−2,3 %), odchylky u ostatních fakult byly v porovnání se 

všemi odpověďmi do hodnoty ± 2 %. U jednotlivých typů studijních programů se zastoupení 

některých fakult také liší. Vždy se však jedná o ±5% hodnoty (více viz Tabulka B1). U odchylek 

počtu ZZS je však důležité na kolik se liší s reálnou situací ZZS na UK. Vzhledem ke 

komplikovanosti identifikace ZZS (např. studenti s psychickými problémy, s poruchami učení 

atd.) není možné určit přesná čísla ZZS na UK. 

ZZS se přiřazovali do pěti základních skupin zdravotního znevýhodnění: fyzické chronické 

nemoci, psychické problémy, pohybové problémy, senzorické problémy (zrakové či sluchové), 

poruchy učení (dyslexie, aj.). Šestou skupinou byla obecná kategorie jiné dlouhotrvající problémy 

(blíže nespecifikovány). Respondenti mohli zvolit více odpovědí, celkově 761 respondentů 

zvolilo 969 typů znevýhodnění. Nejvíce ZZS své znevýhodnění zařazuje do kategorie psychické 

problémy (43,5 %), vyrovnané zastoupení je u znevýhodnění fyzickými chronickými nemocemi, 

poruchami učení a jinými dlouhotrvajícími problémy (20-25 %). Senzorické a pohybové 

problémy jsou zastoupeny nejméně (více viz Tabulka B2). Vzhledem k vysokému počtu 

respondentů s psychickými problémy není překvapivé, že téměř 70 % ZZS odpovídá, že jejich 

zdravotní znevýhodnění není rozpoznatelné. Čtvrtina respondentů deklaruje, že je jejich 

znevýhodnění rozpoznatelné po čase a pouze 5 % má okamžitě rozpoznatelné znevýhodnění. U 

velké části respondentů (41 %) neznamená znevýhodnění závažné omezení v běžných 

aktivitách (vážně omezuje přibližně čtvrtinu respondentů, více než třetina respondentů volí 

střední hodnotu). Naopak zdravotní omezení představuje vážnou překážku ve studiu pro 36 % 

ZZS. Zde jsou odpovědi rozloženy téměř shodně na třetiny (omezuje/střední hodnota/téměř či 

vůbec neomezuje). Studenti, kteří se vyjádřili, že je jakýmkoliv způsobem zdravotní 

znevýhodnění omezuje ve studiu, odpovídali i na následující otázku, která hodnotila podporu 

v rámci studia. Většina ZZS se vyjádřila, že žádnou podporu nepotřebuje či jí nechce (58 %). 

Studenti dále hodnotí připravenost školy na studium studentů se specifickými potřebami jako 

dobrou v 31 % případů. Asi čtvrtina studentů vidí tuto připravenost jako horší (23 %), vysoký 

podíl (42 %) volí střední hodnotu. Celkově však mezi ZZS převládá spokojenost se studiem (56 
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%) a ve většině případů dobře hodnotí své začlenění do kolektivu30 (58 %). Pro detailnější 

odpovědi viz Tabulka B3. 

Poměr mezi ženami a muži je obdobný jako je v celkovém počtu respondentů (mezi ZZS je pouze 

o procento více mužů). Z hlediska věkové populace je vzorek studentů se ZZS starší než celkový 

počet respondentů. Podíl ZZS nad 25 let je o více než 7 % vyšší než celkový počet respondentů 

nad tuto věkovou hranici. To může mít významný vliv na odlišné odpovědi v některých oblastech 

(např. životní podmínky, další socioekonomické faktory apod.). 

V následujících částech jsou popsány jednotlivé odpovědi ZZS v kategoriích aktuální studium, 

dosavadní vzdělání, životní podmínky a mobility. Zdůrazněny budou pouze odpovědi, ve kterých 

se ZZS výrazným způsobem liší od celkových odpovědí. Odpovědi ZZS oproti celkovým 

respondentům jsou však ve větším počtu případů téměř totožné (rozdíl do ± 3%), proto budou 

zdůrazněny především rozdílnosti, které jsou z celkové srovnání ZZS a všech respondentů za UK 

významnější (minimální rozdíl přibližně 5 %), a to i z hlediska dopadu na studium. 

 

Tabulková část: 

 

Tabulka B1: Počty a podíly studentů, kteří se identifikují jako ZZS z celkové populace respondentů. 

 

CELKOVÝ POČET RESPONDENTŮ 
(n=4634) 

Bc. (n=1854) Mgr. (n=1775) NMgr. (n=1003) 

 

Σ 
celkem 

% Σ ZZS % ZZS ± % %  % ZZS ± % % % ZZS ± % % % ZZS ± % 

1. LF 548 11,8% 89 11,7% -0,1% 3,6% 5,1% 1,5% 25,5% 27,2% 1,7% 2,9% 2,8% -0,1% 

2. LF 177 3,8% 29 3,8% 0,0% 1,7% 2,4% 0,7% 7,5% 7,8% 0,3% 1,1% 0,7% -0,4% 

3. LF 196 4,2% 33 4,3% 0,1% 2,0% 2,9% 0,9% 9,0% 9,1% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 

ETF 29 0,6% 11 1,5% 0,9% 1,3% 2,4% 1,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,6% 1,4% 0,8% 

FHS 189 4,1% 33 4,3% 0,2% 5,8% 5,9% 0,1% 0,2% 0,4% 0,2% 7,8% 6,9% -0,9% 

FSV 406 8,8% 49 6,5% -2,3% 11,7% 7,5% -4,2% 0,2% 0,0% -0,2% 18,5% 14,6% -3,9% 

FTVS 123 2,7% 17 2,2% -0,5% 4,6% 3,2% -1,4% 0,0% 0,0% 0,0% 3,7% 3,5% -0,2% 

FaF 174 3,8% 23 3,0% -0,8% 1,1% 1,3% 0,2% 8,3% 7,0% -1,3% 0,6% 0,7% 0,1% 

FF 588 12,7% 125 16,4% 3,7% 19,8% 23,5% 3,7% 0,1% 0,0% -0,1% 21,7% 25,7% 4,0% 

HTF 75 1,6% 23 3,0% 1,4% 2,8% 4,3% 1,5% 0,0% 0,0% 0,0% 2,3% 4,8% 2,5% 

KTF 51 1,1% 14 1,8% 0,7% 1,7% 2,4% 0,7% 0,3% 0,4% 0,1% 1,4% 2,8% 1,4% 

LFHK 157 3,4% 12 1,6% -1,8% 0,3% 0,0% -0,3% 8,5% 4,9% -3,6% 0,0% 0,0% 0,0% 

LFPl 160 3,5% 19 2,5% -1,0% 0,1% 0,0% -0,1% 8,9% 7,8% -1,1% 0,0% 0,0% 0,0% 

MFF 252 5,4% 40 5,3% -0,1% 9,6% 8,0% -1,6% 0,0% 0,0% 0,0% 7,4% 6,9% -0,5% 

PedF 506 10,9% 78 10,3% -0,6% 15,9% 12,6% -3,3% 4,1% 4,5% 0,4% 13,9% 13,9% 0,0% 

PF 484 10,4% 74 9,7% -0,7% 0,1% 0,0% -0,1% 27,2% 30,5% 3,3% 0,0% 0,0% 0,0% 

PřF 511 11,0% 92 12,1% 1,1% 17,6% 18,5% 0,9% 0,2% 0,4% 0,2% 18,0% 15,3% -2,7% 

bez 
odpovědi 

8 0,2% 0 0,0% -0,2% 0,3% 0,0% -0,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,0% -0,1% 

CELKEM 4634 100,0% 761 100,0% 0,0% 100,0% 100,0% 0,0% 100,0% 100,0% 0,0% 100,0% 100,0% 0,0% 

CELKEM 
ZZS 

  761    374   243   144  

 

                                                           
30 Nejedná se pouze o úzký kolektiv, ale vzhledem k nejednoznačnosti otázky lze říci, že i začlenění v rámci 
celé UK. Původní otázka: Jak hodnotíte své začlenění do kolektivu/vysoké školy? 
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Tabulka B2: Počty a podíly znevýhodnění z celkové populace znevýhodněných na UK. 

 
Σ znevýhodnění 

Σ 
znevýhodněných 

Fyzické 
chronické 
nemoci 

Psychické 
problémy 

Pohybové 
problémy 

Senzorické 
problémy 
(zrakové 
nebo 
sluchové) 

Poruchy učení 
(dyslexie…) 

Jiné 
dlouhotrvající 
problémy 

CELKEM 969 761 192 331 41 92 153 160 

% z počtu znevýhodněných 
možnost více odpovědí, proto součet > 100 % 

25% 43% 5% 12% 20% 21% 

 

 

Tabulka B3: Odpovědi ZZS na vybrané otázky. 

 Škála odpovědí 1 – 5 (viz popis)  

Všechny otázky [n=761], pokud není uvedeno jinak 1 2 3 4 5 Bez odpovědi 

Do jaké míry vás vaše zdravotní znevýhodnění omezuje v běžných 
aktivitách? 

|←velmi vážně vůbec→| 
  

5% 20% 34% 26% 15% 0% 

 Do jaké míry vás vaše zdravotní znevýhodnění omezuje ve studiu? 8% 28% 32% 23% 8% 1% 

 

Jak hodnotíte poskytovanou podporu v rámci studia? [n=696] 
|←zcela dostatečná 

zcela 
nedostatečná→|  

nepotřebuji 
/ nechci 

5% 9% 11% 10% 6% 1% 58% 

Jak hodnotíte připravenost vysoké školy na studium studentů se 
specifickými potřebami? 

|←velmi dobře 
připravena 

zcela 
nepřipravena→|  

10% 22% 42% 18% 5% 3% 
 

Jak jste spokojen se studiem? 
|←velmi spokojen 

zcela 
nespokojen→| 

 

23% 33% 20% 19% 4% 1% 
 

Jak hodnotíte své začlenění do kolektivu/vysoké školy? 
|←velmi dobře  velmi špatně→|   

28% 29% 19% 17% 7% 0% 
 

 

 

b) Aktuální studium 

Pro ZZS bylo studium na UK, obdobně jako v případě celkových odpovědí, první volbou (82,5 % 

odpovědí). ZZS si vybírali UK více na základě finanční dostupnosti (nárůst o 7,3 % u položky 

finanční dostupnost jako „velmi důležitým“ aspekt pro výběr školy), naopak méně kladli důraz 

na prestiž vysoké školy, šanci na přijetí a uplatnění po absolvování (tyto proměnné vykazují 

pokles přibližně o 3 % vzhledem ke všem respondentům). Opětovně by studium na VŠ v obecné 

rovině zvolila většina ZZS (87,3 %), drobně však narůstá počet těchto studentů, kteří by studovat 

nešli (+4 %). Univerzitu Karlovu by chtělo opětovně studovat 71,5 % ZZS (−4,1 % oproti celku, 

zároveň však narůstá počet nerozhodných +3,3 %). Stejný obor by volilo o 7 % méně ZZS, ale 

opět se u této skupiny projevuje větší nerozhodnost (+4,6 % položka nevím). 

Spokojenost se studiem je nižší zejména v oblastech organizace a harmonogramu studia 

(−8,3 %), kvality výuky (−6,5 %), přístupem vyučujících ke studentům (−4,9 %) a v oblasti 

vybavení školy31 (−4,4 %). Celkově kritičtější pozice ZZS ke studiu doplňují nesouhlasné 

odpovědi na výroky: učitelé mě inspirují (nesouhlas +5,3 %), studijní program bych doporučil 

ostatním (+4,9 %) a podmínky studia byly od začátku jasné (+4,8 %). ZZS v kritice míří také více 

na sebe, kdy mají častěji pocit, že na VŠ nepatří (+8,7 %), což také potvrzují v otázce: Občas se 

ptám, zda pro mě bylo studium správnou volbou (+6,2 %). Souhrnně pro odpovědi viz Tabulka B4. 

                                                           
31 Vybavení myšleno explicitně „knihovny, počítače, učebny atd.“ 
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ZZS se také necítí být součástí UK (−5,7 %) a identifikují se více do třetiny nejhorších studentů 

(+6,2 %, což představuje dvojnásobek hodnoty odpovědí všech studentů) a naopak méně mezi 

nejlepší a průměrné. Do jisté míry může být toto způsobeno i tím, že větší počet ZZS v minulosti 

neúspěšně ukončil vysokoškolské studium (+7,2 %). I když se ZZS častěji zařazují mezi třetinu 

nejhorších studentů, po skončení aktuálního studia chtějí v porovnání se všemi respondenty 

častěji pokračovat ve studiu dalším (do roka po ukončení současného studia +4 %, za více než 

rok +3 %). ZZS, kteří nevědí, zdali budou pokračovat ve studiu, či ti, kteří pokračovat nechtějí, 

jsou pravděpodobně více nerozhodní ve věci, co budou dělat po ukončení studia. Na otázku Jaké 

jsou Vaše plány v roce následujícím po ukončení aktuálně studovaného programu, odpověděli ZZS 

s velkým poklesem u odpovědi „Budu hledat nové placené zaměstnaní či začnu pracovat v novém 

placeném zaměstnání“ (−15 %), naopak stouply odpovědi v položkách nevím (+5 %) a bez 

odpovědi (+13 %). Tento významný rozdíl však může být způsoben chybou v kódování 

položky32 či může vyjadřovat větší nedůvěru ZZS v nové pozice – odpověď „pokračovat 

v placeném zaměstnání, které v současnosti mám“ je bez většího rozdílu oproti celkovým 

odpovědím (−1 %). Více viz Tabulka B5. 

Nedůvěra v pracovní trh (nové pozice) může být spojena i se šancemi na dobré uplatnění na trhu 

práce. ZZS jsou v těchto aspektech kritičtější – a to jak v hodnocení dobrých šancí na tuzemském 

trhu práce (−5,6 %), tak zahraničním (−5,2 %). Nutno říci, že i přes tento pokles hodnotí své 

šance na tuzemském trhu práce ZZS jako dobré téměř ve dvou třetinách případů a více než jedna 

třetina ZZS hodnotí jako dobré šance na mezinárodním trhu. Více viz Tabulka B5. 

ZZS nepreferují jakoukoliv formu výuky oproti všem respondentům. Jediný větší pokles 

představuje pokles preference u „praxe zajištěné školou“ (v součtu klesá hodnota „vyhovuje“ o 

5,4 %). To může být spojeno s vyšším věkem respondentů (viz Tabulka B6). 

 

 

 

Tabulková část: 

 

Tabulka B4: Odpovědi ZZS na vybrané otázky (rozdíly oproti celkové populaci respondentů). 

 

Jakou roli hrály níže uvedené aspekty při výběru školy, na které 
studujete? 

velmi spíše 
spíše 
ne 

zcela ne bez odpovědi 

Prestiž VŠ -3,4% 0,0% 2,5% 0,9% 0,0% 

Finanční dostupnost 7,3% -0,5% -3,6% -3,3% 0,1% 

Uplatnění po absolvování -3,5% 0,0% 1,2% 2,3% 0,0% 

Šance na přijetí 0,7% -3,4% 1,6% 1,2% -0,1% 

 

Uveďte, jak jste spokojen se svým studiem v následujících oblastech: 

1 2 3 4 5 
bez odpovědi 

|←velmi spokojen zcela nespokojen→| 

Organizace a harmonogram studia -2,2% -6,2% 0,6% 6,4% 1,3% 0,1% 

Kvalita výuky -2,6% -3,9% 3,6% 1,8% 1,0% 0,1% 

Přístup vyučujících ke studentům -1,6% -3,3% 0,9% 2,5% 1,5% 0,0% 

Vybavení školy -3,6% -0,8% 2,6% 0,7% 1,2% -0,1% 

                                                           
32 Proměnná bez odpovědi v sobě zahrnovala i osoby, které na otázku neměli odpovídat, tj. osoby, které na 
otázku, zdali plánují pokračovat v dalším studiu, odpověděli ano, do roka po ukončení aktuálního SP či ano, 
ale nikoli do roka… Tato chyba byla vzata v potaz při vyhodnocování odpovědi. 
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Do jaké míry souhlasíte s následujícími výroky? 

|←zcela souhlasím zcela nesouhlasím→| bez odpovědi 

Učitelé mě inspirují. 1,8% -4,3% -2,8% 3,5% 1,9% -0,1% 

Svůj studijní program bych doporučil 
ostatním. 

-0,5% -4,8% 0,6% 3,2% 1,7% -0,2% 

Podmínky studia byly od začátku 
jasné. 

-5,0% -0,7% 0,9% 2,4% 2,4% 0,0% 

Často mám pocit, že na VŠ nepatřím. 4,0% 4,6% 3,5% 0,0% -12,0% -0,1% 

Občas se sám sebe ptám, zda pro mě 
bylo studium správnou volbou. 

4,9% 1,3% 4,0% 0,5% -10,6% -0,1% 

 

 

Tabulka B5: Odpovědi ZZS na další plány po studiu včetně šancí na trhu práce: [rozdíl ZZS - Celkem] 

 

1 2 3 4 5 6  

Jaké jsou Vaše plány v roce následujícím po ukončení aktuálně studovaného studijního programu? 
(n=332) 

 

pokračovat 
v 
zaměstnání 

pokračovat 
v 
podnikání 

hledat nové 
placené 
zaměstnání 
či 
pokračovat 
v současném 

založit 
firmu 

dělat něco 
jiného 
(založení 
rodiny, 
cestování) 

nevím bez odpovědi 

[± %] -1,0% 0,4% -15,4% -0,2% -2,2% 5,3% 13,1% 

Jak hodnotíte své šance na trhu práce po dokončení současného studijního programu? (n=761) 

 

|← velmi dobře 

 

velmi špatně→| 
nejsem 
schopen 
hodnotit 

bez odpovědi 

národní úroveň -5,3% -0,3% 0,7% 1,4% 2,0% 1,6% -0,1% 

mezinárodní úroveň 0,1% -5,3% -0,4% 0,2% 3,1% 1,8% 0,5% 

 

 

Tabulka B6: Na kolik Vám vyhovují jednotlivé formy výuky? [rozdíl ZZS - Celkem] 

 

1 2 3 4 5 mého 
studia se 
netýká 

bez 
odpovědi 

 

|←zcela vyhovuje zcela nevyhovuje→| 

Přednáška s monologem 2,0% 0,8% -2,7% -1,4% 1,5% -0,2% 0,0% 

Přednáška s diskuzí 1,2% -1,3% -2,0% 1,1% 0,8% 0,1% 0,1% 

Výuka s využitím interaktivních 
metod (přednášky s využitím 
videa) 

-2,7% -0,9% 2,7% -0,1% 0,5% 0,6% -0,1% 

Cvičení ve škole -1,5% -1,7% 0,2% 2,5% 0,2% 0,2% 0,1% 

Terénní cvičení 1,5% -2,0% 0,5% 1,7% 0,8% -2,4% -0,1% 

Práce v laboratoři 1,2% 0,0% -2,1% 0,3% 0,1% 0,6% -0,1% 

Praxe zajištěná školou -2,0% -3,3% 1,0% 0,6% 2,2% 1,3% 0,2% 

Praxe zajištěná studentem pod 
kontrolou školy 

-1,0% -1,2% 0,1% 1,1% 0,4% 0,3% 0,3% 

Exkurze 0,4% -2,7% 0,9% 0,6% 0,5% -0,1% 0,4% 

Konzultace 2,0% -1,7% -3,4% 2,0% 0,4% 0,6% 0,1% 

Výuka prostřednictvím LMS 
(Moodle apod.) 

1,2% -0,7% -2,5% 1,3% 0,3% 0,6% -0,2% 
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c) Dosavadní vzdělání 

 

Přechod na vysokou školu trval části ZZS déle, než uvádí výsledky všech respondentů (o 3 % 

méně uvádí přechod na VŠ do jednoho roku od absolvování střední školy), ve výsledku ale 

přechod na vysokou školu nedělá ZZS problémy (84 % ZZS přešlo na VŠ do jednoho roku). Na 

otázku, zdali studenti pracovali před nástupem na vysokou školu, odpovědělo více ZZS kladnou 

odpovědí (téměř o 6 % více než podíl v celkových odpovědích). To může do jisté míry (opět) 

souviset se staršími respondenty mezi ZZS. ZZS ve větší míře vykazují přerušení studia po 

vstupu na vysokou školu na dobu nejméně jednoho roku (+6,2 %) a to častěji v průběhu studia 

(+5,6 %) než mezi absolvováním a zapsáním se do vyššího typu (−6,8 %). K přerušení studia 

vedly ZZS častěji jejich zdravotní problémy (+12,2 %). Neúspěšně ukončilo v minulosti 

vysokoškolské studium 28,2 % ZZS (+7,2 % oproti celkové populaci respondentů). Za 

ukončením častěji stojí zdravotní problémy (+7,4 %), méně často nespokojenost s náplní studia 

(−4,5 %) či ukončení studia z důvodu, že studovaný obor byl pouhou záložní variantou pro 

studium primární (−5,9 %). 

 

 

d) Životní podmínky 

Otázky na životní podmínky vycházejí do značné míry z předpokladu, zdali si student během 

semestru vydělává nebo nemá žádný příjem. V této otázce jsou hodnoty ZZS v porovnání 

s celkem totožné s malými odchylkami. Téměř polovina ZZS si pravidelně vydělává (46,4 % vs. 

46,5 % z celkových odpovědí); 23,1 % ZZS si vydělává příležitostně (+1,85 % v porovnání 

s celkem) a 29,6 % si během semestru nevydělává (−1,5 %). 

ZZS bydlí během týden častěji sami (+2,3 %) či s rodinnými příslušníky (+2,2 %), než společně 

s jinými lidmi (−4,5 %). Bydlení na koleji však má obdobný podíl, jako u celkových odpovědí (cca 

22 % ZZS). ZZS jsou méně spokojeni s výší nákladů spojených s bydlením (−5,6 %) s kvalitou 

bydlení (−3,4 %), kvalitou poskytovaných služeb v rámci bydlení (−6,3 %) a dojezdovou 

vzdáleností (−4,9 %). Tyto proměnné může opět do jisté míry ovlivňovat vyšší věk respondentů 

a také větší dojezdová vzdálenost z místa bydliště do školy (o 5 % méně studentů má 

dojezdovou vzdálenost do 30 minut, podíl ZZS s dojezdovou vzdáleností nad 30 minut naopak 

stoupá). Všechny odpovědi ohledně bydlení souhrnně viz Tabulka B7. 

Finanční zdroje ZZS jsou obdobné jako u odpovědí všech respondentů. ZZS ve větší míře 

nepobírají stipendia, bez tohoto příjmu je o 6,2 % víc respondentů z řad ZZS než v celkové 

populaci. Podíl ZZS, kteří pobírají stipendium do výše 2 000 Kč, klesá o 7,3 %. Vlastní zdroje 

příjmů (současné zaměstnání, předchozí zaměstnání) jsou s malými odchylkami totožné 

v porovnání se všemi respondenty. 

Životní náklady na jeden měsíc, které si studenti hradí sami, jsou srovnatelné s celkovými 

odpověďmi. Liší se pouze v položkách zdravotní výdaje (+4,3 % má alespoň nějaké výdaje za 

měsíc) a kulturní/volnočasové aktivity. Zde stoupá počet respondentů, kteří nemají žádné 

náklady na tyto aktivity (+2,7 %) či ze svého utratí do 1 000 Kč za měsíc (+3,9 %), hodnoty nad 

500 Kč oproti celkové populaci mírně klesají. Obdobné je to v oblasti výdajů za zdravotní služby, 

které za studenty hradí někdo jiný (rodiče, partner…), ale ne tak významné (nenulové 

zdravotní výdaje +2,5 %). Pro položku zdravotní výdaje je však nutné brát v potaz vyšší věk 

respondentů, tedy těch, kteří musejí platit zdravotní pojištění. ZZS jsou obecně více závislí na 

ostatních. Zastoupení ZZS, kteří si nenechávají hradit výdaje (bydlení, strava, telefon/internet, 
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zdravotní výdaje, ostatní pravidelné výdaje) jinou osobou klesá. Viz Tabulky B8 a B9. Nejedná se 

však o výrazný pokles (maximálně do 3,5 %), do jisté míry opět ovlivněn věkem respondentů. 

Věk vstupuje i do nákladů spojených se studiem, kde stoupají hodnoty školného/poplatků za 

studium placené ZZS (+4,9 %) či osobou blízkou (+2,2 %). Zároveň je také větší podíl ZZS nucen 

investovat do studijních materiálů (+5,6 %). 

Studenti se zdravotním znevýhodněním se výrazněji potýkají s finančními potížemi. 

V akademickém roce 2015/2016 měla finanční potíže téměř čtvrtina ZZS (+9,2 % oproti celkové 

populaci respondentů). Neočekávaný výdaj do výše 5 000 Kč není schopna uhradit třetina ZZS 

(+8,7 % oproti celku). V akademickém roce 2015/2016 se ZZS častěji dostávali do platební 

neschopnosti v oblasti placení ubytování (+6 %), zaplacení telefonních poplatků (+4,4 %) a 

splacení půjčky (+2,6 %). 

Jak již bylo zmíněno na začátku kapitoly ZZS si vydělávají (pravidelně či příležitostně) velmi 

obdobně jako deklaruje celá populace respondentů. ZZS se však liší z hlediska důvodů, proč 

danou práci vykonávají. Velký nárůst souhlasu je s tvrzením bez placené práce bych si nemohl 

studium dovolit (+10 %), pracuji k zafinancování svého živobytí (+6,5 %), pracuji, protože musím 

finančně podpořit jiné, např. děti, partnera, rodiče (+4,8 %) a naopak ZZS spíše nesouhlasí 

s tvrzením: pracuji, abych měl větší pracovní zkušenosti (−2,7 %). Více viz Tabulka B10. Třetina 

ZZS vypovídá, že jejich práce „zcela nesouvisí“ s náplní jejich studijního programu. Přibližně 43 

% deklaruje, že jejich práce „zcela“ či „částečně“ souvisí s náplní jejich studijního programu. 

Jedná se o velmi obdobné hodnoty jako u celkové populace respondentů. ZZS se méně 

identifikují jako studenti, kteří mají další aktivity (−4,28 %). Neidentifikují se však více jako 

zaměstnanci (zde odpovědělo 24 % respondentů ZZS, což je totožné jako v celkové populaci), 

ale jako lidé, kteří jsou zaneprázdněni především dalšími povinnostmi či aktivitami mimo práci a 

studium - např. péčí o členy domácnosti (+4,2 %). Tento nárůst může být částečnou odpovědí na 

fakt, že studenti se zdravotním znevýhodněním tráví více času dobrovolnickou činností, než 

uvedli studenti celkem (+6 % vykazuje alespoň nějakou dobrovolnickou činnost během týdne). 

Rozdíly mezi odpověďmi ZZS a celkových odpovědí jsou uvedeny v Tabulce B11. 

Čas věnovaný studiu ve škole a samostudiu rozložený do celého týdne je obdobný s tím, co 

deklarují všichni respondenti. Spokojenost s tímto vytížením je však odlišná. ZZS více nesouhlasí 

se současným vytížením při samostudiu (−5,2 %) a studiu ve škole (−7,7 %), není zde však 

jednoznačný trend, zdali by (v porovnání s celkovou populací) raději trávili více času či méně 

času výukou (ve škole, samostudiem). Méně by se však chtěli věnovat dobrovolnické činnosti a 

neplaceným stážím. Detailněji viz Tabulka B12. 

 

Tabulková část: 

Tabulka B7: Jak jste spokojeni se svým bydlením v následujících oblastech: [rozdíl ZZS - Celkem] 

 

1 2 3 4 5 bez 
odpovědi 

 

|←cela spokojen zcela nespokojen→| 

Náklady spojené s bydlením -4,5% -1,2% 2,2% 2,4% 1,3% -0,2% 

Lokalita -5,0% 3,2% 1,7% -0,3% 0,7% -0,3% 

Kvalita bydlení -2,9% -0,5% 1,8% 1,5% 0,4% -0,3% 

Kvalita poskytovaných služeb -4,8% -1,4% 2,8% 1,7% 1,6% 0,1% 

Soukromí -3,3% 1,7% -0,6% 0,3% 1,9% 0,0% 

Dojezdová vzdálenost -4,0% -0,9% 2,1% 1,5% 1,6% -0,3% 
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Tabulka B8: Průměrné měsíční výdaje [Kč], které si respondent hradí sám: [rozdíl ZZS - Celkem] 

[Kč] 
bez 
nákladů 

1-999 1000-1999 
>1000 

2000-3999 
>2000 

4000-5999 
>4000 

6000-7999 
 

8000-9999 
>8000 

>10000 

Bydlení (zahrnuje nájem, 
vybavení, vodu, elektřinu) 

-1,4% 1,0% 0,3% -1,3% -0,5% 0,6% 0,9% 0,4% 

Výdaje na stravu -1,5% 0,5% -1,9% 2,0% 0,6% 0,2% 0,1% → 
 

Doprava -1,7% 3,2% -2,0% 0,5% → 
    

Výdaje na telefon, internet 0,6% -0,8% 0,2% → 
     

Zdravotní výdaje -4,3% 2,6% 1,7% → 
     

Kulturní a volnočasové aktivity 2,7% 3,9% -3,4% -3,2% → 
    

Ostatní pravidelné výdaje 
(cigarety, oblečení, drogerie, 
zvířata…) 

2,3% -1,2% -2,3% 1,1% 0,1% →  
  

 

 

Tabulka B9: Průměrné měsíční výdaje [Kč], které respondentovi hradí někdo jiný: [rozdíl ZZS -

Celkem] 

[Kč] 
bez 
nákladů 

1-999 1000-1999 
>1000 

2000-3999 
>2000 

4000-5999 
>4000 

6000-7999 8000-9999 
>8000 

>10000 

Bydlení (zahrnuje nájem, 
vybavení, vodu, elektřinu) 

-2,6% 0,3% 0,9% -2,5% 2,5% 0,1% -0,2% 1,5% 

Výdaje na stravu -2,1% 0,9% -0,7% 0,5% 1,1% -0,1% 0,4% → 
 

Doprava -0,9% 2,3% -1,2% -0,2% → 
    

Výdaje na telefon, internet -3,0% 0,9% 2,1% → 
     

Zdravotní výdaje -2,5% 0,1% 2,4% → 
     

Kulturní a volnočasové aktivity -1,3% 2,7% -0,6% -0,8% → 
    

Ostatní pravidelné výdaje 
(cigarety, oblečení, drogerie, 
zvířata…) 

-3,5% 2,4% 0,7% 0,5% -0,1% → 
   

 

 

Tabulka B10: Do jaké míry souhlasíte s následujícími výroky: [rozdíl ZZS - Celkem] 

 

1 2 3 4 5 
 

 

|←cela souhlasím zcela nesouhlasím→| bez odpovědi 

Pracuji k zafinancování svého 
živobytí. 

6,1% 0,3% -2,0% -1,7% -2,7% 0,0% 

Pracuji, abych měl větší 
pracovní zkušenosti 

-3,8% 1,1% 1,0% -0,4% 2,1% 0,0% 

Bez placené práce bych si 
nemohl studium dovolit 

8,5% 1,5% 1,1% -0,5% -11,0% 0,4% 

Pracuji, protože musím 
finančně podpořit jiné (děti, 
partnera, rodiče...) 

3,0% 1,6% 2,8% 2,0% -9,9% 0,5% 

 

 

Tabulka B11: Kolik hodin strávíte v typickém týdnu tohoto semestru následujícími činnostmi? 

[rozdíl ZZS - Celkem] 

 

0 hodin 1-10 hodin 11-20 hodin 21-30 hodin 31-40 hodin >40 hodin 
bez 
odpovědi 

Placenou prací 0,0% 0,0% -0,3% 0,6% -1,5% 1,3% -0,1% 

Neplacenou stáží -1,8% 2,2% -0,4% 0,2% 0,0% 0,3% -0,5% 

Dobrovolnickou činností -5,5% 4,1% 1,0% 0,5% 0,1% 0,3% -0,5% 
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Tabulka B12: Vyjádřete svoji spokojenost s časovým vytížením: [rozdíl ZZS - Celkem] 

Rád bych aktivitě věnoval: méně času 
stejné 
množství 
času 

více času 
bez 
odpovědi 

Studium ve škole 3,2% -7,7% 4,3% 0,2% 

Samostudium 2,9% -5,2% 1,8% 0,5% 

Placené zaměstnání 3,1% -7,2% 5,2% -1,1% 

Neplacené stáže 3,9% -1,0% -2,7% -0,2% 

Dobrovolnická činnost 3,6% -2,9% 1,0% -1,7% 

Volnočasové aktivity 1,3% -3,0% 1,9% -0,2% 

 

 

e) Studentská mobilita 

Podíl ZZS, kteří absolvovali studijní pobyt na zahraniční vysoké škole, je nepatrně menší než 

podíl v celkovém počtu respondentů (−1,2 %). Obdobně klesá i podíl těch, kteří to mají v plánu 

(−2,5 %) a naopak stoupá podíl těch, kteří pobyt na zahraniční vysoké škole vůbec neplánují 

(+3,7 %). 

Zajímavé odpovědi přináší ZZS, kteří studijní pobyt absolvovali – na rozdíl od zbytku odpovědí, 

ZZS v menší míře využili programy EU (−10 %) a naopak využili jiné programy (+4,4 %) či 

pobyt, který nebyl zaštítěn žádným programem (+2,2 %). Proto studenti se zdravotním 

znevýhodněním méně využívali jako hlavní zdroj financování stipendia z EU (−10,7 %) a více 

příspěvek od rodičů, rodiny či partnera (+5,4 %), příjmy z práce během tohoto zahraničního 

pobytu (+2,9 %) či stipendium od hostitelské země (+2,4 %). 

Studenti, kteří absolvovali zahraniční pobyt, se vyjadřovali k překážkám, na které narazili během 

svého zahraničního pobytu.33 Na rozdíl od celkových odpovědí ZZS identifikovali jako překážku 

omezenou kapacitu mobilitního programu (+14,3 %), malou informovanost ze strany vysoké 

školy (+12 %), nedostatek znalosti cizího jazyka (+11,4 %), náročné začleňování zahraničního 

studia do domácího studijního programu (+9,4 %), problémy s uznáváním výsledků studia 

dosaženého v zahraničí v ČR (+6,8 %), další finanční náklady (+6,4 %), omezený přístup na 

vybrané školy nebo studijní programy v zahraničí (+5,8 %), zdravotní problémy (+5,8 %) a 

ztrátu placeného zaměstnání (+4,6 %). Naopak pro ZZS nebylo překážkou odloučení od 

partnera, dětí či přátel (+9,2 %). 

Studenti, kteří se na studijní pobyt chystají, vidí jako největší překážku, která je odrazuje od 

vycestování, další finanční náklady (71 %) a to s rozdílem +11 % oproti celkovým odpovědím. 

ZZS jsou o něco více kritičtí, překážky pro vycestování vidí častěji než ostatní respondenti a jsou 

více nerozhodnutí (narůstají střední hodnoty). 

Ještě s většími obavami přistupují k zahraničnímu pobytu ti, kteří tento pobyt neplánují. 

V porovnání s celkovou populací respondentů vidí překážku téměř ve všech proměnných (s 

výjimkou „odloučení od partnera, dětí, přátel“). Srovnej Tabulka B13-B15. 

 

                                                           
33 Výsledné hodnoty pro studenty se zdravotním znevýhodněním, kteří absolvovali studijní pobyt 
v zahraničí, mohou být zkresleny malým počtem odpovědí (n=67) v porovnání se ZZS, kteří se na studijní 
pobyt chystají (n=238), či těmi, kteří se na studijní pobyt nechystají (n=453). 
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Tabulková část: 

 

Tabulka B13: V jakém rozsahu byly tyto aspekty skutečnými překážkami v plánování a v realizaci 

vašeho pobytu? [rozdíl ZZS - Celkem] 

n=67 
1 2 3 4 5 Bez 

odpovědi |←Žádná překážka 
 

Velká překážka→| 

Nedostatek znalosti cizího jazyka -11,0% -1,5% 2,0% 7,0% 4,4% -0,9% 

Malá informovanost ze strany VŠ -7,7% -4,5% 1,5% 8,0% 4,0% -1,3% 

Odloučení od partnera, dětí, přátel 3,0% 6,2% -10,8% 1,7% 1,0% -1,1% 

Další finanční náklady -1,4% 1,4% -5,3% -1,1% 7,5% -1,1% 

Ztráta placeného zaměstnání -6,6% -0,8% 0,9% 5,2% -0,6% 1,9% 

Nedostatek motivace 2,6% -2,7% -0,1% -0,6% 2,3% -1,5% 

Očekávaný malý přínos pro mé studium v ČR -2,6% 2,2% 0,5% -2,6% 3,8% -1,3% 

Náročné začleňování zahraničního studia do domácího studijního 
programu 

-8,4% -3,0% 2,4% 8,4% 1,0% -0,4% 

Problémy s uznáváním výsledků studia dosaženého v zahraničí v 
ČR 

-9,1% -6,6% 7,6% 5,0% 1,8% 1,3% 

Problémy s omezením vstupu do vybrané země (víza, povolení k 
pobytu) 

-9,1% -2,0% 11,2% 1,2% -1,9% 0,6% 

Omezený přístup na vybrané školy a/nebo studijní programy v 
zahraničí 

-15,8% -4,2% 13,5% 6,5% -0,7% 0,7% 

Omezená kapacita mobilitního programu -15,7% -3,2% 4,4% 9,7% 4,6% 0,2% 

Moje zdravotní problémy -15,8% -4,2% 13,6% 6,5% -0,7% 0,6% 

 

 

Tabulka B14: Jak moc vás uvedené aspekty odrazují od vycestování do zahraničí? (odpovídají ti, 

kteří se na pobyt chystají) 

n=238 
1 2 3 4 5 bez 

odpovědi |←Žádná překážka Velká překážka→| 

Nedostatek znalosti cizího jazyka 3,2% -1,1% -2,4% -0,3% 0,5% 0,1% 

Malá informovanost ze strany VŠ -0,4% -5,2% 5,7% 1,3% -1,2% -0,2% 

Odloučení od partnera, dětí, přátel -0,7% -3,6% 0,7% 3,0% 0,5% 0,1% 

Další finanční náklady -1,0% -2,6% -7,3% 4,1% 6,9% -0,1% 

Ztráta placeného zaměstnání -2,8% 0,8% 1,4% -0,1% 0,9% -0,2% 

Nedostatek motivace -0,7% -0,2% 4,2% -1,3% -2,5% 0,5% 

Očekávaný malý přínos pro mé studium v ČR -4,4% 1,3% 3,2% -1,0% 0,4% 0,5% 

Náročné začleňování zahraničního studia do domácího studijního 
programu 

1,4% -1,1% -0,7% -2,9% 2,8% 0,5% 

Problémy s uznáváním výsledků studia dosaženého v zahraničí v 
ČR 

0,3% 0,9% -1,5% -1,3% 1,0% 0,6% 

Problémy s omezením vstupu do vybrané země (víza, povolení k 
pobytu) 

-2,7% -1,3% 3,9% 0,7% -1,2% 0,6% 

Omezený přístup na vybrané školy a/nebo studijní programy v 
zahraničí 

-3,2% 1,9% 0,1% -1,1% 1,5% 0,8% 

Omezená kapacita mobilitního programu 0,2% -0,1% -1,2% -1,7% 2,6% 0,2% 

Moje zdravotní problémy -3,2% 1,9% 0,1% -1,1% 1,5% 0,8% 
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Tabulka B15: Jak velkou překážku pro vás při rozhodování o zahraničním studijním pobytu 

představují následující položky? (odpovídají ti, kteří studijní pobyt neplánují) 

n=453 
1 2 3 4 5 bez 

odpovědi |←Žádná překážka Velká překážka→| 

Nedostatek znalosti cizího jazyka 0,5% -1,0% 0,5% -0,2% 1,7% -1,5% 

Malá informovanost ze strany VŠ 0,3% -3,2% -0,7% 2,8% 2,7% -1,9% 

Odloučení od partnera, dětí, přátel 1,0% 0,8% 0,7% -2,3% 1,3% -1,5% 

Další finanční náklady -1,8% -2,3% -3,0% -4,5% 13,4% -1,8% 

Ztráta placeného zaměstnání -6,4% -2,2% 0,7% 3,4% 5,8% -1,3% 

Nedostatek motivace -1,1% -2,2% -0,6% 1,1% 4,0% -1,2% 

Očekávaný malý přínos pro mé studium v ČR -1,7% -2,0% -2,8% 1,5% 6,3% -1,3% 

Náročné začleňování zahraničního studia do domácího studijního 
programu 

-1,0% -1,5% -1,1% -1,7% 6,3% -1,0% 

Problémy s uznáváním výsledků studia dosaženého v zahraničí v 
ČR 

-1,3% -1,8% -1,1% 0,1% 5,3% -1,2% 

Problémy s omezením vstupu do vybrané země (víza, povolení k 
pobytu) 

-3,0% -0,6% 0,0% 1,9% 3,4% -1,7% 

Omezený přístup na vybrané školy a/nebo studijní programy v 
zahraničí 

-0,6% -1,8% -1,4% 2,0% 3,5% -1,7% 

Omezená kapacita mobilitního programu -1,0% -0,8% 2,3% -1,2% 2,2% -1,5% 

Moje zdravotní problémy -0,6% -1,8% -1,4% 2,0% 3,5% -1,7% 

 


