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EDITORIAL

Milí čtenáři, milé čtenářky,
přicházíme s dalším číslem našeho časopisu Aula, které má tentokrát opět tradiční podobu
postavenou na recenzovaných studiích a také zprávách z výzkumu.
V tomto čísle se objevují různorodá témata související s vysokoškolským výzkumem a jedno
z nabízených témat – konkrétně hodnoty vysokoškoláků – budou předmětem dalšího plánovaného speciálního čísla Auly. To můžeme již v předstihu avizovat právě na tomto místě.
Doufáme, že nabízené texty Vás zaujmou, a pokud ano, dejte nám vědět buď na našem Facebooku
nebo na emailové adrese aula@csvs.cz.
Těšíme se na vaše reakce a děkujeme vám za vaši dosavadní přízeň.
Za redakční kruh
Michaela Šmídová
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Masifikace terciárního vzdělávání a změna
v postavení absolventů na trhu práce v zemích
Visegrádské čtyřky
Martin Zelenka
AULA, 2019, Vol. 27, No. 1-2: 03-20

Massification of tertiary education and the change in the position of graduates on the labor market in the Visegrad countries
Abstract: The Czech Republic, the Slovak Republic, Poland and Hungary are not only countries
with a long-standing interdependent history, but also countries where there have been similar
dynamic changes in higher education over the past 30 years. Before 1989 the tertiary education sector in the Visegrad Group countries was, in general, exclusive and dominated by a system of traditional and technical universities. The transition to capitalism provided a window of opportunity for
change in education systems. Although the forms of reforms were not the same and did not occur
at the same time, we can see similar dynamics of development for the Visegrad Group countries. At
least in terms of enrolment, all of them have witnessed educational expansion at the tertiary level,
which at times has grown at a speed hardly observed in Western societies.
The study maps the massification of tertiary education in the Visegrad Group countries and shows
how in the context of these developments the situation of tertiary graduates in the labour market
has changed. It uses three indicators of measurement – unemployment rate, vertical job mismatch
and horizontal job mismatch. The results show that in case of all indicators, it is Poland and Slovakia,
which is significantly worse in comparison. In Poland, the cause seems to be quite evident in the
exorbitant massification of higher education and in the lack of differentiation, with the vast majority of graduates still graduating from Master’s degree programs. More difficult to explain is the poor
situation of higher education graduates in Slovakia, where such massive growth has not occurred.
Conversely, in the Czech Republic and Hungary, the transformation of tertiary education seems to
have taken place with much less negative consequences.

Úvod
České republika, Slovenská republika, Polsko a Maďarsku jsou nejen země s dlouholetou společně provázanou historií, ale také země, kde došlo v posledních 30 letech k podobným dynamickým změnám ve vysokoškolském vzdělávání.
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Sektor terciárního vzdělávání1 v zemích Visegrádské skupiny byl před rokem 1989 obecně exkluzivní a dominoval mu systém tradičních a technicky zaměřených vysokých škol, kde bylo možné studovat dlouhé (pěti až šesti leté) studium. V Maďarsku existovaly navíc také tříleté odborně zaměřené vysoké školy (tzv. főiskola), které byly navštěvovanější než tradiční university a které
nabízely tříleté studium (Bukodi, Róbert, 2011).
Vysokoškolské vzdělávání v těchto zemích bylo centrálně plánované. Podíl přijímaných na
vysoké školy a následně podíl absolventů v populaci zůstával ve srovnání se západními zeměmi nízký. Počty studentů a absolventů byly dány předepsanými kvótami, které byly vypočítávány
na základě požadavků na pracovní sílu jednotlivých hospodářských odvětví v rámci plánované
ekonomiky. Klíčovým úkolem vysokých škol bylo vzdělávání odborníků (zejména v oblasti přírodních věd, inženýrů a ekonomů), od nichž se očekávalo, že se budou podílet na modernizaci průmyslové výroby a udržovat chod státu. Ve srovnání se západními zeměmi větší podíl vysokoškoláků absolvoval technické a přírodní obory a naopak menší podíl společenské a humanitní
vědy (Noelke, Müller, 2011).
Přechod ke kapitalismu poskytl příležitost ke změně i v oblasti terciárního vzdělávání. I když
reformy neměly stejnou podobu a ani neprobíhaly ve stejný čas, můžeme v případě zemí
Visegrádské skupiny pozorovat podobnou dynamiku vývoje. Jednou takovou velmi důležitou
změnou, která se odehrála nejen v zemích Visegrádské čtyřky, ale prakticky ve všech zemích bývalého východního bloku, byla výrazná expanze terciárního vzdělávání, jejíž rychlost v některých
zemích zcela předčila to, co bylo možné v předešlých desetiletích pozorovat na Západě. Spolu
s expansí docházelo také k diverzifikaci terciárního vzdělávání. Expanze i diverzifikace probíhaly různými způsoby. Rostly stávající univerzity, kde přibývaly stále nové fakulty, například díky
integraci výzkumných ústavů dříve patřících pod ministerstva. Z malých škol postsekundárního
vzdělávání vznikaly vysoké školy s mnoha fakultami. Bylo zaváděno odborně zaměřené terciární nevysokoškolské vzdělávání, které se však ve větší míře prosadilo jen v Maďarsku. Byl umožněn vnik soukromých vysokých škol, které se většinou snažily reagovat na poptávku po kratším
odborně zaměřeném vzdělání. Důležitou roli sehrál také Boloňský proces, který přispěl k větší diverzifikaci vzdělávací nabídky díky rozdělení studia na tři cykly – bakalářský, magisterský
a doktorský. Důležitým důsledkem liberalizace se stala také proměna oborové struktury studentů a absolventů terciárního vzdělávání. Zmenšila se převaha technických oborů a přírodních věd,

1

4

Mezinárodní komparace vysokého školství pracují s termínem terciární vzdělávání, které zahrnuje veškeré standardní vzdělávání
navazující na dosažené střední vzdělání a vede k získání vyššího stupně vzdělání. Například v České republice je ve shodě s mezinárodní
definicí a klasifikací ISCED do terciárního vzdělávání zahrnuto studium na všech vysokých školách (veřejných, soukromých i státních),
na vyšších odborných školách a menší část pomaturitního studia na konzervatořích. Obdobným způsobem – ovšem s přihlédnutím
ke konkrétní národní podobě – vymezují konkrétní (specificky národní) obsah pojmu terciární vzdělávání i ostatní země EU. Ovšem
vzhledem k historickým odlišnostem a z nich vyplývající dnešní různorodosti terciárního vzdělávání nejsou mezinárodní statistiky
schopny srovnatelně odlišit vysokoškolské vzdělání (v dnešním chápání toho pojmu na Slovensku) od ostatních forem terciárního
vzdělání a uvádí proto pouze údaje za terciární vzdělání jako celek. V této studii proto používáme termíny terciární a vysokoškolské
jako ekvivalenty, přestože jimi samozřejmě nejsou.
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a naopak se zvyšoval podíl studujících humanitní a společenské vědy, management nebo informatické obory (Scott, 2002; Noelke, Müller, 2011).
Spolu s výraznou expanzí terciárního vzdělávání zákonitě přicházejí otázky na proměnu postavení absolventů vysokých škol na trhu práce. Je totiž samozřejmě zcela něco jiného, pokud každý rok absolvuje vysokou školu 10 % populačního ročníku a pokud ji absolvuje 40 %. Lze očekávat, že při překotném růstu nabídky vysoce kvalifikovaných pracovníků – absolventů terciárního
vzdělávání, nemusí být trh práce schopen dostatečně pružně reagovat a řada takových absolventů může mít problém s nalezením zaměstnání nebo zaměstnání odpovídajícího jejich vzdělání.
Zajímavost sledování vztahu mezi expanzí terciárního vzdělávání a proměnami v postavení
absolventů terciárního vzdělávání na trhu práce v zemích Visegrádské čtyřky spočívá v tom, že na
začátku 90. let se tyto země v mnoha ohledech ocitly ve velmi podobné „startovací“ pozici. I proto bude poučné sledovat, zda expanze probíhala ve všech čtyřech zemích ve stejnou dobu a stejnou rychlostí a zda jsou důsledky této expanze podobné. S tím souvisejí otázky: Zvýšila se míra
nezaměstnanosti absolventů terciárního vzdělávání? Nedochází k tomu, že úroveň jejich vzdělání začíná být nadbytečná, tj. nestávají se překvalifikovanými? Mají problémy s nalezením práce v oboru?

Expanze terciárního vzdělávání
Pro všechny země Visgradské skupiny byl na začátku 90. let ve srovnání se zeměmi západní
Evropy (nebo zeměmi tehdejší EU či OECD) charakteristický poměrně nízký podíl vysokoškoláků (přesněji absolventů terciárního vzdělávání) v populaci. Přes reformy nastartované již na
počátku 90. let, které měly mimo jiné za cíl tento poměr výrazně zvýšit, to trvalo téměř celou
dekádu, než se zvyšující se počty přijímaných, studentů a následně absolventů začaly projevovat
také na pracovním trhu.
Eurostat při srovnávání zastoupení absolventů terciárního vzdělávání v populaci používá v poslední době nejčastěji ukazatel podílu osob s terciárním vzděláním ve věku 30 až 34 let. Je to proto, že
jde o věkovou skupinu, u níž se předpokládá, že velká část populace ve všech zemích EU již ukončila proces formálního vzdělávání. V této studii ovšem pro pojem absolventi využíváme šířeji definovanou skupinu mladých lidí ve věku 25 až 34 let (obdobně jako OECD), především proto, že přeci jen poněkud dříve reflektuje aktuální vývoj a také proto, že zvláště v 90. letech naprostá většina
mladých lidí v celé skupině zemí Visegrádu absolvovala vysokou školu mnohem dříve. Díky tomu
tak můžeme vidět změny v podílu terciárně vzdělaných o něco dříve, než kdyby byla použita jen
věková skupina 30 až 34 let.
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Ze srovnání2 tohoto ukazatele v čase je jasně vidět, že reformy vedoucí k růstu zastoupení absolventů terciárního vzdělání byly jasně nejrazantněji nastavené v Polsku. Podíl mladých absolventů se v Polsku začal zvyšovat již koncem 90. let a strmý růst pokračoval až do roku 2009 (v průměru
se dynamika růstu pohybovala kolem 11 % ročně). Poté však došlo i v Polsku k výraznému zpomalení. V roce 2017 ovšem dosahoval podíl absolventů s terciárním vzděláním v této věkové kohortě 43,5 %, tedy dokonce více než je průměr zemí Evropské unie. Pro expanzi terciárního vzdělávání
v Polsku je charakteristické – podobně jako pro další země Visegrádské čtyřky – že i přes přechod
na třístupňové strukturované studium velká většina absolventů bakalářského studia ve vysokoškolském studiu pokračuje a končí jej až s magisterským titulem. Podíl absolventů s magisterským stupněm vzdělání ve věku 25-34 let byl v roce 2017 v Polsku ve srovnání s dalšími evropskými zeměmi po
Lucembursku vůbec nejvyšší.

2

6

V tomto případě využíváme v grafu ke srovnání data OECD, protože na stránkách OECD je dostupná delší časová řada než na stránkách
Eurostatu. Do OECD patří 23 zemí Evropské unie.
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Poměrně rychlá expanze probíhala i v ostatních třech zemích Visegrádské čtyřky, oproti Polsku
byl však tento vývoj, obzvláště ze začátku, viditelně pozvolnější. Přeci jen o něco rychleji rostl podíl vysokoškoláků v Maďarsku, kde mezi roky 1998 až 2014 dosahovalo tempo růstu zhruba
6 %. Od roku 2014 se však tento podíl začal naopak mírně snižovat, což výrazně zvrátilo předchozí vývoj. V roce 2017 proto v Maďarsku podíl vysokoškoláků ve věkové kohortě 25-34 let dosáhl
30,2 %, což je jeden z nejnižších podílů mezi zeměmi Evropské unie. Velký rozdíl oproti Polsku
navíc ovšem spočívá ve struktuře absolvovaného studia. Jen 12 % absolventů představují absolventi magisterského nebo doktorského studia (na úrovni ISCED 7/8), zatímco 15 % připadá na
bakaláře (na úrovni ISCED 6) a 3 % na absolventy krátkého odborného vysokoškolského studia
(na úrovni ISCED 5).
V České republice a na Slovensku proběhl kvantitativní vývoj na první pohled dosti podobně.
Výrazný růst podílu terciárně vzdělaných v populaci 25-34 let nastal až zhruba od roku 2003 (na
Slovensku o něco málo dříve) a trval do roku 2012. V té době dosahovalo tempo růstu zhruba 9 až
10 % ročně. Po roce 2012 dochází v obou zemích ke zpomalení růstu (většímu v České republice).
V roce 2017 tak představoval podíl absolventů vysokých škol v populaci 25-34 let v České republice 33,8 % a na Slovensku 35,1 %. Přes vysoké tempo růstu ve zmiňovaném období se však v rámci Evropské unie stále jedná spíše o nízké hodnoty. Obě země však poměrně výrazně odlišují dva
jiné ukazatele. Za prvé, na Slovensku stále velice výrazně převažují absolventi magisterského studia, kterých je v této věkové kohortě 27 %, zatímco v České republice „pouze“ 20 %. Za druhé,
mimořádně velká část Slováků studuje vysokou školu mimo Slovensko a zejména právě v České
republice. Například v roce 2016 ze všech studentů vysokých škol slovenské národnosti studovalo 17 % v zahraničí, zatímco v případě Polska, Maďarska a České republiky se tyto ukazatele pohybují do 4 % (OECD, 2018).
Jedním z důvodů, proč v posledních letech začal stagnovat růst, nebo dokonce došlo
k poklesu, je demografický vývoj. Do věku, kdy se nejčastěji absolvuje vysoká škola, totiž přicházejí populačně slabé ročníky osob narozených v 90. letech. I v následujících letech
lze očekávat spíše klesající tendenci. Nejlépe to ukazují počty studentů na vysokých školách. V Maďarsku studoval nejvyšší počet studentů v akademickém roce 2005/2006 – přes
424 tisíc. Od té doby počty stále klesají a v akademickém roce 2017/2018 jich bylo pouze zhruba 283 tisíc3. V Polsku bylo v akademickém roce 2005/2006 studentů téměř 2 miliony, v akademickém roce 2017/2018 to bylo o téměř 700 tisíc méně (Główny Urząd Statystyczny,
2018). V České republice bylo nejvíce českých studentů vysokých škol podle údajů MŠMT4
v roce 2010 – více než 358 tisíc. V roce 2018 jich bylo již jen o něco málo přes 245 tisíc. Na Slovensku
3

Data o počtech studentů maďarských vysokých škol jsou dostupná zde: http://www.ksh.hu/docs/eng/xstadat/xstadat_annual/i_
zoi007a.html

4

Dostupné zde: https://dsia.msmt.cz//vystupy/vu_vs_f2.html. Jedná se pouze o studenty veřejných a soukromých vysokých škol.
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bylo nejvíce slovenských studentů v roce 2008 – téměř 228 tisíc5. V roce 2018 jich bylo o celých 100
tisíc méně.
Je tak zřejmé, že trend do budoucna v těchto zemí bude zřejmě výrazně jiný, než byl dosud
v 21. století, nic to však nemění na faktu, že v tomto období proběhla ve všech zemích Visegrádské
čtyřky výrazná expanze terciárního vzdělání, která nemohla nemít vliv na postavení absolventů
na trhu práce.

Nezaměstnanost
Jako velmi dobré měřítko zaměstnatelnosti absolventů na trhu je považována jejich míra nezaměstnanosti. Je však třeba brát v potaz, že zaměstnanost a nezaměstnanost nezávisí jen na kvalitě získaného vzdělání. V rozvinutých zemích světa hraje často zásadní roli celková ekonomická
situace země (rostoucí míra nezaměstnanosti v období recese nebo naopak dostatek pracovních
míst v etapě růstu). Ekonomický vývoj v minulých letech názorně ukázal, jak rychle se nedostatek pracovníků může proměnit v jejich nadbytek.
Míra nezaměstnanosti mladých vysokoškoláků je tedy do určité míry svázaná s celkovou nezaměstnaností, neplatí to však samozřejmě úplně. Výraznou roli mohou hrát překotné změny. Ty se
mohou odehrát jednak na straně trhu práce: klasickým případem je nedávná ekonomická krize,
která zpravidla vždy zasáhne výrazněji čerstvé absolventy než zkušenější pracovníky, kteří již mají
pozici na trhu práce stabilizovanou. Na druhé straně může být vztah k celkové nezaměstnanosti ovlivněn vývojem na straně vzdělávání, a to například v podobě zásadních změn ve vzdělávací struktuře absolventů proudících na trh práce. Česká republika, Maďarsko, Polsko a Slovensko,
jak je v předchozí části detailně popsáno, se přitom právě řadí k zemím, kde k takovýmto změnám nedávno došlo.
Pro srovnání vývoje nezaměstnanosti absolventů terciárního vzdělávání využijeme data
Eurostatu, kde je míra nezaměstnanosti vypočítána jako podíl počtu nezaměstnaných vůči počtu
ekonomicky aktivních, přičemž ekonomicky aktivní jsou všichni, kdo jsou zaměstnaní nebo
nezaměstnaní6.

5

Data o studentech slovenských vysokých škol jsou dostupná zde: http://www.cvtisr.sk/cvti-sr-vedecka-kniznica/informacie-o-skolstve/
statistiky/casove-rady.html?page_id=9724

Za nezaměstnané se podle mezinárodně srovnatelné metodiky považují všechny osoby patnáctileté a starší, obvykle bydlící na
sledovaném území, které v průběhu referenčního týdne souběžně splňovaly 3 podmínky ILO (Mezinárodní organizace práce):
- nebyly zaměstnané,
- byly připraveny k nástupu do práce, tj., během referenčního období byly k disposici okamžitě nebo nejpozději do 14 dnů pro výkon
placeného zaměstnání nebo sebezaměstnání,
- v průběhu posledních 4 týdnů hledaly aktivně práci (prostřednictvím úřadu práce nebo soukromé zprostředkovatelny práce, přímo
v podnicích, využíváním inzerce, podnikáním kroků pro založení vlastní firmy, podáním žádosti o pracovní povolení a licence nebo
jiným způsobem).
Mezi nezaměstnané patří i osoby, které nehledají práci, protože ji již našly a jsou schopny ji nastoupit nejpozději do 14 dnů.

6

8
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Nejprve se podíváme na míru nezaměstnanosti osob s terciárním vzděláním ve věku 20 až 34 let.
Vývoj této míry od roku 2002 ukazuje, že úroveň nezaměstnanosti mladých absolventů terciárního
vzdělání byla v zemích Visegrádské skupiny poměrně proměnlivá a podle očekávání značně závislá
na celkové ekonomické situaci. Až do roku 2008 nelze ve zkoumaných 4 zemích příliš pozorovat společný trend. Na začátku sledovaného období dosahovala míra nezaměstnanosti mladých absolventů s terciárním vzděláním v Polsku i 12 %, což ji řadilo k nejvyšším v rámci Evropské unie. Tento fakt
se nezměnil ani přes strmý pokles až na téměř poloviční hodnotu (6,3 %) v roce 2008. V té době totiž
díky příznivé ekonomické situaci klesala míra nezaměstnanosti ve většině zemí Evropské unie. Na
Slovensku docházelo v tomto období k větším výkyvům, celkově však lze říci, že se míra nezaměstnanosti místních absolventů terciárního vzdělávání pohybovala zhruba kolem průměru Evropské
unie. Česká republika a Maďarsko se pak řadily k zemím (například spolu ještě s Nizozemskem,
Rakouskem, Irskem, nebo Spojeným královstvím), kde absolventi terciárního vzdělání nacházeli práci nejlehčeji. Zatímco se v České republice až doku 2008 situace více méně stále zlepšovala,
v Maďarsku to bylo spíše naopak.
Zásadní zlom nastal vlivem hospodářské krize, která naplno vypukla na konci roku 2008. V reakci na ní se začala zhoršovat situace na trhu práce ve všech zemích Evropské unie. Zajímavé však je,

aula 1-2 / 2019 / XXVII

9

STUDIE

že nejvyšších měr nezaměstnanosti většinou nebylo dosahováno v letech bezprostředně po krizi,
ale až několik let poté. Výjimkou jsou mladí absolventi terciárního vzdělávání v Maďarsku, kteří
měli nejvyšší úroveň nezaměstnanosti v roce 2010 (7,7 %). Na Slovensku a v Polsku byla tato míra
nejvyšší v roce 2012 (11,4 % na Slovensku a 9 % v Polsku), v České republice dokonce až o dva roky
později (5,1 %). Pro všechny čtyři sledované země však každopádně platí, že od té doby se situace na trhu práce pro mladé absolventy terciárního vzdělávání (a samozřejmě nejen pro ně) znatelně zlepšila a tudíž i jejich míra nezaměstnanosti se výrazně snížila. Totéž lze však říci o většině zemí Evropské unie. K zemím, kde se míra nezaměstnanosti mladých absolventů terciárního
vzdělávání v posledních letech snížila vůbec nejvíce, se řadí Česká republika. Hodnota této míry
zde v roce 2017 klesla na pouhých 1,9 %, což bylo v rámci Evropské unie vůbec nejméně. Čtvrtá
(na druhém a třetím místě je Malta a Německo) nejnižší je v Maďarsku (2,9 %). V Polsku byla
v roce 2017 zaznamenána vůbec nejnižší hodnota za celé sledované období (3,8 %) a devátá nejnižší hodnota v EU. Výraznější problémy s nezaměstnaností mají mladí absolventi terciárního
vzdělávání na Slovensku. Jejich míra nezaměstnanosti byla v roce 2017 6,8 %, což je ve srovnání
s ostatními zeměmi EU řadilo na devatenácté místo. V rámci Evropské unie si dlouhodobě hledají obtížně práci zejména mladí absolventi terciárního vzdělání v zemích jižní Evropy. I přes zlepšení situace v posledních letech měli míru nezaměstnanosti vyšší než 14 % v Chorvatsku, v Itálii,
na Kypru a ve Španělsku. Velmi špatná je situace v Řecku, kde bylo v roce 2017 nezaměstnaných
mladých absolventů terciárního vzdělávání více než 27 %.
Při porovnání vývoje podílu terciárně vzdělaných v populaci a vývoje jejich míry nezaměstnanosti, stejně jako při srovnání jednotlivých zemí, je poměrně zřejmé, že jasný vztah mezi klasickou mírou nezaměstnanosti a podílem v populaci lze hledat jen velmi obtížně. Na jedné straně
máme země s nízkým podílem terciárně vzdělaných a nízkou mírou nezaměstnanosti (např. Česká
republika, Maďarsko), na druhé straně jsou země z jihu Evropy jako Itálie a Portugalsko, které
mají vysokou míru ale nízký podíl. Mnohem větší souvislost lze hledat s celkovou nezaměstnaností. Proto, aby bylo možné co nejlépe vyjádřit, jaká je pozice na trhu práce mladých vysokoškoláku s ohledem na jejich zaměstnatelnost, byl vypočten index, který vyjadřuje poměr míry
nezaměstnanosti terciárně vzdělaných ve věku 20 až 34 let a míry nezaměstnanosti ostatní ekonomicky aktivní populace ve věku 15 až 64 let.
V průměru se zaměstnatelnost mladých vysokoškoláků na trhu práce ve srovnání s ostatními ekonomicky aktivními osobami v Evropské unii až do roku 2014 mírně zhoršovala. Od té
doby však nabral trend opačný směr. Vzhledem k tomu, že se zastoupení absolventů v produktivní populaci ve všech zemích zvětšilo, dalo by se předpokládat, že toto zvýšení se zhoršující se zaměstnatelností souvisí. Neboli že bude platit, čím vyšší růst podílu mladých vysokoškoláků v populaci, tím rychlejší růst výše popsaného indexu. Do jisté míry tomu tak opravdu je.
Na druhou stranu je však řada zemí, kde došlo k výraznému růstu podílu mladých vysokoškoláků v produktivní populaci a jejich relativní pozice na trhu práce z pohledu zaměstnatelnosti se
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nezhoršila, anebo se zhoršila jen málo (Portugalsko, Itálie, Malta). Samozřejmě ne vždy to nutně
znamená pozitivní zprávu. Například v Portugalsku míra nezaměstnanosti terciárně vzdělaných
ve věku 20-34 let výrazně rostla, avšak stejně tak zde rostla i míra nezaměstnanosti všech ostatních. Naopak v Německu se situace mladých vysokoškoláků sice relativně zhoršila, jejich míra
nezaměstnanosti v roce 2017 je však ve skutečnosti nižší než v roce 2002 (a navíc velice nízká), jen
míra nezaměstnanosti všech ostatních se snížila ještě více.

V podstatě velice podobná situace nastala v České republice s tím, že zde podíl mladých lidí s terciárním vzděláním rostl mnohem razantněji než v Německu. Díky tomu vzrostl poměr míry nezaměstnanosti terciárně vzdělaných ve věku 20 až 34 let a míry nezaměstnanosti ostatní ekonomicky aktivní populace ve věku 15 až 64 let mezi roky 2002 a 2016 z 0,35 na 0,76. Při výrazném snížení
míry nezaměstnanosti mladých absolventů terciárního vzdělávání se však tento koeficient v roce
2017 skokově snížil na 0,6. Velice obdobně se vyvíjela situace na Slovensku. Zmiňovaný index
postupně rostl mezi roky 2002 a 2016 z 0,37 na 0,8 a poté klesl v roce 2017 na 0,75. Zajímavou souvislost se zastoupením terciárně vzdělaných v populaci lze pozorovat v Polsku. Zde docházelo
k nejprudšímu růstu podílu absolventů terciárního vzdělávání ve věku 25 až 34 let zhruba mezi
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roky 2002 a 2008. Je to přitom právě toto období a zejména roky 2005 až 2008, kdy se nejprudčeji
zvýšila hodnota indexu z původních 0,5 na 0,8. Přitom právě v tomto období, jak je vidět na předchozím grafu, se míra nezaměstnanosti mladých absolventů terciárního vzdělávání výrazně snižovala. Míra nezaměstnanosti zbylé populace se však snižovala ještě mnohem rychleji. Po roce
2008 došlo v Polsku k výrazné stabilizaci indexu. V roce 2017 byla jeho hodnota 0,7. V Maďarsku
byl poměr mezi nezaměstnanosti terciárně vzdělaných ve věku 20 až 34 let a míry nezaměstnanosti ostatní ekonomicky aktivní populace ve věku 15 až 64 let i přes určité výkyvy dlouhodobě
poměrně stabilní a pohyboval se kolem hodnoty 0,5. V posledním sledovaném roce však došlo
k poměrně znatelnému růstu na 0,65, takže je vyšší než v České republice.

Překvalifikovanost
Vysokou míru nezaměstnanosti absolventů vysokých škol lze jen stěží vnímat jinak než negativně. Neznamená to však, že v případě vysoké zaměstnanosti mladých vysokoškoláků lze automaticky hovořit o tom, že se na trhu práce dobře uplatňují. Jde totiž také o to, zda a do jaké míry své
vzdělání a nabyté znalosti a dovednosti ve svém zaměstnání uplatňují.
V posledních letech se čím dál tím více dostává do politického zájmu otázka nerovnováhy na
trhu práce mezi nabídkou dovedností a poptávkou po nich. Projevuje se to v různých formách.
Zatímco dříve byla politická pozornost upřena na problémy nedostatku kvalifikovaných pracovních sil, chybějících dovedností či zastarávání dovedností především v důsledku technologických
změn v ekonomice, nyní se stejně důležitým tématem stávají nevyužité dovednosti, které mají
závažný dopad jak na společnost jako celek, tak na samotného pracovníka. Hlavní pozornost se
zaměřuje především na nesoulad mezi požadavky na vzdělávání a úrovní vzdělání pracovníků
Rostou obavy, jak zajistit, aby změny pracovních a organizačních postupů vedly k účinnějšímu
využívání dovedností vysoce kvalifikovaných pracovníků a k omezení ztráty jejich dovedností.
Nejčastěji studovaným a analyzovaným konceptem nesouladu je vzdělanostní či kvalifikační7
nesoulad. Tento koncept se vztahuje k situaci, kdy se kvalifikace pracovníka liší od kvalifikace,
která je požadována zaměstnavatelem nebo samotným pracovníkem k plnění úkolů spojených
s jeho prací – a to buď z hlediska požadavku v době, kdy pracovník do práce nastoupil, nebo
z hlediska současných požadavků dané práce. Tento nesoulad se často nazývá vertikálním nesouladem a zpravidla je operacializován v podobě tří kategorií: převzdělanost nebo překvalifikovanost, podvzdělanost nebo podkvalifikovanst a soulad mezi požadovanou úrovní vzdělání a dosaženou úrovní vzdělání pracovníka. (Desjardins, Rubensons, 2011)
Ideální situace je samozřejmě ta, když dochází k souladu mezi požadovanou úrovní vzdělání a úrovní vzdělání, které zaměstnanec dosáhl. I když nedostatečná kvalifikace pro vykonávané
zaměstnání není také ideální situace, v porovnání s problémem překvalifikovanosti se v případě
7

Termíny vzdělanostní a kvalifikační nesoulad jsou často používány jako synonyma, a tak jsou chápány i v této studii.
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absolventů vysokých škol v Evropě týká zcela zanedbatelné části populace. Díky rychle rostoucím
počtům absolventů terciárního vzdělání v nedávné době se stala mnohem diskutovanějším tématem převzdělanost. Zde je třeba poznamenat, že, i když se překvalifikovanost primárně týká vysokoškoláků, tento důsledek masifikace vysokého školství poznamenává i zbylou část populace.
V situaci, kdy je nadbytek vysoce vzdělaných absolventů, dochází k tomu, že takto převzdělaní
musí soutěžit o pracovní místa s absolventy s nižší úrovní vzdělání. Díky tomu získají výše vzdělaní absolventi práci ve svém oboru, avšak na nižší úrovni. Méně vzdělaní absolventi však již tuto
strategii příliš používat nemohou, jelikož nabídka pracovních míst ještě nižší úrovně je omezená.
Ti pak musí volit zcela nekvalifikovanou práci, nebo se stávají nezaměstnanými (Wolbers, 2003).
Měřit překvalifikovanost lze různými způsoby. V zásadě se rozlišují tři. Subjektivní, statistický
a normativní (Quintini, 2011). Každý má své výhody a nevýhody8. V této studii bude využit přístup normativní. Hlavním důvodem je jeho jednoznačnost a dostupnost v dlouhé časové řadě
pro všechny země Evropské unie. Normativní přístup využívá a priori předpokládanou shodu
mezi úrovní vzdělání a úrovní povolání.
Přesně na tomto přístupu je založen ukazatel Eurostatu vertikálního kvalifikačního nesouladu
neboli míry překvalifikovanosti9. Cílem tohoto ukazatele je ukázat, jaký podíl absolventů s ukončeným terciárním vzděláním pracuje v povoláních, které vysokoškolské vzdělání nevyžadují
(podle mezinárodní klasifikace povolání ISCO 2008). Překvalifikovaní pracovníci jsou zde definováni jako pracovníci, kteří dosáhli terciárního vzdělávání (ISCED 2011 úroveň 5-8) a kteří pracují v povoláních, pro které není požadována úroveň terciárního vzdělávání, tj. pracují v povoláních patřících do hlavních skupin 4 až 9 klasifikace ISCO 2008 (Eurostat, 2018). Vychází se zde
tedy z a priori předpokladu, že pro vykonávání povolání ve skupinách ISCO 1 až 3 je potřeba terciární úroveň vzdělání10.
Časová řada měr překvalifikovanosti zveřejněná na stránkách11 Eurostatu pro všechny země
Evropské unie je datovaná od roku 2008. Pro všechny země Visegrádské skupiny však bylo možné
zrekonstruovat tento ukazatel již od roku 1998. Nevýhoda tohoto ukazatele pro účely této studie
8

Ve „statistickém“ přístupu je pro každé povolání spočtena distribuce jednotlivých typů vzdělání a pracovníci, kteří se odchylují od
průměru o více než určitou hodnotu (zpravidla o jednu směrodatnou odchylku), jsou klasifikováni jako převzdělaní. Nevýhodou
tohoto přístupu, stejně jako v případě přístupu normativního, je to, že pro všechny pracovní pozice patřící do určité skupiny povolání
jsou uvažovány stejné kvalifikační požadavky. Subjektivní přístup je založen na přímém dotazování jednotlivců na to, jestli vykonávají
odpovídající povolání, nebo na to, jaká je nejvhodnější požadovaná úroveň vzdělání pro vykonávané povolání (Quintini, 2011).
Nevýhodou tohoto přístupu je aktuální nedostatek pravidelných mezinárodních šetření, která by umožňovala srovnání v čase a jak
již sám název napovídá, jeho subjektivnost. Na druhou stranu však lépe postihuje změny ve vnímání lidí týkající se požadavků na
kvalifikační úroveň daného povolání nebo pracovní pozice.

9

V polovině roku 2017 započal Eurostat v rámci projektu Skills mismatch indicators zveřejňovat výsledky analýz souladu (match)
či nesouladu (mismatch) uplatnění absolventů škol na pracovním trhu na základě rozborů detailních údajů ze společně vytvářené
databáze EU LFS (EU Labour Force Survey), kterou na základě společně vytvořené metodiky pravidelně čtyřikrát ročně zpracovávají
všechny statistické úřady členských zemí EU i dalších zemí Evropského hospodářského prostoru EHP (Švýcarsko, Norsko, Island).

10

Tato úvaha je založena na návrhu Mezinárodní organizace práce (ILO, 2012). Povolání ze skupiny 0 (Zaměstnanci v ozbrojených
silách) nejsou při tomto výpočtu bráni v úvahu.

11

https://ec.europa.eu/eurostat/web/experimental-statistics/skills
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je v tom, že je možné jej počítat pouze pro celou pracující populaci (tedy ne jen pro věkovou skupinu do 34 let). Díky tomu není možné zcela postihnout dynamické a aktuální změny v míře překvalifikovanosti mladých absolventů terciárního vzdělání. Dlouhodobý trend související s rostoucím zastoupením terciárně vzdělaných v populaci je však více než patrný.
Ještě v roce 1998 byla míra překvalifikovanosti ve šech zemích Visegrádské čtyřky mezi 6 a 8 %, což
je řadilo k zemím s jasně nejnižší mírou překvalifikovanosti v Evropské unii. Plně srovnatelné údaje za všechny země Evropské unie jsou dostupné až od roku 2002. V té době se již začal projevovat výrazný nárůst podílu absolventů terciárního vzdělávání v populaci v Polsku. Míra překvalifikovanosti zde stoupla již na 11 %, stále to však bylo vysoce pod průměrem Evropské unie (20,3 %).
Nepočítaje malé země Maltu a Lucembursko nejnižší míra překvalifikovanosti byla na Slovensku
(5,1 %), ve Slovinsku a v České republice (7,1 %). Jen o něco málo vyšší byla v Maďarsku (9,2 %)

I když „startovní“ pozice na konci 90. let, co se týče míry překvalifikovanosti lidí s terciárním
vzděláním, byla pro všechny země Visegrádské čtyřky velmi podobná, další vývoj byl poměrně rozdílný. Zatímco v ostatních třech zemích se úroveň překvalifikovanosti populace příliš
nezvyšovala, v Polsku, v podstatě v souladu s rychle rostoucím podílem absolventů terciárního
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vzdělávání v populaci, se míra překvalifikovanosti již od počátku 21. století poměrně výrazně
zvyšovala. Tento trend pokračoval až do roku 2011, kdy míra překvalifikovanosti dosáhla hodnoty 19 %. Od té doby však již k dalšímu růstu prakticky nedochází, takže i v roce 2017 je tato míra
menší než 20 %. Vývoj v Maďarsku lze charakterizovat jako dlouhodobý mírný růst, který se navíc
po roce 2012 prakticky zastavil. Hodnota míry překvalifikovanosti 14,2 % v roce 2017 je v rámci
Evropské unie třetí (po Lucembursku a Portugalsku) nejnižší. Dlouhou dobu bylo možno pozorovat velice podobný vývoj i v České republice a na Slovensku, tedy až do roku 2010 v podstatě stagnace nebo jen mírný růst a prudký nárůst v roce 2011. Zatímco však v České republice byl
pro další vývoj charakteristický jen pozvolný růst míry, takže i v roce 2017 byla její hodnota 14,7 %
v rámci Evropské unie čtvrtá nejnižší, na Slovensku prudký růst dále pokračoval, díky čemuž se
míra překvalifikovanosti místních absolventů terciárního vzdělávání v roce 2017 výrazně přiblížila průměru celé Evropské unie. Zde je však třeba vidět, že průměr EU je (obdobně jako v případě míry nezaměstnanosti) tažen nahoru několika málo zeměmi, kde překvalifikovanost terciárně
vzdělané populace je již dlouhodobě poměrně výrazný problém. Nejvyšší míru překvalifikovanosti mělo v roce 2017 Španělsko (37 %), Kypr (35 %) a Řecko (32 %). K 30 % hranici se poměrně
výrazně přibližuje také Irsko a Rakousko.
Obecně pak platí, že vztah mezi podílem terciárně vzdělaných a mírou překvalifikovanosti je
mnohem zřetelnější, než v případě míry nezaměstnanosti. Tento vztah má dvě roviny. Za prvé,
pro naprostou většinu zemí Evropské unie platí, že spolu s rostoucím podílem terciárně vzdělaných se zvyšoval i podíl překvalifikovaných. Zajímavou výjimku z tohoto pravidla tvoří zejména Belgie a Německo, kde růst zastoupení absolventů terciárního vzdělávání v populaci byl provázen stagnací, nebo dokonce poklesem v míře překvalifikovanosti. Za druhé pak platí, že čím
více má daná země absolventů terciárního vzdělávání v populaci, tím spíše jsou překvalifikovaní.
Tento vztah se však v čase stále více oslabuje. V zemích Visegrádské čtyřky je vztah mezi rostoucím podílem absolventů terciárního vzdělávání a jejich rostoucí překvalifikovaností velmi patrný, s tím, že na Slovensku je znatelně více překvalifikovaných, než by se vzhledem k podílu terciárně vzdělaných dalo očekávat.

Práce mimo vystudovaný obor
V poslední části se budeme zabývat otázkou horizontálního kvalifikačního nesouladu, neboli situací, kdy jedinec pracuje v zaměstnání, které neodpovídá oboru jeho studia. Tato situace je negativní zejména z toho pohledu, že během vzdělávání nabyté schopnosti a dovednosti
nejsou dostatečně využity. To pak přináší omezení v pracovní produktivitě. Rozdělení pracovníků do pracovních pozic je optimální v momentě, když každý získá zaměstnání, v němž je jeho
výkonnost v porovnání s ostatními relativně nejvyšší. Výskyt tzv. neodpovídajících zaměstnání
je tak vysvětlován v rozdílnosti podílů volných pracovních míst určitého oboru a dostupných
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pracovníků s adekvátní kvalifikací (Wolbers, 2003). Z pohledu absolventa se jedná o to, kolik volných pracovních míst se v jeho oboru na trhu práce nachází a s jakou konkurencí se při hledání práce musí potýkat. Významnou roli hraje však celá řada faktorů jako například šíře zaměření
vystudovaného oboru nebo platová úroveň v dané profesi či odvětví.
Otázka, zda vzdělávací systémy připravují absolventy v optimální oborové struktuře vzhledem
k poptávce na trhu práce, je z politického hlediska velice důležitá. Problémem je, že měření této
míry neshody neboli operacionalizace tohoto konceptu není vůbec jednoduchá. Nesoulad mezi
oborem vzdělání a oborem zaměstnání lze v zásadě zkoumat dvěma způsoby. První, subjektivní,
je založen na přímém dotazování jednotlivců na to, zda pracují ve vystudovaném oboru, nebo
zda je jimi vystudovaný obor vhodný pro vykonávanou práci12. Druhý, normativní nebo objektivní přístup spočívá v určení toho, jaká povolání jsou pro příslušný obor vzdělání vhodná a jaké
ne. Toto však není z empirického hlediska vůbec jednoduché. Mezi problémy, které odborníci
řeší, patří například to, že mnoho povolání nelze jednoznačně přiřadit k určitému oboru vzdělání (např. manažer, politik), nebo to, že zatímco některé vzdělávací obory jsou koncipovány více
specificky (např. zdravotnictví nebo právo), jiné obory jsou zaměřené na pěstování obecných
dovedností, které jsou pak snadněji přenositelné napříč širším spektrem profesí (např. humanitní vědy) (Desjardins, Rubensons, 2011).
I přes komplikovanost operacionalizace tohoto konceptu vytvořil Eurostat ukazatel horizontálního kvalifikačního nesouladu, který budeme dále v této práci nazývat mírou oborového
nesouladu. Cílem tohoto ukazatele je ukázat, kolik a jaký podíl absolventů terciárního vzdělávání pracuje v povoláních (podle mezinárodní klasifikace povolání ISCO 2008), která neodpovídají absolvované oblasti vzdělání (široké skupině oborů vzdělání podle mezinárodní klasifikace
oborů vzdělání ISCED-F 1999 nebo ISCED-F 201313) (Eurostat, 2018).
Na rozdíl od míry překvalifikovanosti je tento ukazatel dostupný i pro absolventy terciárního vzdělávání ve věkové skupině 25 až 34 let. Na druhou stranu je tento ukazatel dostupný jen
v období od roku 2014. Z toho důvodu nemá příliš smysl zabývat se vývojem a výsledný ukazatel,
který zde budeme používat, je průměrem za roky 2015 až 2017.
První poznatek, který lze vypozorovat ze srovnání míry překvalifikovanosti a míry oborového nesouladu je ten14, že řada zemí, která má vysokou míru překvalifikovanosti, má i vysokou
míru oborového nesouladu a naopak. Existují však samozřejmě i výjimky. Například v Belgii
je poměrně vysoká míra překvalifikovanosti a podprůměrně vysoká míra oborového nesouladu. Naopak je tomu v Nizozemsku. Z pohledu zemí Visegrádské čtyřky je každopádně důležité
12

Nevýhody takového přístupu jsou v podstatě velmi podobné, jako výše popsané nevýhody subjektivního přístupu při měření
vertikálního nesouladu.

13

Tabulky řešící shodu mezi klasifikací ISCO 08 a ISCED-F 1999 nebo 2013 je možné stáhnout zde https://ec.europa.eu/eurostat/
documents/7884615/8088533/Conversion+Table+ISCO_08_ISCED_99.pptx/b8dc236b-21e2-416d-9358-f63e0fd2308e a zde https://
ec.europa.eu/eurostat/documents/7884615/8088533/Conversion+Table+ISCO_08_ISCED_13.pdf

14

Je však třeba podotknout, že díky rozdílnosti definic ukazatelů nesrovnáváme zcela stejné věkové skupiny.
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velice negativní postavení Slovenska a Polska a na druhé straně dobrá situace v České republice
a v Maďarsku. Slovensko je zemí, kde je míra oborového nesouladu v rámci Evropské unie totiž
nejvyšší. Celkem 34,2 % absolventů terciárního vzdělávání ve věku 25 až 34 let zde v letech 2015 až
2017 nepracovalo ve vystudovaném oboru. V Polsku byla míra oborového nesouladu jen o něco
málo nižší – 32 %. Česká republika (23,3 %) a Maďarsko (23,9 %) jsou v tomto ohledu ve srovnání s ostatními zeměmi Evropské unie na šestém a sedmém místě. I z tohoto srovnání je patrné,
že v takto měřené míře oborového nesouladu nejsou takové rozdíly jako v míře nezaměstnanosti nebo míře překvalifikovanosti. Jen dvě země Evropské unie (Lucembursko a Chorvatsko) mají
míru oborového nesouladu nižší než 20 %.

Míra oborového nesouladu již ze samotné povahy vzdělávacích oborů a jejich návaznosti na trh
práce není napříč obory homogenní, naopak. Eurostat pro tyto účely rozlišuje osm oborových
skupin. Nejvyšší hodnotu míry oborového nesouladu (téměř 50 %) v rámci EU nalezneme v oborových skupinách zemědělství a humanitní vědy a filozofie. Naopak absolventi zdravotnictví
a sociální péče nebo společenských věd, obchodu a práva měli práci mimo svůj obor v průměru
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pouze v 16, respektive 17 % případů. Z pohledu Slovenska je každopádně znepokojivé, že nadprůměrné hodnoty lze zde pozorovat prakticky ve všech oborových skupinách. V případě
Slovenska je až alarmující zejména situace absolventů zdravotnictví a sociální péče a zemědělství.
V Polsku je situace v menší míře podobná, s tím, že velké problémy s prací v oboru mají zejména
absolventi z oblasti služeb a vzdělávání. Podobné problémy v České republice a v Maďarsku nenajdeme. Relativně k průměru Evropské unie je poměrně vysoká míra oborového nesouladu v oblasti zdravotnictví a sociální péče v Maďarsku a v oblasti zemědělství v České republice. Na druhou
stranu v České republice pracují mimo svůj obor vůbec nejméně v Evropské unii absolventi přírodních věd. V Maďarsku se pak velmi dobře uplatňují ve svém oboru zejména absolventi strojírenství, průmyslové výroby a stavebnictví.

Závěr
Systémy terciárního vzdělávání v zemích Visegrádské čtyřky prošly v posledních třiceti letech
zásadními změnami. Společnou dynamikou vývoje byl zejména expansivní růst v počtu studentů
a absolventů, který vedl k výraznému zvýšení podílu absolventů terciárního vzdělávání v populaci. Obrovskou rychlost růstu bylo možno pozorovat zejména v Polsku, v Maďarsku byl tento
růst o něco pozvolnější, v České republice a na Slovensku započal s určitým zpožděním. I v těchto posledních třech zmíněných zemích se však jednalo z kvantitativního hlediska o zcela zásadní proměnu systému terciárního vzdělávání. Při takto veliké expanzi přirozeně vyvstala otázka,
jak se proměnilo postavení absolventů terciárního vzdělávání na trhu práce. V této práci bylo
uplatnění absolventů zkoumáno optikou tří ukazatelů – míry nezaměstnanosti, míry překvalifikovanosti a míry oborového nesouladu. Ve všech třech případech se jedná o ukazatele, které bylo
možné spočítat nebo přímo získat z databáze Eurostat pro všechny země Evropské unie, díky
čemuž bylo možné ukázat situaci v zemích Visegrádské čtyřky v širším mezinárodním kontextu.
Jako první byla zkoumána nezaměstnanost. Analýza míry nezaměstnanosti mladých vysokoškoláků ukázala, že spíše než se samotnou expanzí souvisí tato míra s celkovou situací na trhu
práce, která je zase závislá na hospodářských cyklech. Vzhledem k výborné situaci na trhu práce v posledních letech v České republice, Maďarsku a Polsku nemají ani mladí absolventi terciárního vzdělávání žádné problémy s nalezením práce. O něco hůře na tom jsou se zaměstnaností
absolventi terciárního vzdělávání na Slovensku. Zároveň byl také vypočten poměr míry nezaměstnanosti mladých absolventů terciárního vzdělávání k míře nezaměstnanosti zbylé populace.
Tato míra lépe postihuje „skutečné“ změny v postavení terciárně vzdělaných. Hodnota tohoto
ukazatele měla ve všech čtyřech zkoumaných zemích alespoň v určitých obdobích rostoucí tendenci, z dlouhodobého hlediska nejvíce opět na Slovensku.
Důvod, proč nutně nemusí růst míra nezaměstnanosti vysokoškoláků i při jejich masivním růstu podílu v populaci je ten, že mohou pracovat v povoláních méně kvalifikačně náročných anebo
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mimo svůj obor. Tuto dynamiku ukazuje zřetelně vývoj míry překvalifikovanosti, aneb podílu
absolventů terciárního vzdělávání pracujících v povoláních, které tradičně nevyžadují terciární
úroveň vzdělání. Vývoj tohoto ukazatele jasně ukazuje na zvyšující se podíl překvalifikovaných
vysokoškoláků ve všech zemích Visegrádské skupiny. Míra překvalifikovanosti se již od počátku 21. století rapidně zvyšovala v Polsku, v posledních zhruba sedmi letech pak na Slovensku.
Naopak situace v České republice a Maďarsku je ve srovnání s ostatními zeměmi Evropské unie
stále jedna z nejlepších.
Vztah mezi expanzí terciárního vzdělání a podílem pracujících mimo vystudovaný obor není
tak jednoznačný jako v případě vertikálního nesouladu. Navíc není k dispozici dlouhodobější
časová řada. Hodnoty z posledních let však ukazují na výrazný nesoulad mezi oborovou strukturou absolvovaných studií a oborovou strukturou vykonávaných povolání absolventů terciárního
vzdělávání v Polsku a zejména na Slovensku. Tento problém je zde navíc značný napříč spektrem
všech oborů. V České republice a v Maďarsku mají nadprůměrné problémy s nalezením práce
oboru jen absolventi několika málo oborových skupin.
Cílem této práce bylo ukázat na rozdílný vývoj a tendence v oblasti terciárního vzdělávání, jeho
kvantitativního vývoje a s tím související proměny postavení absolventů terciárního vzdělávání ve
čtyřech zemích, jejichž pozice před 30 lety byla v mnohém velmi podobná.
Ve všech ukazatelích je to Polsko a Slovensko, které ve srovnání dopadají znatelně hůře.
V Polsku se zdá být příčina poměrně evidentní v přemrštěné masifikaci vysokého školství a nedostatečné diferenciaci, kdy stále velká většina vysokoškoláků absolvuje magisterské studijní programy. Obtížněji vysvětlitelná je neutěšená situace absolventů vysokých škol na Slovensku, kde
k tak masivnímu růstu nedošlo. Příčiny je zde třeba hledat i někde jinde, přičemž značný zájem
mladých Slováků o studium v České republice ukazuje na negativní vnímání kvality slovenského vysokého školství. Naopak v České republice a v Maďarsku se zdá, že transformace terciárního vzdělávání proběhla s mnohem mírnějšími negativními důsledky.
Celá problematika a zkoumání důvodů, proč se situace v posledních letech vyvíjí tak odlišně
v Polsku a na Slovensku na jedné straně a v České republice a v Maďarsku na straně druhé, by si
každopádně zasloužily ještě mnohem hlubší analýzu.
Na závěr je také třeba říci, že problematika přechodu ze vzdělávání na trh práce a uplatnění
absolventů terciárního vzdělávání je velice komplexní a nelze ji plně popsat jen s pomocí tří
ukazatelů. Navíc expanze terciárního vzdělávání není zdaleka jediný faktor hrající zásadní roli.
Průběh přechodu absolventů na trh práce je v poslední době ovlivňován několika dalšími zásadními tendencemi. Jde zejména o rostoucí rychlost proměny znalostí vyžadovaných v zaměstnáních, o dramatické strukturální změny pracovní síly způsobené zaváděním nových technologií a nových manažerských konceptů, globalizaci a evropanizaci hospodářství a společnosti
a o zásadní demografické změny. Dalším významným rysem posledního období je nepochybně
také silný dopad ekonomické a finanční krize po roce 2008 a naopak vliv současné fáze ekonomické konjuktury na nejrůznější stránky rozvoje vysokého školství.
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Abstract: This paper focuses on the benefits of a business higher education as perceived by students
enrolled in undergraduate and graduate programs at a business university. Utilizing empirical data,
gathered from a quantitative survey administered to 1,432 students enrolled at subject business
university, the paper aims to identify the motivation of pursuing a business education potentially impacting personal and professional development. Descriptive statistics and multivariate analysis were used to identify responses from students regarding their education outcomes employing
a descriptive research design. The analyses found two significant perceived motivations, the development of independent skills and the ability to expand their knowledge specific to the field of business. Students are either skills/abilities-oriented or knowledge oriented. These results show that
benefits of higher education and specifically business are directly correlated outcomes to develop
skills and broaden knowledge. Furthermore, according to analyses, the development of skills and
knowledge is evaluated and demanded separately or independently by students and graduates.

Introduction
The value of higher education is being scrutinized across the globe and specifically what is being
gained from the investment in time and costs associated with the educational process as perceived
by students. As observed, there is still lack of studies focusing on the value of students’ skills in
adult business education, specifically what they see as valuable in their personal and professional
growth. Educational institutions focusing on adults have tested and employed students’ perceived
expectations in the design of curricula and outcomes. These institutions have tried to satisfy students expectations mainly by the development of concrete usable skills for their professions. But
the demanded factors are differentiated, because of broad and unspecified requests of employers.
In the context of work assignments, student s and recent university graduates expect a challenge to evaluate and measure their technical and professional qualities, as well as the so-called
“soft-skills” (Sharma, 2018). Snell, Snell-Siddle and Whitehouse (2002) define them as “skills, abilities, and traits that relate to personality, attitude and behaviour rather than formal or technical knowledge”.
Klaus (2010) found that these skills are a key to long-term job success in their study, in which 75%
of the respondents connect professional success with these skills while only 25% respondents see
that this will build expert knowledge. A number of students are already working during studies,
which leads to better knowledge of labor market opportunities and practical skills, but on the
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other hand it may lead to a lower quality of theoretical background and knowledge (Mocanu,
Zamfir and Pirciog, 2014).
Marton and Salio (1976) identified intentions and expectations as important factors to students and may influence study retention and continuous enrolment, the success of students’
education, and thus the level of involvement in the attendance at each of taught subjects. In
this context, however, the teachers themselves are indispensable as they have the ability to create an adequate, stimulating environment motivating students to participate in individual activities and teaching as a whole (Kuh, 2003). A sufficiently high level of engagement is considered
to be a key factor leading to success and corresponding student results (Horstmanshof and Zimitat, 2007; Lowe and Cook, 2003) and it is necessary to adequately set the study pans and curriculum and general approach to teaching and its methods (Crosling, Heagney and Thomas, 2009).
Knowing that individual student goals may different and vary by each student, the levels of their
engagement and outcomes of course may also differ. According to Pintrich (2000), it is possible and
often also beneficial to pursue more goals. One of the reasons why students want to continue their
studies in higher education is to increase their employability as identified by Glover, Law and Youngman (2002). In 2014, Wharton, Goodwin, Cameron (2014) found that employability is the motivation of basis of students’ expectations regarding higher education. Gore and Cross (2006) identified other reasons for the desire of higher education which includes the effort to make their parents
proud as well as to provide better security and living conditions for their own families in the future.
Fryer et al. (2016) identified other reasons for desire of higher education which included the desire
for a future higher salary, wealth and security, as well as their quest to gain further knowledge and/
or experience, and the acquisition of a university degree. In a landmark study in 1960, Cyril Houle
divided motivation to study already into the following three areas (1) goal-oriented students (diploma, higher salary, job promotion); (2) activity-oriented students (learning process itself, social interaction), and (3) learning-oriented students specific to knowledge and skills development (Merriam
and Brockett, 2007, p. 132). Sheldon and Elliot (1999) found that so-called self-concordance of goals
regarding study and subsequent application of results lead to greater efforts to achieve these goals,
and these students feel higher satisfaction when they reach these goals.
In view of the above-mentioned intentions and objectives of the pursuit of study, it is also
important for students to be given the opportunity to develop appropriate competences during
their studies. Many institutions have tailored their curricula to aligned to competencies, such as
those required by specialized business accreditors. The performance of individuals, especially in
their working lives, is very closely related to the acquisition of competencies, skills and abilities
(Mocanu, Zamfir and Pirciog, 2014). Yuriy (2017) states that the most anticipated competences
which students can develop is commitment and perseverance in fulfilling the assigned tasks and
the ability to take responsibility for them the ability to make decisions and the ability to apply
acquired knowledge in practical situations. Other expected competences include ability to work
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in teams and ability to adapt to new situations. Furthermore, higher education should also develop their abilities, competencies or ability of time management and planning, problem solving,
and continuous education.
Furthermore, it is also necessary to reflect on whether the competencies acquired by students
during their studies correspond to the requirements of the employers. In a study by Harvey et al.
(1997), it was found that employers are demanding such workers (graduates) who have sufficient
knowledge, intellect, self-management skills, are willing to learn and able to adapt, have communication skills, team-working and, last but not least, interpersonal skills. Current frequently
demanded ability is also the communication in a foreign language (Mocanu, Zamfir and Pirciog,
2014). According to Zaman (2015), the most preferred skills are hard work, time management,
energy, self-confidence and willingness to learn. On the contrary, according to Knight and Yorke
(2004, p. 22), the following items are the priority among the aspects of employability:
››Personal qualities (for example malleable self-theory, self-awareness, self-confidence, independence or emotional intelligence),
››Core skills (reading effectiveness, numeracy, information retrieval, language skills, self-management etc.), and
››Process skills (for example computer literacy, commercial awareness, political sensitivity, ability to work cross-culturally, ethical sensitivity).
Martín (2014) states that these skills and competencies should inform curricula as well of those
demanded by industry. Hence, universities should be responsible for adapting the content and
way of preparing students to current labor market changes.
This study therefore focuses on how students perceived that of these competences and these abilities are developed and/or gained during higher education process at business university. The aim of
the paper is to identify factors of business students’ preferences based on their expectations of learning outcomes and program delivery. The research question is formulated as follows: How student
preferences described and formulated to set adequate teaching techniques in business higher education? This paper will explore main benefits of business higher education and its perception by students of these factors. The paper further consists of methodology, results of the study, and discussion and conclusions of the main findings for application by universities in curricula development.

Methods
To answer the research question, analysis of secondary sources, empirical data, primary resources and knowledge synthesis are used. Secondary resources include scientific monographs and
articles which were used in the analysis to answer the research question. Additionally, materials
and methods used in curricula development in higher education were reviewed and analysed. In
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order to survey the literature in this field of relevant studies, a variety of keywords for education,
quality, learning, management, development and similar other ones were used. This research is
descriptive and empirical as the use of primary data collected using the survey method through
the fact-finding techniques.

Data Sample
The data for analysis was collected in a primary quantitative survey by means of a questionnaire
investigation by a web survey (CAWI method). The data for this study was gathered July 2017
from students in the academic year 2016/2017. The sample comprised a total of 1,432 students.
The evaluated areas were preferences in study organisation, benefits of study, expected curriculum and use of study materials. The respondents’ demographic profile are as follows: Students’
gender: 797 (55.66%) women, 635 (44.34%) men; bachelor students: 1061 (74.09%), master students: 371 (25.91%); full time: 573 (40.01%) and part-time students: 859 (59.99%).

Research Design
This study uses a descriptive research design utilizing survey data. The research is designed to
map preferences of students in conditions during study period and benefits of study. The questions were designed based on theories (see the theoretical background) and similar research studies. Respondents’ reactions to target statements and their attitudes to the given matter were restricted by offering a set of statements. The statements were developed based on literature search and in
some cases modified according to the specifics of the university to fit the conditions. Because of the
design, the study results can be broadly used in its application to comparable studies such as Lowe
and Cook (2003), Horstmanshof and Zimitat (2007), Crosling, Heagney and Thomas (2009), Klaus
(2010). On the other hand, students could write their comments freely in parts in which they perceived as missing or overly defined. Survey questions were first designed and tested on a few testing groups to make sure all statements are understandable and that it measures the exact factors,
avoiding misinterpretation of the questions. The testing groups were given a specific “after pretest” questionnaire emphasizing understands ability, focus and coherence of statements in questionnaire. Partial changes and rephrasing were made after the pilot survey.

Operationalization of Variables
The paper focuses on an indepth discussion of the preferences in higher education by students given current day discussion of the value of university education. The first stage of processing the questionnaire data focused on the preparation of a data matrix. The data was then sorted and then coded, sorted according to the type of variables, qualitative or quantitative. During
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this phase, the data was also cleaned, and its quality was checked in order to uncover any extreme
(eccentric) or deviating observations which could significantly influence the results of analyses. There were no missing values because all questions were mandatory. The last part of the
data matrix involved the transformation of the variables which was necessary for several reasons.
When processing a multidimensional data file, the reason for this is usually the requirement for
the fulfilment of the analyses of a certain statistical method. The process of calculation and interpretation of results was used according to Hebák et al. (2014). The basic conditions of attributes
to enter the analysis were fulfilled according to Hendl (2006).
Results arrived at based on analysis of the data focused on investigating the important properties and the typical features of the statistical file. The statistical evaluation of the data was undertaken firstly by a one-dimensional analysis based on the frequency distribution, the calculation of
point and interval estimates and the testing of hypotheses about the frequency of the categories
of individual variable values. Secondly, a two-dimensional analysis was used based on an investigation into the dependence of two selected variables. The goal of the comprehensive analysis of
several variables was to uncover any similarities between data structures and to find an interpretation for these structures. The retrieval of the information in the data file was realized using the
classic Pearson hypothesis testing. Pearson’s correlation was applied. If the p–value calculated by
means of the test was lower than the selected level of significance α = 0. 05. Only resultant values of the Pearson’s correlation coefficient with an absolute value of more than 0.3 were selected
as being significant.
Factor analysis was used to evaluate the data and specifically to identify groups of responses of
students regarding their perceptions. The goal was to find groups of variables with significant
appearance and consistent content and at the same time to reveal main orientation of coherent
groups of students. The results helped to create a personalized study program focused on the
key expectations of students and, also, at the same time to maintain actual student learning outcomes. The results of analyses and formed factors may help to reveal the current desired areas of
orientation of labour market and learning abilities and preferences of students. The higher level of generalization of results by factor analysis helps to focus on the most important and highly recommended areas with filtering out inconsistencies, which may be studied separately as outstanding values which in turn, may also be inspiring for development.
The method of analysis used in this paper is often used in social sciences studies (Palát, 2012).
Also in the area of learning and development research, this method is used quite often and
favoured by researchers (Anderson, 2009). The levels of correlation coefficients were sufficient
according to Anderson (2009) and Hendl (2006) to enter factor analysis. Moreover, 84% of correlations in the correlation table were statistically significant. The KMO (Kaiser-Meyer-Olkin test)
value reached over 0.79 which is considered as meritorious and thus adequate for factor analysis.
The number of monitored variables (factors) was reduced using the Varimax method. For
the selection of substantial factors the Kaiser-Guttman rule was applied (i.e. substantial factors
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having a value within the range higher than 1) and subsequently Sutin test was applied. The correlation coefficients are in the interval from <-1; 1>. If the correlation coefficient is positive, it
is a direct proportion (negative – indirect proportion). For the evaluation, the value of variable
correlation higher than 0.3 (moderate correlation) according to Anderson (2009) was used. To
evaluate the results, IBM SPSS statistics was used. All procedures were followed in accordance
with the ethical standards and Czech law relating to the use of sensitive information.

Results
For most of the respondents, 98 percent, the benefits arising from the successful completion
of their studies are related to improving their position, whether professional, personal or social.
Concerning the question of what learning outcomes are important to them, the responses were
more differentiated (see Table 1). Most respondents have stated that they expect their graduation to be related to deepening their knowledge in the studied field (26%), broadening the general knowledge (21%) and, last but not least, improving their ability to work with information
(13%). Only 2% of respondents study only to obtain the university degree.
Table 1: Expected outcomes of university education
Statement

Frequencies

Percent

Deeper knowledge in the field of study

370

26

General knowledge

299

21

Ability to work with the information

185

13

Ability of independent analysis

142

10

Ability to trace the information

127

9

Ability to think critically

99

7

All of the above

184

13

Degree

26

2

Source: own survey

Table 2 summarizes the competencies that graduates of a given study programme gain and
competencies with which they enter the labour market or compete with the others in the labour
market. Mostly, these are independence at work (13%), winning recognition in the labour market
or in current job (10%), and time management that is associated with stress management (10%).
In teaching, students reported that to learn how to manage a team of people, for example, is difficult to achieve. This is associated with the given teaching method (off-the-job methods), which
can be eliminated only partially by including case studies and simulations, unfortunately without putting it into practice. More detailed results are given in Table 2.
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Table 2: Expected curriculum of graduates
Frequencies

Percent

To work independently

186

13

Breaking through in the labour market or winning recognition at work

143

10

To manage oneself (time and stress management, etc.)

143

10

To work in a team

115

8

To make competent decisions

115

8

To present

115

8

To communicate (in Czech language and another foreign language)

100

7

To set a development plan and achieve one’s goals

100

7

To manage a team

86

6

To draw consequences

72

5

To use analysis methods in the study programme

43

3

To extrapolate and set plans for the next period

43

3

To manage the entrusted unit

29

2

All of the above

143

10

Source: own survey

The obtained data were tested by multidimensional statistics, factor analysis described in Methods. The results identified 2 significant factors meeting the criteria identified down in the methodology. Table 3 shows the significance of the individual examined factors describing expected
outcomes of students’ university studies. In total, the two identified variables explain 50.05% of
the sample behaviour or of the possible resultant characteristics, with the specific values of factor analysis.
Table 3: Factors of curriculum of graduates
Factor 1

Factor 2

Deeper knowledge in the field of study

.132

.750

General knowledge

.185

.630

Ability of critical thinking

.693

.009

Ability of independent analysis

.732

.149

Ability to find information

.794

.108

Ability to work with data

.691

.271

All of the above

-.070

-.865

Variance

2.183

1.821

27.289

22.761

% of Variance
Name of the factor

Independent skills development

Knowledge broadening

Source: own survey
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The first factor shown in the Table 3 focuses on students’ preferences concerning exact skills
currently demanded in labour market, by employers and entrepreneurs and those are Ability
of critical thinking (0.693), Ability of independent analysis (0.732), Ability to find information
(0.794) and, last but not least, the Ability to work with data (0.691). This group of respondents
emphasizes the factor of independent work, analysis and decision-making from the educational process. They prefer to be independent and expect that university will improve their abilities
related to innovative and creative thinking and abilities to find information, data and to work
with them. Therefore, the first factor is “Independent skills development”. Coefficients of the
identified factors range from 0.691 to 0.794, which is a relatively high quality of the coefficients.
The second factor includes three variables related to benefits of university education and those
are Deeper knowledge in the field of study (0.750), General knowledge (0.630) and negative coefficient was found in variable All of the above (-0.865). That means that students grouped in the
second factor expect broadening and deepening of their knowledge, and, on the contrary, do
not expect any shift in their skills or abilities. This is in sharp contrast to the Factor 1. The second
factor thus can be called “Knowledge broadening”. The coefficients range from 0.630 to 0.865,
which also represents high quality of the coefficients. This group of respondents emphasizes the
high quality of the educational process given by focus on knowledge development.
It is possible to see that there are two indifferent groups of students; one group expect from
university education development of their skills and abilities and the other group expect development of their knowledge. Interesting result is that both of those groups are separated and not
mixing the outcomes together. It is either skills or knowledge.

Discussion
As found in this study and consistent with Pintrich (2000), goals of students and levels of
engagement differ across the board and these vary. This study found two main approaches. Students are mostly outcome-oriented, but each of them prefers different outcome, which is either
knowledge or skills. One common finding is that the reasons for both groups as to why to continue their studies is to increase their employability, as previously reported by Glover, Law and
Youngman (2002) and Wharton, Goodwin and Cameron (2014). This study results are also consistent with Fryer et al. (2016) that the most important benefit of higher education perceived
by students is the vision of a future wealth and security, gaining further knowledge and experience, or the acquisition of a university degree. Furthermore, according to Merriam and Brockett (2007), surveyed students are mostly Learning-oriented, most important for them are gained
knowledge, skills or abilities. This study also supports the findings of Sheldon and Elliot (1999)
that self-concordance of goals regarding study and applicability of results is very important for
students and leads to greater efforts to achieve these goals.
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The research question can be evaluated as follows: Students are skills/abilities-oriented or
knowledge oriented. To reach their expectations, it is necessary to focus on practical use of
gained knowledge and skills. Independent work, analysis and decision-making during learning
process is suggested to improve innovative and creative thinking. Also, students require competency acquirement of data analysis and information and knowledge efficient search
We may summarize that students should be taught appropriate competences during their studies. The overall performance of graduates is dependent on the acquisition of competencies, skills
and abilities during their studies. These results are in accordance with outputs of Mocanu, Zamfir and Pirciog (2014). It is also possible to mention the most important abilities which students
expect to develop. It is the ability to take responsibility, the ability to communicate and make
decisions, and the ability to apply acquired knowledge in practical situations, ability to work in
teams and ability to adapt to new situations, ability of time management and planning, problem
solving, and continuous education. These results are in accordance with Yuriy (2017); Mocanu,
Zamfir and Pirciog (2014); Zaman (2015); and Harvey et al. (1997).

Conclusion
Academic institutions focusing on adult business university education and training need to
focus on preferences of students and their expected outcome of this education, as students are
keen to both of these outcomes. This study identified and evaluated factors of crucial to applicable skills gained in higher business education. The analysis found significant relationships
between students to reveal their main orientation and preferences. The following statistically
significant factors were found: Independent skills development and Knowledge broadening.
Students who are skills/abilities-oriented are also oriented on practical use of gained knowledge and skills. Those students perceive the main benefit of their studies is the ability of independent work, analysis and decision-making. They prefer to be independent and expect that
university will improve their abilities related to innovative and creative thinking, abilities to find
information, data and to work with them. The education process further enriched if their expectations is filled while linked with skills needed in business.
The second factor which revealed orientation broadening knowledge in study program showed
association with search for knowledge necessary for passing exams and study successfully and
a link between the content of subjects and its fit to their expected broader knowledge. The analysis revealed a group which is not oriented on future application of their skills but rather search
for knowledge.
Orientation on usefulness of the study programs is therefore crucial, either on knowledge and
also skills or abilities development since there are both groups of students – one group demanding applicable skills and the other group searching for deeper and broader knowledge. The
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identification of these above-mentioned factors/groups may help with design of study program
in the way of focusing on practice. It is important to determine the expectations of both students and teachers. The results may help to set up expected business program focusing both on
key expectations of business and stakeholders and achieving specific student learning outcomes
desired by current labour market.
As the debate on the value of a university education continues, this study shows that students
perceived value are directly linked to two main factors, the desire to broadening ones’ knowledge specific to field of study as well as the ability to develop skills and competencies necessary
for professional and personal growth. This in itself reveals that students are receiving value of
their education.
A limitation of this study is a narrow focus on one private business university. However, the
results are presented as a case study, and shown findings may help other universities during
implementation of the process of quality evaluation in the area of teaching, which importance is
still increasing and is broadly discussed. This paper further provides an insight into the importance of quality assurance in higher education, the necessity of its continuous evaluation and
realization of improvements based on feedback loop.
Future research can focus on the impact of student expectations in quality assurance and teachers’ performance on learning outcomes and impact on curricula. This study can be expanded
to other academic disciplines and public educational institutions. Additionally, revealed factors
may be searched separately to validate them at other universities or education areas.
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Problematika vztahu vysokoškolských studentů
k tělesné výchově
Irena Durdová
AULA, 2019, Vol. 27, No. 1-2: 33-42

The issue of university students’ attitude to physical education
Abstract: The author deals with the issue of the interest of university students in physical education and sport at VŠB – Technical University of Ostrava (hereinafter referred to as VŠB-TUO). The
Department of Physical Education and Sport of VŠB-TUO repeatedly, at various intervals, carries
out research into the interest of students in gymnastic activities. The following text presents a comparison of responses from the first research in 1996 and the last student survey of 2018. The main
objective of the research in both years was to find out how students of VŠB-TUO are satisfied with
the possibilities related to physical education and sports in the university sports grounds, with the
offer of the Department of Physical Education and Sports and its variety, or find out if they feel the
lack somewhere, or what they would like to change in this offer.

Úvod
Zajímat se o sportovní vyžití dětí a mládeže, vést je k tělesné výchově (dále jen TV) a sportu,
zvláště pak, když se tak neděje v rodině, je hlavním úkolem všech typů výchovně vzdělávacích
institucí. Nevyjímaje vysoké školy, kde prostřednictvím kateder či ústavů TV je studentům nabízena pestrá škála tělocvičných aktivit. Vysoká škola se tak stává poslední vzdělávací institucí, která může vybudovat v mladém člověku kladný vztah ke sportu nebo ho k pravidelné sportovní činnosti přivést.
V následujícím textu je popsáno srovnání dvou výzkumných šetření z let 1996 a 2018, která proběhla na Vysoké škole báňské -Technické univerzitě Ostrava (dále jen VŠB-TUO). Jedna z otevřených otázek dotazníkového šetření se věnovala diskusi o tom, zda se vůbec ještě má na vysokých
školách vyučovat předmět Tělesná výchova. Zajímalo nás, jaký názor převládá u námi oslovených
studentů. Odpovědi respondentů by se daly shrnout do tří zhruba stejně početných kategorií:
1. „TV má být jednoznačně volitelným předmětem, na samotném studentovi je rozhodnutí, zda
chce či nechce sportovat“.
2. „TV má být povinným předmětem na všech typech škol, i na vysokých školách. Většina vysokoškolských studentů nesportuje, případně pouze občas. Náročné vysokoškolské studium jim zabírá spoustu času, volnočasové aktivity často představují další pouhé sezení u počítače. TV má být
proto povinná alespoň v prvním ročníku TV. Počet hodin TV týdně by měl být navýšen“.
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3. „TV na vysokých školách by neměla být zařazena do studijních plánů jednotlivých programů.
Student může sportovat dle svého vlastního uvážení, vybírá si sport, který mu nejvíce vyhovuje, vybírá si čas, sportoviště i lokalitu“.
Mnozí respondenti tvrdili, že cítí potřebu být poněkud nuceni do sportovních aktivit, potřebují motivovat, přesvědčit se, že díky tělocvičným aktivitám se dá mimo jiné velmi dobře odreagovat
od náročného vysokoškolského studia, že sport je spojen se silnými emočními prožitky, má široké
socializační aspekty spojené s adaptačními procesy a přátelským přijetím spolužáky, vede k bezproblémovému zapojení do kolektivu (Durdová, 2015).
Pokud si studenti uvědomí veškerá tato fakta, pak zjistí, že sportování není jen dosahování pevně
stanovených limitů či zvládání složitých pohybových dovedností, ale je hlavně zábavou, hrou. TV
a sport tak nabývá daleko širšího významu, než je utužování zdraví a udržování fyzické kondice.

Nastínění problematiky výzkumného šetření
Problematikou zájmu vysokoškolských studentů o TV a sport se dlouhodobě zabývá Katedra
tělesné výchovy a sportu (dále jen KTVS) VŠB-TUO. Opakovaně se zde v různě dlouhých intervalech provádí výzkumné šetření týkající se zájmu studentů o tělocvičné aktivity. V následujícím textu uvádíme srovnání odpovědí z prvního výzkumného šetření z roku 1996 a posledního
z roku 2018. Pokud odhlédneme od počtu fakult, který vzrostl během let z 5 na 7, a počtu studentů, který je poplatný demografickým ukazatelům, pak je možné k tomuto srovnání přistoupit.
Některé společné ukazatele obou výzkumných šetření (standardizace podmínek):
1. Z celkového počtu studentů, kteří tvořili základní soubor, byl náhodně vybrán soubor respondentů.
2. Výzkumu se účastnili studenti všech fakult a všech ročníků.
3. Nejvíce respondentů bylo z řad studentů prvních ročníků, TV byla v 1. ročníku povinným
předmětem.
4. Hlavní metodou byla zvolena metoda dotazování, konkrétně dotazník (papírová nebo elektronická podoba).
5. Veškerá sportoviště byla součástí univerzitního kampusu.
6. Vedle dopolední výuky TV bylo možno sportovat denně do cca 22.00 hodin v průběhu každého všedního dne.
7. O víkendu byla nabídka sportů částečně omezena.
8. Předmět TV byl nabízen bez finanční spoluúčasti studentů, volnočasové aktivity za mírný
poplatek.
9. Počet nabízených sportů byl cca 20.
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Výzkumná šetření týkající se sledování zájmu vysokoškolských studentů VŠB-TUO o TV a sport
se konala opakovaně v letech 1996, 2002, 2015 a 2018. Zajímalo nás srovnání prvního výzkumného
šetření z roku 1996 se zatím posledním šetřením z roku 2018. Základní soubor tvořili v obou případech všichni studenti VŠB-TUO, z nich byl náhodně vybrán soubor respondentů, kteří se účastnili vlastního dotazníkového šetření. Než byl dotazník respondentům rozdán (zaslán), předcházela vždy řádná pilotáž a pretest na vzorku cca 30 studentů. Dotazník obsahoval hlavně uzavřené
nebo polouzavřené otázky a dvě otázky otevřené. Jedna z nich vedla k vyjádření studentů k nabízeným sportovním kurzům a druhá otevřená otázka dala možnost respondentům volně se vyjádřit k problematice povinné či nepovinné TV na vysoké škole a uvést náměty, nápady, postřehy,
připomínky k hlavnímu tématu výzkumného šetření.

Cíl výzkumného šetření
Hlavním cílem výzkumného šetření bylo zjistit, jak jsou studenti VŠB-TUO spokojeni s možnostmi pro TV a sport na školních sportovištích, jak jsou spokojeni s nabídkou KTVS a její pestrostí, případně zjistit, co v této nabídce postrádají nebo by chtěli změnit.
Dílčí cíle výzkumu:
››Zjistit obecný zájem studentů o TV a sport v rámci jejich volnočasových aktivit,
››zjistit, které sporty dotazovaní studenti preferují,
››zjistit nejlépe vyhovující čas pro sportovní aktivity,
››zjistit hlavní překážky, které respondentům brání více se věnovat sportu,
››zjistit, jak jsou respondenti spokojeni s úrovní a kvalitou sportovišť VŠB-TUO,
››zjistit názory respondentů na předměty: TV, Zimní výcvikový kurz (dále jen ZVK) a Letní
výcvikový kurz (dále jen LVK).

Srovnání dvou výzkumných šetření týkajících se sportovních aktivit realizovaných na VŠB-TU Ostrava v roce 1996 a 2018
Výzkumného šetření v roce 1996 se účastnilo 467 respondentů ze všech ročníků tehdejších pěti
fakult při celkovém počtu 7000 studentů. Respondenti odpovídali na otázky čtyřstránkového
dotazníku, odpovědi byly zaškrtávány nebo kroužkovány. Následovalo statistické zpracování dat
a třídění prvního stupně.
V roce 2018 se šetření zúčastnilo 530 studentů všech sedmi fakult a všech ročníků při celkovém
počtu 12000 studentů. Dotazník respondenti vyplňovali v elektronické podobě, proběhlo statistické třídění dat, vyhodnocení třídění 1. stupně obsahovalo také grafické zobrazení. Dále uvádíme odpovědi respondentů na jednotlivé otázky dotazníkového šetření a jejich srovnání v obou
sledovaných letech.
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Otázka č. 1: Jak často využíváte sportovní nabídky KTVS?
Odpovědi na tuto otázku v letech 1996 a 2018 jsou uvedeny v tabulce č. 1.
Tabulka č. 1: Četnost využívání sportovní nabídky KTVS (v %)
rok 1996

rok 2018

1. několikrát týdně

13,8

2,5

2. průměrně 2x týdně

12,9

4,7

3. průměrně 1x týdně

30,5

27,7

4. průměrně 2x měsíčně

1,9

0,8

5. průměrně 1x měsíčně

0,6

0,8

6. občas, nepravidelně

19,4

16,4

7. nabídky vůbec nevyužívám

20,9

47,1

Zdroj: vlastní

Otázka č. 2: Uveďte z nabídky sportů ty, které vy osobně preferujete, pokud využijete odpověď
„jiná možnost“, uveďte, o který sport se jedná.
Seznam preferovaných sportů v obou letech výzkumu znázorňuje tabulce č. 2.
Tabulka č. 2: Preference sportů 1. – 10. místo
rok 1996

rok 2018

1.

plavání

1.

kondiční kulturistika

2.

volejbal

2.

aerobik

3.

tenis

3.

badminton

4.

stolní tenis

4.

florbal

5.

badminton

5.

volejbal

6.

kondiční cvičení s hudbou

6.

fotbal

7.

fotbal

7.

stolní tenis

8.

basketbal

8.

tenis

9.

horolezectví na umělé stěně

9.

horolezectví na umělé stěně

10.

jóga

10.

jóga

Zdroj: vlastní

Otázka č. 3: Uveďte čas, který vám nejvíce vyhovuje pro sportovní aktivity v průběhu všedního dne.
Procentuální vyjádření časových preferencí v obou letech výzkumu jsou uvedeny v tabulce č. 3.
Tabulka č. 3: Preference času pro sportovní aktivity v průběhu všedního dne (v %)
rok 1996

rok 2018

16:00 – 18:00 hod

36,0

50,8

18:00 – 20:00 hod

56,9

43,8

20:00 – 22:00 hod

7,1

5,4

Zdroj: vlastní
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Otázka č. 4: Přivítal(a) byste možnost sportovat na sportovištích VŠB-TUO také o sobotách a nedělích?
Na měnící se názory respondentů k této otázce v obou výzkumných šetření upozorňuje tabulka č. 4.
Tabulka č. 4: Využití sportovišť VŠB-TUO o sobotách a nedělích? (Četnost odpovědí v %)
rok 1996

rok 2018

ano

36,3

12,3

někdy, občas

52,1

47,9

ne

11,6

39,8

Zdroj: vlastní

Otázka č. 5: Uveďte hlavní překážky, které vám brání více se věnovat sportu.
V tabulce č. 5 uvádíme šest hlavních překážek, které respondenti uváděli, že jim brání více se
věnovat sportovním aktivitám.
Tabulka č. 5: Hlavní překážky bránící respondentům více se věnovat sportu
rok 1996

rok 2018

1.

studijní povinnosti

1.

studijní povinnosti

2.

nevyhovující čas vzhledem k jiným aktivitám

2.

dojíždění

3.

vlastní pohodlnost

3.

nedostatečná informovanost

4.

dojíždění

4.

vlastní pohodlnost, lenost

5.

zdravotní důvody

5.

nezajímavá nabídka sportovních aktivit

6.

špatná informovanost o možnostech sportování

6.

mám jiné zájmy než sport

Zdroj: vlastní

Otázka č. 6: Uveďte, jak jste spokojeni s možnostmi sportovního vyžití na sportovištích VŠB-TUO.
V tabulce č. 6 uvádíme četnosti odpovědi na otázku spokojenosti s možnostmi sportovního vyžití na VŠB-TUO – srovnání výzkumných šetření z roku 1996 a 2018.
Tabulka č. 6: Spokojenost s možnostmi sportovního vyžití na sportovištích VŠB-TUO (v %)
rok 1996

rok 2018

velmi spokojen

12,3

28,3

spíše spokojen

64,3

49,3

někdy ano, někdy ne

20,8

14,0

spíše nespokojen

2,6

6,6

velmi nespokojen

0

1,7

Zdroj: vlastní

aula 1-2 / 2019 / XXVII

37

ZPRÁVY Z VÝZKUMU

Vyhodnocení zájmu studentů o zimní a letní výcvikové kurzy KTVS
Respondenti měli možnost formou otevřené otázky v dotazníku se vyjádřit k zimním a letním
výcvikovým kurzům, které každoročně nabízí a pořádá KTVS, a ke své účasti (neúčasti) na nich.
V období prvního šetření (rok 1996) KTVS pořádala přibližně 13 ZVK a asi 10 LVK. O kurzy
byl obrovský zájem, studenti se hlásili přímo u konkrétního vedoucího kurzu, běžně se hlásily
celé studijní skupiny s cílem vzájemného poznávání a utužení kolektivu. Většina nabízených kurzů byla téměř obsazena během jednoho dne. Jednotliví odborní asistenti měli na sebe navázány
skupinky studentů, které s nimi jezdily pravidelně i na více kurzů v akademickém roce, a to po
celou dobu pětiletého studia. Programy jednotlivých kurzů zohledňovaly začátečníky i pokročilé. Některé kurzy probíhaly ve zkouškovém období, jiné mírně zasahovaly do zimního či letního semestru. ZVK a LVK byly volitelnými předměty, na některých fakultách ohodnoceny kredity. V rámci svých odpovědí respondenti kladně hodnotili organizaci i náplň letních a zimních
výcvikových kurzů. Stěžovali si pouze, že počet míst je omezen, nedostane se na každého zájemce, zapisovali se alespoň jako náhradníci. Studenti chválili programovou pestrost, sami se velmi
aktivně zapojovali do utváření programu, měli zájem o poznávání nových míst nebo naopak se
rádi vraceli na již dříve navštívená místa.
V rámci šetření v roce 2018 z odpovědí respondentů vyplynulo, že studenti se o ZVK a LVK
již téměř nezajímají. Přitom programová nabídka kurzů byla opět přizpůsobena zájmům a požadavkům studentů. V současnosti KTVS nabízí pouze 3 zimní a 3 letní výcvikové kurzy a často
bývá i tak problém s jejich obsazením. Příčiny nezájmu o ZVK a LVK jsou vyjádřeny v následujících sděleních respondentů: „nemám zájem o organizovaný pobyt“, „nechci se podřizovat pevnému programu kurzu“, „jezdím pouze s okruhem svých nejbližších přátel“, „vybírám si destinace, dle svých preferencí“, „termín pobytu volím podle svých časových možností“, atp. Myšlenka
seznámení s vrstevníky, spolužáky, navázání nových přátelství ztratila lety na významu. Často
naopak zaznívalo: „jel(a) bych, kdyby ZVK a LVK byly ohodnoceny kredity“. Na všech fakultách
VŠB-TUO jsou ZVK a LVK v současnosti volitelnými předměty za 0 kreditů. Žádný z dotázaných
studentů si nestěžoval na vlastní finanční nedostatečnost, která by mu bránila kurzů se účastnit. Studenti prvních ročníků odůvodňovali svůj nezájem o kurzy převážně přemírou studijních
povinností a adaptací na nové vysokoškolské prostředí.

Shrnutí výsledků šetření
Srovnání výsledků šetření z roku 1996 a 2018 přineslo některé zajímavé ukazatele a výsledky. Je
třeba konstatovat, že za léta od prvního výzkumu k poslednímu se na VŠB-TUO výrazně změnilo sportovní prostředí a podmínky ke sportování studentů. V roce 1996 disponovala KTVS
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VŠB-TUO dvěma cvičebními plochami pro aerobní a silové fitness, dvěma textilními halami pro
tenis a fotbal, jednou tělocvičnou pro kolektivní hry a malým zrcadlovým sálem. Venkovní areál
měl dva tenisové kurty, hřiště na házenou, volejbalové a basketbalové hřiště. V akademickém roce
1996/1997 byla uvedena do provozu sportovní hala pro kolektivní sporty a v roce 2001 byl slavnostně otevřen nově zbudovaný sportovní areál v kampusu VŠB-TUO, který výše uvedená sportoviště doplnil o víceúčelovou sportovní halu pro tenis (3 kurty), florbal a badminton (12 kurtů),
dále o 4 venkovní tenisové kurty, 1 hřiště s umělou trávou a 1 asfaltové hřiště pro kolektivní hry.
Je třeba ale konstatovat, že toto výrazné zlepšení sportovních podmínek na VŠB-TUO vzhledem
k roku 2018 se neodrazilo v odpovědích studentů na jednotlivé otázky dotazníkového šetření.
Sportovní areál VŠB-TUO využívalo v roce 1996 průměrně několikrát týdně 13,8 % respondentů, v roce 2018 to byla pouze 2,5 % dotázaných. Nejvíce respondentů využívalo sportoviště 1x týdně (v roce 1996 to bylo 30,5 %, v roce 2018 27,7 %). V roce 1996 vůbec nevyužívalo školní sportoviště 20,9 % respondentů, v roce 2018 dokonce 47,1 % dotázaných.
Studenti v roce 1996 uváděli na první místo pomyslného desetistupňového žebříčku oblíbených
sportů plavání, v roce 2018 se plavání v tomto žebříčku vůbec neobjevilo. Naopak kondiční kulturistika a florbal se nedostaly v roce 1996 do první desítky, kdežto v roce 2018 zaujala kulturistika první a florbal čtvrté místo žebříčku sportovních aktivit.
Co se týče preferovaných časů, v obou výzkumech studenti shodně tvrdili, že je pro ně méně
výhodný čas od 20:00 do 22:00 hod., většina respondentů se shodla, že jim nejvíce vyhovuje čas od
16:00 do 20:00 hod. Poněkud rozdílně odpovídali dotazovaní v obou šetřeních na otázku týkající
se možnosti sportovat o sobotách a nedělích. V roce 1996 by využilo této nabídky 36,3 % respondentů, v roce 2018 pouze 12,3 % dotázaných studentů. O sportování během víkendu vůbec nejevilo zájem v roce 1996 11,6 % respondentů, v roce 2018 dokonce 40 % z nich.
Pokud respondenti měli vytipovat hlavní překážky, které jim brání více se věnovat sportu, pak se
jejich odpovědi v obou časově vzdálených výzkumech téměř nelišily. V obou případech byly hlavní
překážkou studijní povinnosti, dále pak nevyhovující čas vzhledem k dojíždění, provozování jiných
než sportovních volnočasových aktivit. Následovala vlastní pohodlnost a lenost. V roce 2018 byla
velmi často uváděna jako překážka bránící respondentům více se věnovat sportu nedostatečná informovanost o možnostech sportování ve vysokoškolském kampusu a o konkrétních akcích pořádaných KTVS. V roce 1996 uváděli někteří studenti zdravotní důvody, které jim brání sportovat, v roce
2018 si na tuto skutečnost nestěžoval žádný respondent. V obou výzkumech se neobjevila jako překážka bránící více se věnovat sportu vlastní finanční nedostatečnost. Pokud měli respondenti hodnotit možnosti ke sportování na VŠB-TUO, pak se výzkumy z roku 1996 a 2018 příliš nelišily. Většina
dotázaných z obou šetření byla “velmi spokojena“ a „spíše spokojena“, v obou případech hodnotilo
možnosti a pestrost nabídky ke sportování na VŠB-TUO kladně více než 75 % respondentů. V roce
2018 se přece jen stavěli respondenti k možnostem sportování v univerzitním kampusu poněkud
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kritičtěji – 8,3 % z nich „bylo spíše nespokojeno“ nebo „velmi nespokojeno“. V roce 1996 bylo „spíše
nespokojeno“ pouze 2,6 % dotázaných a „velmi nespokojen“ nebyl ani jeden z nich.

Závěr
V rozmezí let 1996 a 2018, kdy probíhaly na KTVS oba zmiňované výzkumy, nedošlo k výrazným změnám v odpovědích na jednotlivé otázky. Dá se tedy tvrdit, že práce KTVS je dlouhodobě hodnocena studenty kladně, tedy co se týče sportovní nabídky a její pestrosti. Neobjevovala
se ani negativní sdělení směřovaná k „lidskému faktoru“ KTVS. Výuka TV i pobytové sportovní
kurzy jsou vždy zajištěny odborníky, pedagogy KTVS – specialisty pro ten který sport, výjimečně
externími pracovníky. Studenti si mohli (a dosud mohou) ve svém individuálním studijním programu zvolit nejen sport a čas, ale též tělocvičnu, sportoviště a dokonce i vyučujícího. I tato skutečnost byla respondenty hodnocena velmi kladně.
O prospěšnosti a nenahraditelnosti fyzického pohybu a tělesných cvičení v životě každého jedince se shodují (byť pod různým úhlem pohledu) lékaři, pedagogové, sportovní trenéři a manažeři, přesto je stále velkým problémem současné společnosti tzv. sedavý způsob života (Sekot,
Durdová aj. 2016). I z tohoto pohledu se jevilo jako velmi znepokojující zjištění, že studenti VŠBTUO nevyužívají více možností ke sportování v univerzitním kampusu, jehož součástí jsou dobře
vybavená a udržovaná sportoviště. Jednotlivá sportoviště se nacházejí přímo v areálu vysokoškolských kolejí, v blízkosti většiny budov patřících jednotlivým fakultám, kde probíhá hlavní výuka.
Domníváme se, že časové skloubení sportování s vyučovacím procesem by nemělo být problémem. Nabídka sportů je velmi pestrá a je připravována se snahou zapojit do tělocvičných aktivit široké spektrum studentů. Ceny jednotlivých vstupů a permanentek pro volnočasové aktivity zvýhodňují studenty školy a ve srovnání s regionální konkurencí jsou velmi nízké. Sportovní
nabídka KTVS je přizpůsobena zájmům a požadavkům studentů, včetně studentů se specifickými potřebami. Sportoviště využívaná KTVS jsou moderní, umožňují provozovat velký počet
sportů, disponují dostatečným sociálním vybavením. Veškerá sportoviště studenti využívají zdarma v rámci TV, ať již povinné nebo volitelné, případně za mírný poplatek v odpoledních a večerních hodinách, denně téměř do 22.00 hodin. Před vyučovací jednotkou TV si mohou studenti
vypůjčit některá nářadí a náčiní nutná pro provozování daného sportu (míče pro kolektivní hry,
tenisové a badmintonové rakety, karimatky, atp.), není třeba mít nebo nosit do výuky sportovní
náčiní vlastní.
Nejvýrazněji se v letech mezi oběma výzkumy projevil nezájem o zimní a letní výcvikové kurzy. Studenti během let mezi oběma výzkumy postupně ztratili zájem o organizované sportovní pobyty, neláká je ani možnost bližšího seznámení s kolektivem spolužáků při atraktivních
sportovních aktivitách, se kterými se po absolvování vysoké školy již nemusí setkat – například
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společné sjíždění řek na kánoích nebo kajacích a raftech, poznávání zákonitostí pobytu ve volné
zimní či letní přírodě. Vysokoškolští studenti přitom mají poslední možnost během svého vzdělávání naučit se sportovním dovednostem pod vedením zkušených odborníků. Nezájem o ZVK
a LVK ze strany studentů lze považovat za alarmující. KTVS se snaží již delší dobu tento stav
zvrátit. Nemáme pocit, že by chyba byla na straně KTVS, máme za to, že se jedná o jev, který
trápí i jiné tělovýchovné katedry či ústavy našich vysokých škol. Samozřejmě jiná situace je na
odborných pracovištích, která vzdělávají budoucí učitele TV, studenty Sportovního managementu, Rekreologie či Trenérství. Zde jsou sportovní kurzy povinnými vyučovacími předměty a jsou
hodnoceny patřičným počtem kreditů.
Neméně závažná pro KTVS se stala ta sdělení respondentů týkající se informovanosti o sportovním dění na univerzitě. Studenti si stěžovali, že nejsou dostatečně informováni o sportovních
událostech školy a akcích KTVS. KTVS vedle tradičních forem sdělování informací pomocí nástěnek, světelných tabulí, venkovních vývěsek, plakátů apod., využívá také veškeré moderní formy
komunikace se studenty. Spravuje vlastní webové stránky, využívá sociálních sítí, velké sportovní
akce jsou prezentovány též na univerzitních webových stránkách. Nad problematikou informovanosti studentů se bude třeba znovu zamyslet, webové stránky KTVS zatraktivnit a opakovaně
v krátkých intervalech aktualizovat. Ke sdělování informací o pořádaných akcích nebo informací o průběhu, výsledcích a vyhodnocení akcí již uskutečněných bude vhodné využívat v ještě větší míře sociálních sítí, které jsou studenty nejvíce sledovány a navštěvovány. Veškerá snaha KTVS
směrem k informovanosti o pořádaných sportovních akcích a obecně o sportovním dění na univerzitě musí směřovat k jednomu cíli – pozitivně motivovat studenty, být impulsem pro jejich
zapojení do volitelné TV a do sportovních akcí pořádaných KTVS VŠB-TUO.
Na současný sport se nelze dívat pouze jako na projev sportovní výkonnosti v určitém sportovním odvětví, ale je třeba za ním vidět i řadu dalších aspektů spojených se způsobem života každého jedince. Vztah ke sportu se rodí v dětství, v rodině, později je umocňován ve školských zařízeních různého typu nebo ve sportovních klubech (Durdová, 2019).
Vedle výchovného a zdravotního významu sportu, existuje celá řada sociálních aspektů spojených se sportovní činností: utváření osobnosti, uvědomění si vlastního „já“, seberealizace, sociální adaptace, snazší socializace, navazování sociálních kontaktů, obohacení volnočasových aktivit a životního způsobu. Na základě těchto, a mnoha dalších, důvodů je třeba vysvětlovat význam
tělocvičných aktivit a sportu v životě každého jedince, studenty vysokých škol nevyjímaje.
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Stručný pohled na aktivitu českých veřejných
a státních vysokých škol a jejich fakult
v programu Horizont 2020 v letech 2014 až 2018
Daniel Frank
AULA, 2019, Vol. 27, No. 1-2: 43-72

A brief look at the activity of Czech public and state universities and their faculties in
Horizon 2020 Framework Programme during the years 2014-2018
Abstract: The aim of this study is to map out the interests of the Czech higher education sector to
participate in the current Horizon 2020 Framework Programme, which, like the previous FPs, opens
up the possibility for Czech universities to cooperate with the most important European institutions and participate in solving scientific problems that exceed their research potential. The study
makes available in a simple and descriptive way unpublished facts about the extent and efforts of
Czech universities and their faculties to enter an extremely inspiring, creative, excellent, challenging international research environment of Horizon 2020 Framework Programme.

Úvod
Není sporu o tom, že vysoké školy (VŠ) patří mezi základní stavební kameny výzkumného prostoru každého civilizovaného státu. Jsou zdrojem duchovních elit a poskytují nejvyšší stupeň
vzdělání. Dalším smyslem existence většiny z nich je vědecko-výzkumná činnost, jejímž cílem je
objevovat, interpretovat nebo zpřesňovat fakta a nové poznatky, které mohou být posléze uplatnitelné v praxi. VŠ slouží společnosti, jsou její součástí a jsou z jejích zdrojů zpravidla podporovány, proto je obvyklé, že je jejich kvalita, výkonnost a činnost předmětem řady studií, odborných i laických diskuzí a mnoha komentářů. Pro hodnocení VŠ a jejich součástí existuje mnoho
metod a indikátorů. Téměř vždy jde o záležitost velmi nesnadnou a komplikovanou. Zřejmě
hlavním důvodem obtížnosti všech komparací vysokoškolských institucí je jejich značná různorodost a vzájemná odlišnost. Velmi často jsou součástí komplexního posouzení VŠ ukazatele
charakterizující jejich vědecko-výzkumnou činnost a orientaci. Od nich se pak odvíjí celkové
hodnocení dané vysokoškolské instituce. Je nepochybné, že účast a aktivita českých VŠ a jejich
součástí v rámcových programech pro vědu, výzkum a inovace (RP), které mají mezinárodní charakter a jsou zaměřeny na špičkový výzkum a technologie, je jedním z významných ukazatelů
jejich prestiže a kvality na národní i nadnárodní úrovni. Mezinárodní rozměr výzkumu, veliká
šíře výzkumných cílů a možnost spolupracovat s nejlepšími evropskými institucemi a širokým
spektrem účastníků v prostředí RP vede nepochybně ke zvyšování jejich vědecké excelence, získávání nových zkušeností a znalostí.

aula 1-2 / 2019 / XXVII

43

ZPRÁVY Z VÝZKUMU

RP se již mnoho let řadí mezi celosvětově největší programy mezinárodní spolupráce ve výzkumu. Jsou pokládány za velmi důležité nástroje pro budování Evropského výzkumného prostoru a zajištění konkurenceschopnosti Evropy. Aktuálně probíhající RP Evropské unie (EU) pro
výzkum a inovace Horizont 2020 (dále jen „program Horizont 2020“), který EU zahájila v roce
2014, je již čtvrtým RP, kterého se mohou české instituce a jejich výzkumné týmy účastnit v celé
šíři témat a typů projektů (Frank, 2018). Program Horizont 2020 s rozpočtem 77 miliard €, který
je v současnosti největším a nejvýznamnějším programem financujícím na evropské úrovni vědu,
výzkum a inovace, má přispět k rychlému a efektivnímu řešení problémů současnosti a k zabezpečení dlouhodobě udržitelného růstu a prosperity v Evropě (Horizont 2020 – stručně o programu, 2014). Zaměření jednotlivých výzev programu Horizont 2020 podporuje základní i aplikovaný výzkum včetně inovací a nových technologií. Jednou z hlavních cílových skupin programu
Horizont 2020 jsou kromě výzkumných ústavů a průmyslových firem také VŠ, pro něž je tento
program jedinečnou příležitostí prosadit své nápady v prestižním prostředí evropského výzkumu nesvázaného hranicemi jednotlivých oborů. Spolupráce s významnými hráči evropského
výzkumu se promítá i do kvality výsledků výzkumu. Dle jedné z analýz Technologického centra AV ČR (Vaněček, Pecha, Albrecht, 2017) vede mezinárodní výzkum v rámci projektů RP k vyšší citovanosti publikací, než je citovanost publikačních výstupů vzniklých mimo něj. Program
Horizont 2020, podobně jako předchozí RP, navíc umožňuje tolik žádané propojení VŠ s průmyslem a aplikační sférou a právě spolupráce českých VŠ se soukromým sektorem je v porovnání
s evropským průměrem považována za značně nerozvinutou (Davey et al., 2018).
Struktura programu Horizont 2020 je velmi rozsáhlá a zahrnuje široké spektrum výzkumných
oblastí a oborů. Výzkumníci z VŠ se mohou zapojit do projektů, které mají ambice překročit
meze současného poznání (granty Evropské rady pro výzkum, ERC), spolupracovat na vývoji
nových a průlomových technologií (informační a komunikační technologie, pokročilé výrobní systémy a zdokonalené materiály, biotechnologie a nanotechnologie), spoluvytvářet výzkumné infastruktury a prohlubovat své odborné dovednosti prostřednictvím výzkumné mobility.
Nosnou částí programu Horizont 2020 jsou tzv. společenské výzvy (SC – Societal Challenges)
pokrývající sedm klíčových oblastí:
››SC1-HEALTH: zdraví, demografické změny a životní pohoda;
››SC2-FOOD: potravinová bezpečnost, udržitelné zemědělství a lesní hospodářství,
››mořský a námořní výzkum a výzkum vnitrozemských vod a biohospodářství;
››SC3-ENERGY: zajištěná, čistá a účinná energie;
››SC4-TPT: inteligentní, ekologická a integrovaná doprava;
››SC5-ENV: ochrana klimatu, životní prostředí, účinné využívání zdrojů a suroviny;
››SC6-SOCIETY: společenskovědní témata a výzkum aktuálních problémů evropské
››společnosti;
››SC7–SECURITY: ochrana svobody a bezpečnosti Evropy a jejích občanů.
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Součástí programu Horizont 2020 je též program EURATOM, jehož cílem je výzkum zaměřený na zlepšování jaderné bezpečnosti, jaderného zabezpečení a radiační ochrany. Podrobněji
o struktuře programu např.: https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-sections.
V probíhajícím RP hrají VŠ významnou roli. Z vysokoškolského sektoru pochází téměř 1/3 všech
řešitelů financovaných projektů. Na úrovni ČR je tento podíl téměř shodný. (eCORDA 02/2019,
vlastní výpočty). Přístup a aktivita českých VŠ a jejich hlavních organizačních složek – fakult –
v programu Horizont 2020 bezesporu souvisí s jejich různým zaměřením a posláním. Některé VŠ
mají předpoklady stát se mezinárodně uznávanými výzkumnými univerzitami v širokém spektru oborů, jiné se zaměřují pouze na vybrané oblasti výzkumu a vývoje či vytvářejí podmínky pro
potřebnou specializaci; některé VŠ své uplatnění spatřují zejména ve výuce, jiné zaměřují hlavní úsilí do služeb regionálního rozvoje, který zahrnuje různé vzdělávací služby pro zaměstnance
místních firem nebo další dospělé, přenos znalostí a výsledků aplikovaného výzkumu mezi malé
a střední podniky v regionu, kde působí, apod. (Koucký, Bartušek, 2012).

Zdroje dat a metodika jejich zpracování, vymezení a rozsah analýzy
Ve většině publikací a dokumentů, které se věnují monitorování a analýze účasti českých subjektů v RP, se v případech, kdy se hovoří o VŠ, vyskytují přehledy nebo porovnání pouze na úrovni celých VŠ (např. Frank, Albrecht 2014). VŠ jsou však v ČR zpravidla vnitřně velmi různorodé
instituce složené často z fakult a ostatních pracovišť, které se vzájemně liší oborovou strukturou
a zaměřením studia, velikostí, poskytovanou formou vysokoškolského vzdělání, dobou fungování, tradicí a v neposlední řadě kvalitou výzkumné činnosti. Tyto odlišnosti jednotlivých součástí VŠ jsou jednou z příčin jejich rozdílného přístupu k vyhlašovaným výzvám RP a tedy i různé
míry jejich zájmu vstupovat do náročného mezinárodního výzkumného prostředí jako partneři
řešitelských konsorcií a podílet se na přípravě projektových návrhů. Z tohoto důvodu v této analýze, kromě posouzení celkové aktivity VŠ v RP, uvádíme také hodnocení aktivity na úrovni hlavních organizačních součástí VŠ, kterými jsou jednotlivé fakulty. Fakulty tvoří základní organizační kostru každé univerzitní VŠ. Jejich činnost je jasně definována právními normami. S fakultami
je spojena většina aktivit a činností souvisejících s přípravou projektových návrhů do RP.
Tato analýza (studie) nehodnotí dosažené výsledky českých VŠ a nemá ambice odhalovat příčiny zjištěného stavu účasti výzkumných týmů VŠ a fakult v projektových návrzích probíhajícího
RP. Je zřejmé, že aktivita a výsledný obraz konkrétní VŠ nebo fakulty v mezinárodním výzkumném prostředí RP je výsledkem mnoha vlivů, pro jejichž komplexní vyhodnocení chybí dostupná a dostatečně přesná „tvrdá data“, zejména o lokálních podmínkách na příslušných VŠ nebo
fakultách, a jejich zpracování a následná interpretace by přesahovaly možnosti tohoto textu.
Záměrem této práce je deskriptivním a jednoduchým způsobem zpřístupnit dosud nikde nepublikovaná fakta o míře a úsilí českých VŠ a jejich součástí vstupovat do mimořádně inspirativního,
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kreativního, excelentního, ale zároveň náročného prostředí mezinárodního výzkumu přesahujícího hranice evropského prostoru.
Hlavním zdrojem dat, o který se opírá tato studie, je neveřejná databáze eCORDA (External –
COmmon Research DAta Warehouse), kterou spravuje Generální ředitelství pro výzkum a inovace
Evropské ko, ise (European Commission Directorate-General for Research and Innovation – DG RTD).
Tato databáze poskytovaná vybraným expertům z členských států EU a dalších zemí asociovaných k RP eviduje kromě informací o grantových dohodách a účastnících financovaných projektů také data o návrzích projektů a žadatelích. Žadatelem (uchazečem) se ve smyslu tohoto textu rozumí VŠ, jejichž součásti (fakulty a další pracoviště) se prostřednictvím výzkumných týmů
podílejí samostatně nebo s dalšími členy výzkumného konsorcia (většina případů) na přípravě
projektových návrhů, které jsou dle pravidel programu Horizont 2020 (spolu)předkládány do
výzev k předkládání návrhů projektů. Verze databáze projektových návrhů a žadatelů, která byla
podkladem pro kvantitativní hodnocení aktivity VŠ a fakult v programu Horizont 2020, byla zveřejněna koncem února 2019 a informace v ní uvedené pokrývaly prvních pět let fungování probíhajícího RP. Přestože použitá verze databáze eCORDA obsahovala poměrně spolehlivé a unifikované informace o projektových návrzích a žadatelích z jednotlivých VŠ, detailnější informace
na úrovni součástí VŠ, tj. fakult, vysokoškolských ústavů a dalších pracovišť nebyly pro další zpracování vždy zcela úplné a konzistentní. Ve většině případů byly údaje umožňující přiřazení konkrétního návrhu projektu příslušné fakultě či jinému pracovišti VŠ obsažené v databázi jazykově
nejednotné – čeština vs. angličtina. Ve většině případů se lišila i forma zápisu konkrétních údajů. Tam, kde uvedená data zcela chyběla (cca 5 % případů), bylo možné k doplnění a identifikaci
vysokoškolského pracoviště využít dalších údajů z databáze, zejména jmen žadatelů či kontaktních osob a jejich e-mailů. Po úpravě a doplnění dat týkajících se jednotlivých součástí VŠ vznikla
unikátní databáze obsahující více než 2 700 záznamů o žadatelích z českých VŠ a jejich součástí,
kteří se pokoušeli v rámci mezinárodních výzkumných konsorcií uplatnit své výzkumné aktivity
v programu Horizont 2020.
Vzhledem k tomu, že data, která se týkají návrhů projektů, nelze dle platných pravidel důvěrnosti publikovat a zveřejňovat přímo ve spojení s konkrétními institucemi, jsou použitá data
prezentována buď v souhrnné podobě dle zvolené agregace, např. dle typu VŠ či skupiny fakult,
nebo v případě posuzování aktivity konkrétních VŠ a fakult jako dále zpracovaný přepočet absolutních hodnot jejich účastí v návrzích projektů. Účast je definována jako přítomnost výzkumníka nebo výzkumného týmu dané VŠ nebo její součásti v návrhu projektu. Jako ukazatel aktivity VŠ a fakult v programu Horizont 2020, který eliminuje efekt jejich velikosti, byl zvolen počet
účastí jednotlivých VŠ nebo fakult, jejichž výzkumníci se podíleli na přípravě projektových návrhů, vztažený k počtu akademických a vědeckých pracovníků těchto VŠ nebo fakult. Referenčním
rokem pro počty akademických a vědeckých pracovníků byl pro jednoduchost a dostupnost dat
zvolen rok 2017. Údaje o počtech akademických a vědeckých pracovníků přepočtených na jeden
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pracovní úvazek, tj. o počtech FTE (Full Time Equivalent) akademických a výzkumných pracovníků k roku 2017, byly získány z výročních zpráv o činnosti jednotlivých VŠ. Výpočet aktivity celých
VŠ byl proveden dvojím způsobem. V prvém případě byly do celkového počtu účastí dané VŠ
v návrzích projektů a FTE počtu akademických a vědeckých pracovníků zahrnuty údaje za všechny součásti dané VŠ, tj. za fakulty i mimofakultní pracoviště (Tabulka 1, sloupec 5), ve druhém
případě se data vztahující se k účasti a FTE počtu akademických a vědeckých pracovníků týkala
pouze fakult bez zahrnutí ostatních součástí dané univerzity (Tabulka 1, sloupec 6). Důvodem
pro tyto odlišné pohledy byla možnost posouzení vlivu mimofakultních pracovišť na celkovou
odezvu VŠ vkročit na pole mezinárodního výzkumu v RP. Aktivita fakult v programu Horizont
2020 byla posouzena rovněž dvěma způsoby. Primárně jako celková aktivita fakulty v programu
Horizont 2020, tj. do vzájemného porovnání aktivity jednotlivých fakult byly zahrnuty všechny fakulty porovnávaných veřejných vysokých škol (VVŠ) a státních vysokých škol (STVŠ) bez
rozdílu jejich zaměření, a doplňkově jako aktivita konkrétní fakulty v dané skupině fakult dle
jejich odborného profilu, aby bylo možné podrobněji porovnat přístup dané fakulty s fakultami obdobného charakteru. Rozdělení fakult do skupin bylo převzato z existujícího adresáře VŠ
vytvořeného MŠMT a ÚIV (MŠMT ČR, ÚIV, http://stistko.uiv.cz/proavs/provsass.asp). Pro snazší
interpretaci z důvodu nepřeceňování některých nepatrných rozdílů, nebo naopak velkých skoků
mezi VŠ/fakultami, a pro dodržení pravidel důvěrnosti byly získané hodnoty přepočtené účasti v návrzích projektů jednotlivých VŠ a fakult převedeny do pěti skupin označených jednou až
pěti hvězdičkami. Vyšší počet hvězdiček znamená vyšší úroveň aktivity VŠ nebo fakulty v programu Horizont 2020 – tj. vyšší hodnotu počtu účastí v návrzích projektů vztažených k počtu akademických a vědeckých pracovníků. Pro určení hranic mezi skupinami VŠ nebo fakult byla zvolena
metoda využívající průměru a směrodatné odchylky. Hranice mezi skupinami označenými příslušným počtem hvězdiček tvoří hodnoty kladných a záporných odchylek ve výši 1 směrodatné
odchylky a 1/3 směrodatné odchylky od průměru vypočítané aktivity na úrovni všech posuzovaných VŠ a jejich fakult celkově nebo v dané skupině fakult. Pět hvězdiček tedy získala VŠ/fakulta
s kladnou odchylkou od průměru vyšší, než činila hodnota 1 směrodatné odchylky, čtyři získala VŠ/fakulta s kladnou odchylkou od průměru v rozmezí 1/3 směrodatné odchylky až 1 směrodatná odchylka, tři získala VŠ/fakulta s odchylkou od průměru v rozmezí mínus 1/3 směrodatné
odchylky až plus 1/3 směrodatné odchylky, dvě získala VŠ/fakulta s odchylkou od průměru v rozmezí mínus 1 směrodatná odchylka až mínus 1/3 směrodatné odchylky a jednu hvězdičku získala VŠ/fakulta s odchylkou od průměru vyšší, než činila hodnota mínus 1 směrodatné odchylky
(Koucký, Bartušek 2012 a 2016). Je nutné dodat, že aktivita a přístup dané VŠ nebo fakulty účastnit se výzev programu Horizont 2020 je v této stručné základní analýze posuzována a hodnocena pouze na národní úrovni prostřednictvím komparace s účastí a aktivitou ostatních VŠ a fakult.
Hovoříme-li o dané VŠ nebo fakultě jako o „aktivní“ v přístupu k výzvám pro předkládání návrhů projektů, máme na mysli pouze její porovnání s ostatními VŠ a fakultami v ČR, nikoliv obecně s ostatními subjekty v programu Horizont 2020.
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Dle dostupných dat (eCORDA 02/2019) se téměř veškeré úsilí podílet se na evropském výzkumu a spolupracovat se špičkovými evropskými i mimoevropskými výzkumnými týmy a institucemi v RP v českém vysokoškolském prostředí odehrává na VVŠ a jejich oborově vymezených částech – fakultách (podrobněji uvedeno dále v textu). Z tohoto důvodu se předkládaná analýza
věnuje v převážné většině univerzitním VVŠ. Pro doplnění celkového pohledu na aktivitu fakult
v programu Horizont 2020 jsou do celkové analýzy zahrnuty také dvě české STVŠ a jejich fakulty. Přístup soukromých vysokých škol (SVŠ) k současnému RP lze označit jako zcela marginální a proto jsou informace spojené s jejich účastí zmíněny v textu pouze souhrnnou formou pro
doplnění informací ostatních.

Reakce českých VŠ na výzvy programu Horizont 2020 v letech 2014 až 2018
V ČR působí v současnosti celkem 26 VVŠ (z toho 24 univerzitních, členících se na fakulty, dvě
univerzitní VVŠ, které se nečlení na fakulty a dvě neuniverzitní VVŠ), 2 STVŠ (obě univerzitní)
a 36 SVŠ (které jsou většinou neuniverzitní) (MŠMT ČR: https://regvssp.msmt.cz/registrvssp/).
O účast v dosavadním průběhu programu Horizont 2020 usilovalo 25 VVŠ (tj. všechny kromě AVU
v Praze), 9 SVŠ a 1 STVŠ. Tyto VŠ poskytly zázemí pro více než 2 700 (přesně 2 734) řešitelských
týmů složených z výzkumných a akademických pracovníků, kteří se společně se svými zahraničními partnery v uplynulém období programu Horizont 2020 podíleli na přípravě 2 575 návrhů projektů, což představuje cca 37 % celkové české účasti v návrzích projektů za uplynulé pětileté trvání
programu Horizont 2020 (eCORDA 02/2019, vlastní výpočet). Zbylý podíl české účasti v přípravné
fázi projektů programu Horizont 2020 tvoří veřejné a soukromé výzkumné instituce (ústavy), soukromá a veřejná sféra. Snaha účastnit se mezinárodního výzkumu v probíhajícím RP uvnitř vysokoškolského sektoru se koncentrovala z 99,4 % na VVŠ (eCORDA 02/2019, vlastní zpracování). Z toho
jednoznačně vyplývá, že přítomnost zástupců státních a zejména SVŠ v návrzích projektů programu Horizont 2020 byla zcela minimální. Během prvních pěti let trvání programu Horizont 2020 se
podařilo českým VŠ a jejich partnerům v řešitelských konsorciích realizovat 287 projektů (eCORDA 02/2019). To znamená, že úspěšnost projektových návrhů, které předkládají zástupci českých
VŠ a fakult ve spolupráci s ostatními partnery řešitelských konsorcií do výzev programu Horizont
2020, se pohybuje v rozmezí 11 až 12 % (eCORDA 02/2019, vlastní výpočty) a konečná realizace
výzkumného záměru se týká jen velmi malého počtu předložených projektových návrhů. Je však
třeba si uvědomit, že značná část vysoce kvalitních projektových návrhů (tzv. high-quality proposals) není realizována z důvodu omezeného rozpočtu RP. Za vysoce kvalitní projektové návrhy jsou
dle výsledků odborného hodnocení považovány ty, jejichž bodové hodnocení překračuje prahovou hranici v dané výzvě (tzv. threshold). S ohledem na to, že vysokého „nadprahového“ bodového
ohodnocení dosahuje cca 60 % projektových návrhů s účastí českých VŠ a fakult (eCORDA 02/2019,
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vlastní výpočty), lze míru snahy, tj. aktivitu VŠ a jejich součástí účastnit se mezinárodního výzkumu
v RP, považovat za jeden z velmi důležitých faktorů a ukazatelů jejich výzkumné činnosti.
Největší reakci na výzvy k předkládání projektových návrhů (pět hvězdiček) mají dvě největší technické univerzity v ČR – ČVUT v Praze a VUT v Brně a dále velká a oborově různorodá
Masarykova univerzita (MU) a relativně malá specializovaná a oborově homogenní VŠCHT
v Praze.1 Další skupinu VŠ, jejichž aktivitu v programu Horizont 2020 lze označit za nadprůměrnou (čtyři hvězdičky), tvoří Univerzita Karlova (UK) jako největší a oborově nejpestřejší univerzita v ČR, dvě české zemědělské univerzity, ČZU v Praze a MENDELU v Brně, technická VŠB–
TUO v Ostravě, UP v Olomouci a ZČU v Plzni. Středně aktivní (tři hvězdičky) jsou výzkumníci
z UPa, UTB ve Zlíně, JČU v Českých Budějovicích a TUL v Liberci. Relativně nižší zájem o mezinárodní výzkum v rámci programu Horizont 2020 (dvě hvězdičky) projevují specializované vysoké školy – VFU Brno, VŠE v Praze a státní vysoká škola UO v Brně. V této skupině rovněž figurují oborově různorodé regionální VŠ vzniklé po roce 1989 – OU v Ostravě, UHK, UJEP v Ústí
nad Labem a malá filozoficko-přírodovědně zaměřená SU v Opavě. Tuto velkou skupinu VŠ ještě
doplňují VŠUP v Praze a dvě neuniverzitní technické VŠ – VŠPJ a VŠTE v Českých Budějovicích.
Nejméně aktivní (jedna hvězdička) jsou v dosavadním průběhu programu Horizont 2020 umělecké VŠ (AMU v Praze, JAMU v Brně). AVU v Praze a rezortní Policejní akademie ČR v Praze se
do programu Horizont 2020 ještě nezapojily. Při celkovém pohledu je možné třetinu z 28 posuzovaných VŠ považovat v přístupu k právě probíhajícímu RP jako relativně aktivní (čtyři a pět
hvězdiček). Jedná se většinou o velké univerzitní VŠ, jejichž potenciální výzkumná kapacita překračuje hodnotu 1 500 FTE akademických a vědeckých pracovníků. Naopak polovina porovnávaných VŠ (jedna a dvě hvězdičky) přistupuje k výzvám právě probíhajícího RP s poměrně nízkou
intenzitou. Jde však vesměs o menší VŠ, jejichž FTE podíl akademických a vědeckých pracovníků nepřesahuje 1/5 celkového počtu FTE výzkumníků všech posuzovaných VŠ. Mezi těmito VŠ
je řada umělecky orientovaných VŠ. Tyto výsledky indikují relativně silný vztah mezi personální kapacitou a s tím spojeným výzkumným a organizačním potenciálem VŠ a jejich působením
v náročných podmínkách mezinárodního výzkumu RP.
Při porovnání zájmu o účast v programu Horizont 2020 na úrovni konkrétních VŠ je zřejmé,
že u některých VŠ se v programu Horizont 2020 na výsledné aktivitě (ať už vysoké nebo nízké)
podílejí všechny zúčastněné fakulty víceméně rovnoměrně, a naopak u jiných se projevuje rozdílný přístup fakult vstupovat do výzev k předkládání návrhů projektů. Příkladem homogenity v reakci jednotlivých fakult na výzvy programu Horizont 2020 jsou VŠCHT a ČVUT v Praze,
jejichž fakulty se účastní přípravy projektových návrhů v podobné míře. V případě VŠCHT, která
je všeobecně považována za výzkumnou VŠ, byly všechny její fakulty při posuzování snahy uplatnit se v projektech programu Horizont 2020 shledány jako velmi aktivní. Všechny fakulty VŠCHT
1

Užíváme zkratky názvů VŠ uvedené v Tabulce 1.
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byly ohodnoceny pěti hvězdičkami. Značný zájem o účast v programu Horizont 2020 projevila také většina fakult ČVUT, které je odbornou i laickou veřejností rovněž vnímáno jako kvalitní
výzkumně zaměřená univerzita. Velmi konsolidované a vyrovnané je úsilí zapojit se do mezinárodního výzkumu v programu Horizont 2020 na fakultách VŠB-TUO a obou zemědělských univerzit – ČZU v Praze a MENDELU v Brně. Naopak na dvou velkých brněnských univerzitách,
tedy MU a zejména VUT, se projevují rozdílné ambice a předpoklady jednotlivých fakult dané
jejich oborovou specializací. Přirozeně nižší míru zapojení do činností souvisejících s mezinárodním výzkumem nacházíme v případě MU na pracovištích pedagogicky a právně zaměřených
oborů, v případě VUT jde o ekonomické a umělecké obory. Dalšími příklady z pohledu aktivity
fakult vnitřně značně nesourodých VŠ jsou UK, ZČU v Plzni, JČU v Českých Budějovicích, TUL
v Liberci, UHK a UJEP v Ústí nad Labem. Na všech těchto VŠ nacházíme na jedné straně fakulty,
jejichž katedry a ústavy mají potenciál pro mezinárodní výzkum a spolupráci, nebo existuje snaha je vytvořit, ale rovněž fakulty, jejichž pracoviště k takovému přístupu zatím nedospěla nebo
mají specifický charakter výzkumu a činnosti, který jim nedovoluje do RP výrazněji proniknout.
Z opačného pohledu jsou v dosavadním průběhu programu Horizont 2020 velmi málo aktivní
téměř všechny fakulty VFU v Brně a VŠE v Praze. Míra heterogenity nebo homogenity fakult jednotlivých VŠ v aktivitě v programu Horizont 2020 je uvedena v Tabulce 1, sloupec 14.
Kromě fakult se přípravou projektových návrhů na VŠ zabývají také ostatní součásti VŠ, zejména výzkumná a vědecká centra a instituty, vysokoškolské ústavy a další organizační a projektová
pracoviště. Podíl mimofakultních pracovišť jednotlivých VŠ na přípravě projektových návrhů se
značně liší a je uveden v Tabulce 1 ve sloupci 7. Velmi výrazně do celkové aktivity VŠ v programu Horizont 2020 promlouvají mimofakultní pracoviště MU, kde celkový „výkon“ této univerzity v RP pozitivním způsobem nepochybně ovlivňují výsledky a činnost evropského výzkumného vědeckého centra CEITEC, jehož motivující, dynamické a mezinárodní vědecké prostředí
přímo vybízí k získávání kompetitivních mezinárodních projektů. Obdobně velký pozitivní
vliv na pozici své mateřské VŠ v přístupu k RP mají zcela jistě mimofakultní centra výzkumu na
VŠB–TUO (např. Národní superpočítačové centrum IT4Innovations a další pracoviště) a UTB
ve Zlíně (např. Univerzitní institut). Dodejme, že podíl vědeckých týmů z mimofakultních pracovišť představuje v případě UTB téměř 2/3 výzkumné kapacity celé univerzity věnované přípravě návrhů projektů a na VŠB–TUO se v činnostech souvisejících s RP angažuje 55 % výzkumných
týmů, které do dosavadního průběhu RP zasáhly (eCORDA 02/2019, vlastní výpočty). Výrazná
koncentrace mezinárodních výzkumných aktivit, které mají vztah k programu Horizont 2020
vně fakult, je mimo již zmíněné MU také na VUT v Brně (CEITEC – Středoevropský technologický institut na VUT) a TUL v Liberci (Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace). Na těchto VŠ je podíl výzkumníků, kteří připravují návrhy projektů na mimofakultních
pracovištích, více než třetinový. Na ČVUT v Praze se na přípravě projektových návrhů výrazně
podílejí Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky a Univerzitní centrum energeticky
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efektivních budov. Na ZČU v Plzni je značná část výzkumné kapacity, která se orientuje na program Horizont 2020, soustředěna v centru Nové technologie – výzkumné centrum ZČU v Plzni.
Na UK jsou výraznými nefakultními pracovišti Centrum pro otázky životního prostředí UK
a Centrum pro ekonomický výzkum a doktorské studium (CERGE – EI).
Tabulka 1: Aktivita veřejných a státních VŠ v programu H2020 v letech 2014 až 2018

Zdroj dat: EK – eCORDA 02/2019, vlastní zpracování, adresář VŠ vytvořený MŠMT a ÚIV, výroční zprávy VŠ za rok 2017.
Pozn.: VŠ označené * do průběhu programu Horizont 2020 ve sledovaném období nezasáhly, tj. nepodílely se na přípravě návrhů projektů předkládaných do tohoto RP. Sloupec 5: výpočet celkové aktivity dané VŠ je založen na údajích vztahujících se ke všem
pracovištím dané VŠ – tj. k fakultám i mimofakultním pracovištím. Sloupec 6: výpočet celkové aktivity dané VŠ je založen na
údajích vztahujících se pouze k fakultám dané VŠ. VŠ jsou řazeny dle souhrnu celkové aktivity a aktivity v rámci skupiny fakult
a následně abecedně dle názvu VŠ. Rozptyl aktivity fakult v programu Horizont 2020 (sloupec 14) je definován jako rozptyl hodnot celkové aktivity jednotlivých fakult dané VŠ.

Komparace aktivity fakult  VVŠ a STVŠ v programu Horizont 2020 v letech 2014
až 2018
Jakkoli je činnost mimofakultních pracovišť ve výzvách RP pro celkový obraz účasti dané VŠ
důležitá, příprava projektových návrhů a vědecko-výzkumná činnost spojená s RP se uskutečňuje z celkového pohledu na VVŠ a STVŠ ze 79 % na fakultách (eCORDA 02/2019, vlastní výpočty).
Podrobněji o tom vypovídá Tabulka 2.
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Tabulka 2: Celková účast VŠ a fakult v návrzích projektů programu Horizont 2020 v letech 2014
až 2018 dle typu VŠ

Zdroj dat: EK – eCORDA 02/2019, vlastní zpracování.
Pozn.: * údaj není součtem údajů ve sloupci. VVŠ – veřejné vysoké školy, SVŠ – soukromé vysoké školy, STVŠ – státní vysoké školy

Velikost, struktura a především oborové zaměření jednotlivých fakult VVŠ a STVŠ přirozeně
ovlivňuje jejich možnosti účastnit se mezinárodního výzkumu v programu Horizont 2020. Vyšší
míru odhodlání a snahy začlenit se do mezinárodních výzkumných konsorcií v kontextu struktury a obsahu výzev programu Horizont 2020 mají bezpochyby VŠ s převahou technických, přírodovědných, chemických a lékařských oborů s kvalitním zázemím pro výzkum a mezinárodní spolupráci ve vědecko-výzkumné činnosti. Je tedy zcela zřejmé, že jádro účasti a aktivity v programu
Horizont 2020 tvoří VŠ s převahou fakult technických, přírodovědných, chemicko-technologických a lékařských. Počet účastí vědeckých týmů v návrzích projektů z těchto typů fakult představuje 75 % celkového počtu účastí všech fakultních týmů VVŠ a STVŠ v dosud předložených návrzích projektů – blíže Tabulka 3. Program Horizont 2020 se samozřejmě neomezuje pouze na
exaktní přírodovědné a technické disciplíny. Naopak pro projekty RP je typické, že podporují
multioborový přístup k výzkumu, a proto se v něm mohou uplatnit a uplatňují rovněž odborníci orientovaní na společenskovědní témata. Mimoto, témata řady výzev programu Horizont 2020
spojená se společenskovědními obory jsou nezřídka zaměřena na aktuální a naléhavé problémy.
Výsledkem je více než 11 % účast výzkumných týmů z filozofických a společenskovědně zaměřených fakult (Tabulka 3). S určitým odstupem za nimi zůstávají řešitelské týmy z ekonomických,
zemědělských, veterinárních, pedagogických, tělovýchovných a právnických fakult. Přítomnost
výzkumníků a pracovišť z uměleckých fakult je v návrzích projektů dle očekávání zcela marginální. Reakce akademických a vědeckých pracovníků na výzvy k podání návrhů vyjádřená jako
poměr návrhů projektů, na kterých se podílela fakultní pracoviště dané skupiny fakult, k souhrnnému FTE počtu akademických a vědeckých pracovníků v dané skupině fakult kolísá mezi
jednotlivými skupinami fakult v rozmezí 0,1 až 2 připravované projektové návrhy na 10 FTE akademických a vědeckých pracovníků. Největší odezvu na výzvy programu Horizont 2020 zaznamenáváme u chemicko-technologických fakult – příprava dvou projektových návrhů na 10 FTE
vědeckých a akademických pracovníků; naopak nejmenší zájem o účast v programu Horizont
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2020 je patrný u uměleckých a pedagogických fakult. Celková aktivita všech posuzovaných fakult
se pohybuje okolo hodnoty jednoho připravovaného projektového návrhu na 10 FTE akademických a vědeckých pracovníků (Tabulka 3). Započítáme-li účast ostatních pracovišť VVŠ a STVŠ,
dostaneme hodnotu 1,2 projektového návrhu na 10 FTE vědeckých a akademických pracovníků (eCORDA 02/2019,výroční zprávy VŠ, vlastní výpočet). Pro porovnání uveďme, že reakce
na výzvy programu Horizont 2020 patnácti nejúspěšnějších zahraničních univerzit (dle počtu
dosud získaných grantů v programu Horizont 2020) je násobně (4x až 8x) vyšší než u českých VŠ
(eCORDA 02/2019, databáze ETER, vlastní výpočty). Žadatelé z chemicko-technologických, přírodovědeckých, zemědělských, technických a lékařských fakult mají zpravidla společně se svými partnery z výzkumných konsorcií větší šanci uspět se svým projektovým návrhem než jejich
kolegové z humanitně a ekonomicky zaměřených fakult – viz Graf 1. Nižší úspěšnost odborníků
z ekonomických a filozoficko-společenskovědních oblastí výzkumu v programu Horizont 2020
je ovlivněna kromě jiného obecně nižším rozpočtem těch částí RP, v nichž se mohou výzkumníci těchto typů fakult prosadit, a zároveň vysokou konkurencí a značným zájmem humanitně
zaměřené výzkumné sféry o tento typ výzkumu.
Tabulka 3: Reakce akademických a vědeckých pracovníků na výzvy k předkládání návrhů
projektů do programu Horizont 2020 v letech 2014 až 2018 v jednotlivých skupinách fakult

Zdroj dat: EK – eCORDA 02/2019, výroční zprávy VŠ z roku 2017, vlastní zpracování.
Pozn.: Řazení v tabulce je provedeno dle počtu účastí v návrzích projektů programu Horizont 2020. Do přepočtu účasti jednotlivých skupin fakult na počet FTE akademických a vědeckých pracovníků byli vzati v úvahu i akademičtí a vědečtí pracovníci
z fakult, které do dosavadního průběhu programu Horizont 2020 nezasáhly, ale jejichž počty byly zahrnuty do celkového srovnání.
Údaj označený * není součtem údajů ve sloupci.
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Graf 1: Vztah mezi účastnickou úspěšností a reakcí akademických a vědeckých pracovníků na
výzvy k předkládání návrhů projektů do programu Horizont 2020 v letech 2014 až 2018 v jednotlivých skupinách fakult

Zdroj dat: EK – eCORDA 02/2019, výroční zprávy VŠ z roku 2017, vlastní zpracování.
Pozn.: Účastnická úspěšnost dané skupiny fakult je definována jako poměr počtu účastí výzkumných týmů v návrzích projektů
vybraných k financování z rozpočtu programu Horizont 2020 k celkovému počtu účastí ve všech předložených návrzích projektů.
Velikost bubliny dané skupiny fakult symbolizuje počet FTE vědeckých a akademických pracovníků. * hodnota účastnické úspěšnosti je ovlivněna nízkým počtem účastí v návrzích projektů

V uplynulém pětiletém období programu Horizont 2020 se do procesu přípravy projektových
návrhů zapojili akademičtí a výzkumní pracovníci ze 124 fakult VVŠ a 3 fakult STVŠ. Zbylých
22 fakult z těchto typů VŠ se dosud vyhlášených výzev programu Horizont 2020 neúčastnilo.
V následujícím textu uvádíme porovnání všech 149 fakult z 26 VŠ (24 VVŠ a dvou STVŠ) dle jejich
dosavadní aktivity v programu Horizont 2020. Fakulty byly rozděleny dle adresáře VŠ vytvořeného MŠMT a ÚIV (http://stistko.uiv.cz/proavs/provsass.asp) do deseti skupin dle jejich zaměření na
fakulty: 1. filozofické, společenskovědní a teologické, 2. právnické, 3. ekonomické, 4. pedagogické a tělovýchovné, 5. umělecké, 6. lékařské, 7. přírodovědecké, 8. chemicko-technologické a další příbuzné, 9. technické, 10. zemědělské a veterinární. Míra aktivity jednotlivých fakult byla stanovena na základě metodiky uvedené v úvodu tohoto textu ve dvou rovinách – a) aktivita dané
fakulty byla posouzena v kontextu všech porovnávaných fakult a b) aktivita dané fakulty byla
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porovnávána v rámci příslušné skupiny fakult, do níž daná fakulta náleží. Nejaktivnější fakulty
byly označeny pěti hvězdičkami, nejméně aktivní jednou hvězdičkou.

Filozofické, společenskovědní a teologické fakulty
Tuto skupinu fakult tvoří celkem 22 fakult z 11 VVŠ. Celková aktivita těchto fakult byla v dosavadním průběhu programu Horizont 2020 v porovnání s ostatními skupinami fakult spíše průměrná – 0,9 návrhu projektu na 10 FTE akademických a vědeckých pracovníků (viz Tabulka 3).
Vědečtí pracovníci a další odborníci působící na těchto fakultách usilovali o spolupráci se zahraničními partnery v mezinárodních projektech v oblastech evropského dědictví, identity, historie,
kultury a evropské úlohy ve světě. Tato témata, která jsou obsahem šesté Společenské výzvy programu Horizont 2020 „Evropa v měnícím se světě: inkluzivní, inovativní a reflektivní společnosti“ (SC6-SOCIETY), pokrývala 44 % projektových návrhů s účastí filozofických a společenskovědně zaměřených fakult a jejich zahraničních partnerů. Téměř 25 % projektových návrhů mělo za
cíl podpořit další vzdělávání a profesní růst výzkumných pracovníků v Evropském výzkumném
prostoru prostřednictvím akcí MSCA (akce Marie Sklodowska–Curie). Dalších 9 % projektových
návrhů bylo podáno individuálními uchazeči o grant ERC (grant Evropské rady pro výzkum),
kteří jako potenciální hostitelskou instituci pro jeho řešení zvolili některou z fakult této skupiny.
Zbylých 22 % návrhů projektů směřovalo do dalších částí programu Horizont 2020, zejména do
výzkumu v oblasti zdraví (SC1–HEALTH): 4 % návrhů projektů, a do bezpečnostního výzkumu
(SC7–SECURITY): 3 % projektových návrhů (podrobněji Tabulka 14). Jako aktivní se ze skupiny
filozoficky a společenskovědně zaměřených fakult jak z celkového pohledu, tak v rámci skupiny
fakult projevují akademičtí a výzkumní pracovníci FSS MU a FSV UK. Snaha o účast v projektech
programu Horizont 2020 je zřetelná rovněž u pracovišť FHS UK a FF UK. S nižší reakcí výzkumných týmů na výzvy RP se setkáváme u menších fakult z regionálních univerzit. Teologické fakulty
se programu Horizont 2020 dosud účastní minimálně, většina z nich se probíhajícího RP dosud
neúčastnila (Tabulka 4).
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Tabulka 4: Aktivita filozofických, společenskovědních a teologických fakult v programu Horizont
2020 v období 2014 až 2018

Zdroj: EK – eCORDA 02/2019, adresář VŠ vytvořený MŠMT a ÚIV, výroční zprávy VŠ za rok 2017, vlastní zpracování.
Pozn.: Fakulty označené * do průběhu programu Horizont 2020 ve sledovaném období nezasáhly, tj. nepodílely se na přípravě
návrhů projektů předkládaných do tohoto RP. Fakulty jsou řazeny dle souhrnu celkové aktivity a aktivity v rámci skupiny fakult
a následně abecedně dle názvu fakulty.

Právnické fakulty
Ucelené právnické vzdělání poskytují v ČR čtyři fakulty ze čtyř VVŠ. Aktivita těchto fakult je
v programu Horizont 2020 velmi nízká – 0,3 návrhu projektu na 10 FTE akademických a vědeckých pracovníků. Celkový podíl právnických fakult na dosud předložených projektových návrzích fakult českých VŠ je zcela minimální a pohybuje se kolem 0,5 % (Tabulka 3). Důvodem může
být specifický systémem právnického výzkumu a vzdělávání a menší počet témat vhodných pro
výzkum v oblasti práva. V programu Horizont 2020 se týmy z právnických fakult v uplynulém
období snažily uplatnit především v problematice bezpečnostního výzkumu a výzkumu z oblasti sociálních věd. Podrobněji tabulka 14.
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Tabulka 5: Aktivita právnických fakult v programu Horizont 2020 v období 2014 až 2018

Zdroj: EK – eCORDA 02/2019, adresář VŠ vytvořený MŠMT a ÚIV, výroční zprávy VŠ za rok 2017, vlastní zpracování.
Pozn.: Fakulty jsou řazeny dle souhrnu celkové aktivity a aktivity v rámci skupiny fakult a následně abecedně dle názvu fakulty.

Ekonomické fakulty
Do skupiny ekonomických fakult bylo zařazeno 23 fakult z VVŠ a 2 fakulty ze STVŠ. Celková
aktivita ekonomických fakult v programu Horizont 2020 je poměrně nízká – 0,6 návrhu projektu na 10 FTE akademických a vědeckých pracovníků (Tabulka 3). Výzkumná komunita z ekonomických fakult však využila poměrně širokého spektra oblastí nabízených programem Horizont
2020. Výzkumníci z ekonomických fakult se zajímali zejména o témata zabývající se bioekonomikou a udržitelným zemědělstvím, která v programu Horizont 2020 spadají primárně pod společenskou výzvu SC2-FOOD. Tato témata se objevila v 1/5 projektových návrhů podaných ekonomickými fakultami a jejich partnery. Zvláštní místo mezi projektovými návrhy ekonomických
fakult mají ty, které se věnují společenskovědním tématům zveřejněným v pracovních programech v SC6-SOCIETY (17 % předložených návrhů projektů) a v prioritě MSCA umožňující realizaci stáží spojených s mezinárodní mobilitou a mezinárodních školicích sítí (13 % předložených
návrhů projektů). Další možnosti pro účast ekonomických fakult poskytla témata spojená s ekonomickou problematikou ve společenské výzvě SC3-ENERGY, SC5-ENV (zejména v oblasti cirkulární ekonomiky). Těchto dvou priorit se týkalo dohromady 14 % připravených návrhů projektů (blíže Tabulka 14). V této početné skupině fakult existuje v přístupu k výzvám programu
Horizont 2020 velká diferenciace. V popředí zájmu o účast v programu Horizont 2020 stojí menší fakulty z univerzit založených po roce 1989 – FSE UJEP, EF JU a FAME UTB. Naopak relativně
velké fakulty největší ekonomické univerzity v ČR VŠE v Praze přistupují k účasti v mezinárodních projektech v programu Horizont 2020 v mnohem nižší intenzitě, než by bylo možné očekávat (Tab. 6).
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Tabulka 6: Aktivita ekonomických fakult v programu Horizont 2020 v období 2014 až 2018

Zdroj: EK – eCORDA 02/2019, adresář VŠ vytvořený MŠMT a ÚIV, výroční zprávy VŠ za rok 2017, vlastní zpracování.
Pozn.: Fakulty označené * do průběhu programu Horizont 2020 ve sledovaném období nezasáhly, tj. nepodílely se na přípravě
návrhů projektů předkládaných do tohoto RP. Fakulty jsou řazeny dle souhrnu celkové aktivity a aktivity v rámci skupiny fakult
a následně abecedně dle názvu fakulty.

Pedagogické a tělovýchovné fakulty
Na pedagogických fakultách probíhá zpravidla vědecká práce v menším rozsahu než na fakultách odborných. Hlavní důraz je kladen na vzdělávací činnost a kvalitní přípravu budoucích pedagogů, nikoliv na výzkum. Z těchto důvodů je přirozené, že aktivita pedagogických fakult a intenzita jejich zapojení do náročných projektů mezinárodního výzkumu je v porovnání s ostatními
typy fakult velmi nízká – 0,2 návrhu projektu na 10 FTE akademických a vědeckých pracovníků.
Tomu odpovídá i celkově nízký počet a podíl předložených návrhů projektů, který nedosáhl ani
2 %. (viz Tabulka 3) celkového počtu návrhů projektů předložených všemi srovnávanými fakultami. Pracovníci těchto fakult projevili zájem o společenskovědní témata Společenské výzvy SC6SOCIETY, která jsou spjata s výchovou a vzděláváním, zejména ve vztahu k trhu práce a nerovnému přístupu ke vzdělání. Některé návrhy projektů se snažily využít možností výměny pracovníků
v oblasti výzkumu a inovací v prioritě MSCA. Tělovýchovné fakulty se v programu Horizont 2020
soustředily především na některá témata Společenské výzvy SC1–HEALTH, např. na témata, která
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se věnují výzkumu fyzické aktivity mládeže a vlivu fyzických aktivit na duševní zdraví populace
apod. Do vyhlášených výzev zmíněných částí programu Horizont 2020 bylo připraveno celkem
53 % návrhů projektů s účastí některé z fakult této skupiny. Necelá pětina návrhů projektů pedagogických a tělovýchovných fakult se orientovala na problematiku zatraktivnění vědecké a technologické kariéry mladým lidem (CAREER) a podpoře zapojení občanů do vědy (SCIENCE) –
podrobněji Tabulka 14. Z celkového pohledu všech posuzovaných fakult z ČR je v dosavadním
průběhu programu Horizont 2020 nejaktivnější FTK UP. Ve skupině pedagogických a tělovýchovných fakult jsou v procesu přípravy projektových návrhů nejaktivnější již zmíněné FKT UP
a FSPS MU (Tabulka 7).
Tabulka 7: Aktivita pedagogických a tělovýchovných fakult v programu Horizont 2020 v období 2014 až 2018

Zdroj: EK – eCORDA 02/2019, adresář VŠ vytvořený MŠMT a ÚIV, výroční zprávy VŠ za rok 2017, vlastní zpracování.
Pozn.: Fakulty označené * do průběhu programu Horizont 2020 ve sledovaném období nezasáhly, tj. nepodílely se na přípravě
návrhů projektů předkládaných do tohoto RP. Fakulty jsou řazeny dle souhrnu celkové aktivity a aktivity v rámci skupiny fakult
a následně abecedně dle názvu fakulty.

Umělecké fakulty
Umělecké vysoké školy jsou z pohledu výzkumu zcela specifické. Výzkum na uměleckých VŠ
má zpravidla charakter umělecké tvorby a její konkrétní realizace. Jeho cílem a výstupem je kreativní umělecký čin a nové poznatky se dosahují uměleckou tvorbou. S RP a nynějším programem
H2020 je spíše svázán jiný typ výzkumu na uměleckých VŠ, který se opírá o vyvíjení a využívání
nových technologií pro realizaci vlastní umělecké tvorby nebo pro uchování a péči již vytvořených
uměleckých děl a hodnot. Celková aktivita uměleckých fakult v programu Horizont 2020 je velmi
nízká – 0,1 projektového návrhu na 10 FTE akademických a vědeckých pracovníků (Tabulka 3).
Přesto i v této skupině fakult je možno najít pracoviště, která se na přípravě projektových návrhů
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podílejí poměrně intenzivně. Příkladem umělecké fakulty, která se dlouhodobě prosazuje v RP,
je FR UPa zabývající se vzděláváním v oblasti restaurování a konzervace památek. Prostředky pro
výzkumnou činnost hledala tato fakulta v programu Horizont 2020 v oblastech, které se věnují pokročilým technikám ochrany památek a kulturního dědictví, materiálům pro restaurování a
ochranu budov apod. Ostatní umělecké fakulty se snažily uplatnit v projektových návrzích spojených s vývojem nových technologií používaných v umění a společenských vědách (nové technologie zobrazování, zvukové technologie, technologie na ochranu hlasu apod.).
Tabulka 8: Aktivita uměleckých fakult v programu Horizont 2020 v období 2014 až 2018

Zdroj: EK – eCORDA 02/2019, adresář VŠ vytvořený MŠMT a ÚIV, výroční zprávy VŠ za rok 2017, vlastní zpracování.
Pozn.: Fakulty označené * do průběhu programu Horizont 2020 ve sledovaném období nezasáhly, tj. nepodílely se na přípravě
návrhů projektů předkládaných do tohoto RP. Fakulty jsou řazeny dle souhrnu celkové aktivity a aktivity v rámci skupiny fakult
a následně abecedně dle názvu fakulty.

Lékařské fakulty
Lékařské fakulty a jejich pracoviště pronikají do evropského výzkumu v programu Horizont
2020 přirozeně především prostřednictvím Společenské výzvy SC1-HEALTH, která je finančně nejvýše podpořenou společenskou výzvou programu. Do této společenské výzvy směřovaly
2/3 projektových návrhů lékařských fakult. Výzkumní pracovníci z lékařských fakult usilovali ve
značné míře o využití podpory, která je v programu Horizont 2020 nabízena mladým i zkušeným
výzkumníkům pro zlepšení jejich odborné přípravy a kariérního rozvoje získáním zkušeností v zahraničí. Priorita MSCA soustředila v dosavadním průběhu programu Horizont 2020 13 %
projektových návrhů lékařských fakult. Další projektové návrhy byly předloženy do výzev pro
individuální granty ERC (cca 4 %) a více než 4 % výzkumných týmů lékařských fakult reagovalo na
výzvy určené k podpoře nových technologií a materiálů (LEIT) – podrobněji Tabulka 14. S relativně velkou intenzitou spolupráce s excelentními výzkumnými týmy v zahraničí v porovnání
s ostatními fakultami napříč všemi skupinami se setkáváme u 1. a 2. LF UK, ale také u nedávno

60

aula 1-2 / 2019 / XXVII

ZPRÁVY Z VÝZKUMU

vzniklé LF OU v Ostravě. Ze zdravotnických fakult, které se zabývají obory nelékařského charakteru, se výrazněji projevila pouze FZV UP v Olomouci. Ostatní zdravotnické fakulty se programu
Horizont 2020 dosud nezúčastnily. Pro doplnění dodejme, že neúčast velmi malých zdravotnických fakult výrazně neovlivnila celkovou aktivitu této skupiny, která setrvává na úrovni 0,8 návrhu projektu na 10 FTE akademických a vědeckých pracovníků (Tabulka 3).
Tabulka 9: Aktivita lékařských fakult v programu Horizont 2020 v období 2014 až 2018

Zdroj: EK – eCORDA 02/2019, adresář VŠ vytvořený MŠMT a ÚIV, výroční zprávy VŠ za rok 2017, vlastní zpracování.
Pozn.: Fakulty označené * do průběhu programu Horizont 2020 ve sledovaném období nezasáhly, tj. nepodílely se na přípravě
návrhů projektů předkládaných do tohoto RP. Fakulty jsou řazeny dle souhrnu celkové aktivity a aktivity v rámci skupiny fakult
a následně abecedně dle názvu fakulty.

Přírodovědecké fakulty
Přírodovědecké fakulty mají v souvislosti se svým zaměřením velmi dobré předpoklady ucházet
se o finanční prostředky z rozpočtu programu Horizont 2020 a hrát výraznější roli v podmínkách
konkurenčního prostředí mezinárodního výzkumu v RP. U většiny z deseti porovnávaných fakult
této skupiny se toto tvrzení na národní úrovni potvrdilo a polovina z nich se v dosavadním průběhu RP prezentuje v komparaci se všemi posuzovanými fakultami jako výrazně aktivní (pět hvězdiček) a další tři jako velmi aktivní (čtyři hvězdičky). S tím koreluje i relativně vysoký počet návrhů
projektů vztažený k personální výzkumné kapacitě těchto fakult (1,7 návrhu projektu na 10 FTE
akademických a vědeckých pracovníků – Tabulka 3). Téměř 38 % návrhů projektů přírodovědeckých fakult se váže k vědecké mobilitě (MSCA) a pouze necelých 18 % návrhů projektů zahrnuje
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témata sedmi společenských výzev (z toho: 5 % SC2-FOOD, 3 % SC1-HEALTH, 3 % SC5-ENV,
3 % SC7-SOCIETY, 2 % SC3-ENERGY, 1 % SC4-TPT a 1 % SC7-SECURITY), které tvoří kostru programu Horizont 2020 a alokují největší objem finančních prostředků. Jistým vysvětlením tohoto stavu je fakt, že část přípravy projektových návrhů reagujících na výzvy Společenských výzev
(zejména SC1-HEALTH) přejímají ostatní univerzitní pracoviště na velkých univerzitách (např.
CEITEC MU). I tak je podíl projektových návrhů předložených přírodovědeckými fakultami do
této části programu H2020, kde je podporován kolaborativní výzkum směřující k řešení zásadních otázek a problémů, s nimiž se potýká evropská společnost, nižší, než by bylo možné předpokládat. Necelých 10 % projektových návrhů mělo přispět k novému poznání v oblasti budoucích a vznikajících technologií (FET), 10 % návrhů projektů bylo podáno ve formě individuálních
grantů ERC a 7 % projektových návrhů zahrnovalo problematiku ICT. Detailnější pohled na projektové návrhy s účastí výzkumných týmů přírodovědeckých fakult z hlediska struktury programu Horizont 2020 přináší Tabulka 14.
Tabulka 10: Aktivita přírodovědeckých fakult v programu Horizont 2020 v období 2014 až 2018

Zdroj: EK – eCORDA 02/2019, adresář VŠ vytvořený MŠMT a ÚIV, výroční zprávy VŠ za rok 2017, vlastní zpracování.
Pozn.: Fakulty označené * do průběhu programu Horizont 2020 ve sledovaném období nezasáhly, tj. nepodílely se na přípravě
návrhů projektů předkládaných do tohoto RP. Fakulty jsou řazeny dle souhrnu celkové aktivity a aktivity v rámci skupiny fakult
a následně abecedně dle názvu fakulty.

Chemicko-technologické a další příbuzné fakulty
Do této skupiny 9 fakult z 6 VVŠ náleží dle existujícího adresáře VŠ šest chemicko-technologických fakult (5 z VŠCHT) a 3 další fakulty – FI MU, MFF UK a FJFI ČVUT. Fakulty této skupiny
jsou mimořádně aktivní v přístupu k výzvám programu Horizont 2020 a tomu odpovídá i celková aktivita fakult této skupiny, která se pohybuje v analyzovaném období na hranici dvou projektových návrhů na 10 FTE akademických a vědeckých pracovníků – Tabulka 3. Výzkumné týmy
a pracoviště z chemicko-technologických fakult se podílejí na přípravě 17 % projektových návrhů
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z celkového počtu projektových návrhů s účastí všech posuzovaných fakult. Podobně jako v případě přírodovědeckých fakult je snaha výzkumníků zapojit se do programu Horizont 2020 zaměřena na oblast rozvoje lidských zdrojů, což umožňují nástroje implementované v prioritě MSCA.
Do této části programu Horizont 2020 směřovalo 33 % návrhů projektů této skupiny fakult. Více
než 18 % návrhů projektů se věnovalo problematice ICT a téměř 10 % bylo tvořeno granty ERC
a 9 % obsahovalo nekonvenční a vizionářské nápady směřující k budoucím a nově vznikajícím
technologiím (FET). Téměř 5 % projektových návrhů bylo podáno do SC2-FOOD, která se zabývá potravinovou bezpečností a udržitelným využití biologických zdrojů. Na pokročilé materiály
a jejich výrobu a zpracování byla zacílena cca 4 % projektových návrhů. Zejména díky FJFI ČVUT
se ve 3 % návrhů projektů objevila také témata spojená s jadernou energetikou a bezpečností jaderných reaktorů. O něco méně se návrhy projektů věnovaly nejaderné energetice (SC3–
ENERGY) – 2 % předložených návrhů projektů. Hranici 2 % předložených projektových návrhů ještě atakovaly SC1-HEALTH, SC5-ENV a kosmický výzkum (SPACE) – detailněji Tabulka 14.
Tabulka 11: Aktivita chemicko-technologických a dalších příbuzných fakult v programu
Horizont 2020 v období 2014 až 2018

Zdroj: EK – eCORDA 02/2019, adresář VŠ vytvořený MŠMT a ÚIV, výroční zprávy VŠ za rok 2017, vlastní zpracování.
Pozn.: Fakulty jsou řazeny dle souhrnu celkové aktivity a aktivity v rámci skupiny fakult a následně abecedně dle názvu fakulty.

Technické fakulty
Skupina technických fakult je největší posuzovanou skupinou, do které je zařazeno celkem
31 fakult z 9 českých VVŠ a 1 STVŠ. Největší zastoupení má v této skupině fakult pražské ČVUT
– 7 fakult, následují VŠB-TUO v Ostravě – 6 fakult, VUT v Brně – 5 fakult a TUL v Liberci –
4 fakulty. Technické fakulty mají vzhledem ke svému odbornému zaměření nejlepší předpoklady
účastnit se mezinárodního výzkumu na úrovni RP. Není tedy náhodou, že téměř 30 % výzkumných týmů a návrhů projektů, na kterých se podílejí české fakulty, pochází z technických fakult
(Tabulka 3). Téměř polovina technických fakult (14) vykázala v celkovém porovnání s ostatními
fakultami nadprůměrnou snahu zapojit se do programu Horizont 2020 (čtyři nebo pět hvězdiček) – Tabulka 12. Zástupci technických fakult spolupracovali na přípravě projektových návrhů
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ve skutečně širokém spektru oblastí. Jejich pozornost se soustředila zejména na informační
a komunikační technologie (ICT), kterým se věnovalo 21 % návrhů projektů technických fakult.
Více než 1/5 návrhů projektů směřovala k rozvoji lidských zdrojů prostřednictvím priority MSCA.
Dalších 11 % projektových návrhů bylo orientováno na dopravní výzkum (SC4-TPT) a 6 % projektových návrhů na nejaderný energetický výzkum (SC3-ENERGY). Značnému zájmu uplatnit
své vědecké nápady v oblasti ICT odpovídá i postavení fakult z hlediska přístupu k výzvám programu Horizont 2020. Fakulty, na nichž se nacházejí pracoviště, která se věnují počítačům, počítačovým systémům, počítačové grafice, softwarovému inženýrství, kybernetice, elektrotechnice
a elektronice se nacházejí na FEL ČVUT, FIT ČVUT, FEKT VUT, FIT VUT a to jsou fakulty, které
projevují největší aktivitu. Pět hvězdiček získaly ještě FD ČVUT a FSI VUT. Necelých 5 % projektových návrhů, na jejichž přípravě se podílela pracoviště technických fakult, řešilo bezpečnostní výzkum (SC6- SECURITY) a 4 % předložených projektových návrhů zamířilo do společenské
výzvy SC5-ENV, která se soustřeďuje na ochranu klimatu, životní prostředí a účinné využívání
zdrojů a surovin. Viz Tabulka 14.
Tabulka 12: Aktivita technických fakult v programu Horizont 2020 v období 2014 až 2018

Zdroj: EK – eCORDA 02/2019, adresář VŠ vytvořený MŠMT a ÚIV, výroční zprávy VŠ za rok 2017, vlastní zpracování.
Pozn.: Fakulty jsou řazeny dle souhrnu celkové aktivity a aktivity v rámci skupiny fakult a následně abecedně dle názvu fakulty.

64

aula 1-2 / 2019 / XXVII

ZPRÁVY Z VÝZKUMU

Zemědělské a veterinární fakulty
V této skupině je zařazeno 10 fakult ze čtyř VVŠ. Celková aktivita pracovišť z této skupiny
fakult je průměrná – jeden projektový návrh na 10 FTE akademických a výzkumných pracovníků
– Tabulka 3. Výzkumné týmy ze zemědělských a veterinárních fakult se snaží společně se svými
partnery z výzkumných konsorcií uplatnit projektové návrhy především ve SC2-FOOD a SC5ENV (dohromady více než 53 % předložených návrhů projektů). Výraznější počet projektových
návrhů byl předložen do MSCA (10 % předložených návrhů projektů) a ERC (9 % předložených
návrhů projektů). ICT se věnovalo 9 % projektových návrhů – podrobněji Tabulka 14. Z celkového pohledu projevuje největší aktivitu v programu Horizont 2020 velmi malá FTZ ČZU, která získala pět hvězdiček, následují FLD ČZU, FLD MENDELU, FAPPZ ČZU, FŽP ČZU se čtyřmi hvězdičkami (Tabulka 13).
Tabulka 13: Aktivita zemědělských fakult v programu Horizont 2020 v období 2014 až 2018

Zdroj: EK – eCORDA 02/2019, adresář VŠ vytvořený MŠMT a ÚIV, výroční zprávy VŠ za rok 2017, vlastní zpracování.
Pozn.: Fakulty jsou řazeny dle souhrnu celkové aktivity a aktivity v rámci skupiny fakult a následně abecedně dle názvu fakulty.
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Tabulka 14: Počet návrhů projektů v prioritách a společenských výzvách programu Horizont
2020 v období 2014 až 2018 ve skupinách fakult veřejných a státních VŠ

Zdroj: databáze EK – eCORDA 02/2019, vlastní zpracování a doplnění dat, adresář VŠ vytvořený MŠMT a ÚIV
Pozn.: * počty návrhů projektů vztažené k prioritám a společenským výzvám programu Horizont 2020 v tomto sloupci nejsou součtem počtu návrhů projektů v jednotlivých skupinách fakult, protože jednoho návrhu projektu se může
zúčastnit více fakult.
Vysvětlivky ke struktuře programu Horizont 2020: CROSST: průřezová témata; ERC: Evropská výzkumná rada; FET: Budoucí
a vznikající technologie; MSCA: Akce Marie Sklodowska-Curie; INFRA: Výzkumné infrastruktury; LEIT: Vedoucí postavení
v průlomových a průmyslových technologiích; ICT: Informační a komunikační technologie; NMP: Nanotechnologie; ADVMAT:
Pokročilé materiály; BIOTECH: Biotechnologie; ADVMANU: Pokročilá výroba a zpracování; SPACE: Vesmírné aplikace;
INNOSUPSME: Inovace v malých a středních podnicích; SC1–HEALTH: Zdraví, demografické změny a životní pohoda; SC2–
FOOD: Potravinové zabezpečení, udržitelné zemědělství, mořský výzkum a bioekonomika; SC3–ENERGY: Zajištěná, čistá
a účinná energie; SC4–TPT: Inteligentní, ekologická a integrovaná doprava; SC5–ENV: Ochrana klimatu, životní prostředí,
účinné využívání zdrojů a surovin; SC6–SOCIETY: Evropa v měnícím se světě – inkluzivní, inovativní a reflektivní společnosti;
SC7–SECURITY: Bezpečná společnost: ochrana svobody a bezpečnosti Evropy a jejich občanů; WIDESPREAD: Vytváření evropských center excelence; TWINNING: Partnerství výzkumných institucí; ERA (Chairs): Podpora excelentního výzkumu v institucích; CAREER: Zatraktivnění vědecké a technologické kariéry mladým lidem; GENDEREQ: Ppodpora rovnosti žen a mužů
v oblasti výzkumu a inovací; INEGSOC:Integrace společnosti v oblasti vědy a inovací; SCIENCE: Podpora zapojení občanů do
vědy; GOV: Odpovědný výzkum a inovace; EURATOM: Program Evropského společenství pro atomovou energii, pro výzkum
a odbornou přípravu. Blíže např. https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-sections nebo FRANK, D. (2018).
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Závěr
Záměrem této studie bylo zmapování zájmu vysokoškolského sektoru účastnit se probíhajícího RP Horizont 2020, který stejně jako předchozí RP otevírá českým VŠ možnost spolupracovat
snejvýznamnějšími evropskými institucemi a podílet se na řešení problémů, které svou náročností přesahují jejich výzkumný potenciál. Kvantitativní analýza aktivity VŠ a jejich hlavních organizačních součástí (fakult) v dosavadním průběhu RP Horizont 2020 prokázala, že se většina činností spojených s přípravou projektových návrhů odehrává na VVŠ. Výzkumné týmy a pracoviště
z ostatních typů VŠ se jako partneři při přípravě projektů v RP objevují pouze výjimečně. Více
než dvě třetiny projektových návrhů, kterých se účastní fakulty veřejných a státních VŠ, jsou předkládány prostřednictvím sedmi společenských výzev programu Horizont 2020 nebo jako individuální granty MSCA a ERC. Ukazuje se, že velké „kamenné univerzity“ (ČVUT, MU, VUT),
o kterých se často hovoří jako o výzkumných univerzitách, a další VŠ s dostatečným výzkumným,
organizačním a technickým zázemím pronikají do náročného prostředí RP snáze, než menší VŠ
regionálního charakteru. Řada VŠ, které jsou v RP aktivnější (ČVUT, VUT, VŠB–TUO, ČZU, UP,
ZČU), čerpá finanční podporu poskytovanou z národních zdrojů (program INTER-INFORM),
která podporuje budování a udržitelnost informačních sítí ve výzkumu a vývoji v zájmu zvýšení účasti českých výzkumných pracovišť v mezinárodních programech výzkumu a vývoje. Většina
regionálních VŠ se účastní náročné soutěže na poli mezinárodního výzkumu v RP s nižší intenzitou. Faktory, které mají zcela nepochybně velký vliv na možnosti a předpoklady jednotlivých
VŠ a zejména jejich fakult účastnit se programu Horizont 2020, jsou celková struktura programu a odborné zaměření výzev k předkládání návrhů projektů. Mezi fakultami existují z těchto důvodů značné rozdíly v úsilí zapojit se do mezinárodních výzkumných konsorcií a přípravy projektových návrhů. Potenciál chemicko-technologických, přírodovědeckých a technických
fakult proniknout do RP a uplatnit v něm své vědecké nápady je výrazně větší než u odlišně zaměřených fakult. Výzkumníci a pracoviště z těchto fakult spolupracují na přípravě téměř dvou třetin
projektových návrhů, na nichž se podílejí fakulty z českých VŠ. Rozdíly v aktivitě související s přípravou projektových návrhů v programu Horizont 2020 nacházíme také v jednotlivých skupinách fakult. V každé skupině oborově podobných fakult existují fakulty, které se ucházejí o možnost spolupracovat se zahraničními partnery v projektech probíhajícího RP mnohem častěji, než
fakulty ostatní. Je velmi pravděpodobné, že velikost reakce výzkumníků na výzvy RP jistým způsobem naznačuje charakter a do určité míry i kvalitu výzkumného prostředí, ve kterém působí.
Různá míra aktivity českých VŠ a jejich součástí (fakult) podílet se na výzkumu vysoké úrovně,
jaký poskytují RP, a spolupracovat ve výzkumu s těmi nejlepšími, tj. „být při tom“, může přispět
do všeobecné diskuze k otázkám kategorizace a klasifikace českých VŠ (fakult).

aula 1-2 / 2019 / XXVII

67

ZPRÁVY Z VÝZKUMU

Literatura a zdroje:
FRANK, D., ALBRECHT V. (2014). Šestá průběžná zpráva o účasti ČR v 7. RP [online].
ECHO 5-6/2014, příloha 5-6/2014, Praha: Technologické centrum AV ČR, 2014, [cit. 201803-26], ISSN 1214 -7982, s. 42. Dostupné na WWW: https://www.tc.cz/cs/storage/2bfd5dc29d8a6e0d93380efcb5ced63c10b3dc4a?uid=2bfd5dc29d8a6e0d93380efcb5ced63c10b3dc4a
FRANK, D. (2018). Účast ČR v H2020 a programu Euratom v období leden 2014 – květen 2018 [online]. ECHO 4-5/2018, příloha 4-5/2018, Praha: Technologické centrum AV
ČR, 2018, [cit. 2018-03-26], ISSN 1214 -7982. Dostupné z WWW: https://www.tc.cz/cs/
storage/c7c5f9a67ca693c3e5fe0acec6d0d20d0d129134?uid=c7c5f9a67ca693c3e5fe0acec6d0d20d0d129134
KOLEKTIV AUTORŮ. (2014). Horizont 2020 – stručně o programu. Aktualizované vydání [online]. Edice Vademecum H2020. Praha: Technologické centrum AV ČR, duben 2014
[cit. 2018-03-26], ISBN 978-80-86794-44-0. Dostupné z WWW: https://www.tc.cz/cs/publikace/publikace/seznam-publikaci/horizont-2020-strucne-o-programu?type=7&TcPublicationItem_page=2
KOUCKÝ, J., BARTUŠEK, A. (2012). Funkce a profily veřejných VŠ v ČR 2012. Expertizní
studie [online]. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, Středisko vzdělávací politiky, únor 2012 [cit. 2018-03-26]. Dostupné z WWW: http://www.strediskovzdelavacipolitiky.info/download/Srovn%C3%A1n%C3%AD%20VV%C5%A0%20%C4%8CR%20
2012%20-%20SVP%20PedF%20UK%202012-02-15.pdf
KOUCKÝ, J., BARTUŠEK, A. (2016). Bohatství v rozmanitosti. Profily veřejných VŠ a fakult
v roce 2016 [online]. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, Středisko vzdělávací politiky, 2016 [cit. 2018-03-26], ISBN978-80-7290-915-5. Dostupné z WWW: http://
www.strediskovzdelavacipolitiky.info/download/Bohatstvi%20v%20rozmanitosti%20-%20
Profily%20verejnych%20vysokych%20skol%20a%20fakult%20v%20CR%202016.pdf
VANĚČEK, J., PECHA, O., ALBRECHT, V. (2017). Bibliometric analysis of FP7 publications co-authored by researchers from seven EU countries [online]. ECHO 3/2017, Praha:
Technologické centrum AV ČR, 2018, ISSN 1214-7982. Dostupné z WWW: https://www.
tc.cz/cs/storage/8f21f9bd4f229eca5905ce4e0431de6e471f574c?uid=8f21f9bd4f229eca5905ce4e0431de6e471f574c
DAVEY, T., MEERMAN, A., MUROS, V., G., ORAZBAYEVA, B., BAAKEN, T. (2018) THE
STATE OF UNIVERSITY-BUSINESS COOPERATION IN EUROPE, Country reports 2017:
State of University- Business Cooperation, CZECH REPUBLIC University Perspective,
Study on the cooperation between higher education institutions and public and private
organisations [online]. European Union, 2018, [cit. 2018-03-26], ISBN: 978-92-79-80971-2.
Dostupné na WWW: https://www.ub-cooperation.eu/index/presentations
European Commission: Horizon 2020 sections | Horizon 2020 – European Commission
[online] [cit. 2018-03-26]. Dostupné na WWW: https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-sections

68

aula 1-2 / 2019 / XXVII

ZPRÁVY Z VÝZKUMU

European Commission (2019): eCORDA, (2018). Release date: 02/2018
Databáze ETER (2019): HEI data, údaje o počtu výzkumných a akademických pracovníků
vybraných zahraničních univerzit [cit. 2018-03-26] Dostupné na WWW: https://www.eter-project.com/#/home
MŠMT ČR: Adresář VŠ MŠMT a ÚIV [cit. 2018-03-26]. Dostupné na WWW: http://stistko.
uiv.cz/proavs/provsass.asp
MŠMT ČR: Registr vysokých škol a uskutečňovaných studijních programů, [cit. 2018-0326]. Dostupné na WWW: https://regvssp.msmt.cz/registrvssp/

Výroční zprávy VŠ
Výroční zpráva o činnosti Univerzity Karlovy za rok 2017 (2018). VI-2 (6.1) Přehled o kvalifikační struktuře pracovníků podle fakult – přepočtený počet [online]. Praha: Karlova univerzita, 2018 [cit. 2018-03-26], ISBN 978-80-87489-16-1, s. 130 – 131 . Dostupné z WWW:
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Přechod ze střední na vysokou školu
– perspektiva studentů 1. ročníků vysokých škol
První výsledky šetření v rámci projektu TAČR „Studijní neúspěšnost studentů s ohledem na
přechod mezi střední a vysokou školou“1
1

Projekt „Studijní neúspěšnost studentů s ohledem na přechod mezi střední a vysokou školou“(č. TL01000219) s dobou řešení 20182020 je podpořen Technologickou agenturou České republiky.

Michaela Šmídová

AULA, 2019, Vol. 27, No. 1-2: 73-85

The transition from high school to university – perspective of first-year university students
Abstract: The article analyzes the first-year students’ reflection of the transition process from high
school to HEI as partial issue of high drop-out rate in the Czech higher education. Survey data (n=484)
were collected at two selected types of faculties (humanities and technical). In the analysis we focus
mainly on the curriculum content and organizational context of this transition. The main questions
are: how do students reflect the continuity / non-continuity of studies at high schools and universities and how do they reflect the organization of university studies in relation to their previous school
experience. Types of high schools, motivation to study and different components of information provision: timing, availability or quality were identified as main drivers of students‘ reflection.

Úvod
V České republice je poměrně dobře zmapovaná situace týkající se neúspěšnosti studentů vysokých škol („drop-out“) na základě kvantitativní analýzy.2 Obvykle se také hovoří o tom, že míra
neúspěšnosti je relativně vysoká, týká se nejvíce technických a zemědělských oborů a je ovlivněna zejména změnou studijních priorit (obor nevyhovuje, odlišné představy studentů apod.3
(Vlk a kol., 2017). V textu se zaměříme na jednu dílčí, ale z našeho hlediska podstatnou okolnost, která tuto obecnou neúspěšnost ovlivňuje či může ovlivnit, a to na samotný fakt přechodu
mezi střední a vysokou školou. Konkrétně se budeme zabývat analýzou reflexe tohoto přechodu
poskytnutou prostřednictvím dotazníku pro vysokoškoláky – studenty 1. ročníků bakalářských
studijních programů (SP).
1

Projekt „Studijní neúspěšnost studentů s ohledem na přechod mezi střední a vysokou školou“(č. TL01000219) s dobou řešení 20182020 je podpořen Technologickou agenturou České republiky.

2

Pro statistické účely byla vyvinuta webová aplikace Dropout.pef.czu.cz, která využívá data ze SIMS (Sdružené informace matrik
studentů) a pracuje s tzv. kohortní mírou studijní neúspěšnosti podle roku zápisu nebo prvního vstupu do systému. Metodologie je
popsána v rámci aplikace (Česká zemědělská univerzita, 2019).

3

Po prvním ročníku technických oborů je přitom neúspěšnost 48 %.
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Přestože samotný přechod mezi střední školou (tj. stále nejčastěji přímo po absolvování maturity4) a vysokou školou se kvantitativně nejeví jako problematický, protože na vysoké školy míří
většina maturantů5 (Vojtěch, Kleňha, 2018), kteří jsou posléze na vysoké školy přijati, jejich další studijní postup může být velmi odlišný, jak jsme naznačili výše. Náš pohled se zaměřuje na
možnost ovlivnění v tom smyslu, že na vysokou školu nejsou maturanti připraveni jak obsahově, tak také z hlediska odlišné organizace studia. Samozřejmě jsme si vědomi toho, že jde o dílčí pohled, jemuž se ale doposud nevěnuje příliš mnoho výzkumné pozornosti a který zároveň
může obohatit dosavadní poznatky.
Právě tato dvě hlediska budou předmětem textu, v němž se chceme zaměřit na dvě výzkumné
otázky: 1) Jak reflektují návaznost/nenávaznost studia na SŠ a na VŠ studenti a 2) jak reflektují
organizaci studia na VŠ. Dimenze, v níž budeme tuto reflexi sledovat, je dvojí: zaměření studia
na vysoké škole (humanitní versus technické) a typ vystudované střední školy. Důležitá je rovněž
perspektiva, z níž na dané otázky budeme odpovídat: V našem případě jde o perspektivu studentů prvních ročníků vysokých škol bakalářských SP, kteří se nacházejí zhruba v polovině svého prvního akademického roku. Tato informace je přitom velmi důležitá, protože reflexe respondentů se může proměňovat i podle fází studia, v nichž se nacházejí. Náš předpoklad byl, že v tomto
období studenti již byli do podstatné míry seznámeni s tím, co a jak se na vysoké škole děje, ale
zároveň ještě neměli např. úplnou zkušenost se zkouškovým obdobím.
První výzkumná otázka směřuje na fakt, že typ střední školy významně ovlivňuje zejména první fázi studia (tj. bezprostředně po nástupu na VŠ), kdy student má sice poměrně bohaté a široké
vědomosti získané díky přípravě na maturitu, ale ne vždy je právě jejich obsah v souladu s tím, co
se od něho očekává na vysoké škole. Tato okolnost může být tím spíše problematická v případě,
když není soulad mezi zaměřením střední a vysoké školy. Na druhou stranu student přicházející ze střední školy je ještě „zvyklý“ vstřebávat poměrně velké množství informací a tato okolnost
může mít naopak spíše pozitivní důsledek pro začátky jeho vysokoškolského studia.
Obsah učiva, respektive návaznost a využitelnost tohoto učiva na vysoké škole není jediným
potenciálním problémem. Předpokládáme, že velký vliv může mít i jiná organizace studia (druhá výzkumná otázka) ve smyslu jiné komunikace, jiného způsobu nastavení rozvrhu, nové pozice studenta/ky, který/á se musí sám/sama aktivně snažit zjišťovat podmínky studia a informace
o studiu. Nositeli nové zodpovědnosti a kompetencí k tomuto přechodu jsou do značné míry
především samotní studenti, což je oproti středoškolskému systému výuky a její organizace
poměrně velká změna. Nicméně i jednotlivé vysoké školy (fakulty, ale i katedry) mají nastavené
4

„Netradičních“ studentů prvních ročníků bakalářských studijních oborů (tj. v tomto případě těch, kteří nenastupují přímo po
ukončení střední školy) je stále relativně malý podíl. Tento malý podíl odvozujeme zejména z věku přihlášených a přijatých studentů
do studia na VŠ. V roce 2018/2019 bylo přihlášených ve věku do 20 let celkem 70,9 % (bez ohledu na stupeň studia), přijatých v tomto
věku bylo 74,5 %, podíl přihlášených studentů ve věku 25 let a více tvořil 5,4 % a přijatých 3,8 % (MŠMT, 2019).

5

Existence disproporce v přechodu z různých typů středních škol (tj. různé podíly maturantů z odlišných středních škol, kteří se hlásí
ke studiu na vysokou školu) je fakt, který se do tohoto textu promítá jen okrajově, ale zároveň typ absolvované střední školy může mít
velký vliv právě během prvního ročníku, jak ukážeme dále.
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různorodé přístupy v daných studijních oborech/programech: např. někde má studium poměrně jasně daný rozvrh, jinde má student mnohem větší zodpovědnost za tvorbu rozvrhu.
Tento text představuje první výsledky našeho výzkumu, na které se v další fázi výzkumu pokusíme navázat robustnější analýzou a posléze také formulací případných opatření na zlepšení této
situace.

Metoda a data: z čeho vycházíme?
Data, která používáme pro analýzu, pocházejí z výzkumu, který proběhl na konci zimního
semestru akademického roku 2018/2019 na celkem čtyřech fakultách vysokých škol, a mají charakter sondy. Nejde tedy sice o reprezentativní výzkum, nicméně v tabulce 1 prezentujeme podíl
respondentů na celku nově přijatých studentů na dané fakultě. Pro účely tohoto textu jsme zvolili rozlišení nikoliv podle fakult, ale podle zaměření studia, a to na technické a humanitní.
Tato data byla ve spolupráci s fakultami sebrána v rámci projektu TA ČR „Studijní neúspěšnost
studentů s ohledem na přechod mezi střední a vysokou školou“, a to dvěma způsoby: online
dotazník byl použit na humanitně orientované fakultě a jedné technické fakultě a papírový
dotazník na dvou technických fakultách. Forma sběru dat se odvíjela od možností a preferencí
spolupracujících fakult.
Dotazník obsahoval kromě základních informací o studentech také otázky na jejich 1) motivaci a zdůvodnění výběru studia (vstupní a aktuální); 2) reflexi studia na střední škole ve vztahu
k vysoké škole; 3) přípravu na studium na vysoké škole (na střední škole a bezprostředně před
začátkem vysoké školy); 4) informovanost o organizaci studia na VŠ a obtížnost/snadnost si na
něj zvyknout; a jako ukotvení celého dotazníku: 5) představy o tom, co pro ně znamená učit se.
Důležitou součástí dotazníku byla rovněž otevřená otázka: „Co by usnadnilo Vám nebo i nově nastupujícím studentům v příštích letech studium v prvním ročníku/semestru?“, která bude v textu také analyzována.
Tabulka 1: Soubor respondentů podle fakult (studenti 1. ročníků bakalářského studia) a zaměření
Humanitní zaměření

Technické zaměření

Fakulta humanitních
studií UK

Fakulta strojní
ČVUT

Fakulta dopravní
ČVUT

Fakulta strojní
ZČU

Počet respondentů

148

183

88

65

Podíl na celku zapsaných

19 %

31 %

30 %

17 %

Vzhledem k definovaným výzkumným otázkám bylo rovněž nezbytné zjistit, z jakých typů
středních škol studenti přišli a jaké dosavadní středoškolské studijní zaměření humanitních,
respektive technických VŠ mají/měli. V tomto ohledu jak na úrovni fakult, tak na úrovni zaměření
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VŠ existuje velká diferenciace. Studenti technického zaměření se nejčastěji rekrutují z víceletých gymnázií, zatímco studenti humanitního zaměření jsou nejčastěji ze čtyřletých gymnázií
a středních odborných škol. Samozřejmě opět zdůrazňujeme, že nejde o reprezentativní šetření, tj. nevíme, jaké rozložení je v celém souboru studentů na konkrétních fakultách. Oba typy
zaměření jsou nicméně srovnatelné/podobné velmi nízkou účastí studentů z maturitních oborů
středních odborných učilišť. Tento nízký podíl ale přibližně odpovídá stavu, který charakterizuje celý český vzdělávací systém, ukazuje na odlišné strategie studentů z těchto typů středních škol
směrem k dalšímu vzdělání a současně naznačuje známé a trvalé limity v přechodu do vysokoškolského vzdělávání, které neřeší ani státní (a pro všechny typy středních škol stejná) maturita.
Odlišné je na všech čtyřech fakultách také složení respondentů z hlediska zaměření absolvované střední školy. Nejvíce odlišní jsou respondenti z Fakulty strojní ZČU, mezi kterými výrazně převažují absolventi technických SŠ (tj. středoškolské studium označili z hlediska obsahu za
technické), což plně koresponduje s faktem, že nejčastěji absolvovali na středních odborných
školách. Ve třech dalších případech/fakultách je nejčastější všeobecné zaměření střední školy,
Fakulta humanitních studií UK se jen odlišuje výraznějším zastoupením ekonomického zaměření, zatímco obě fakulty ČVUT mají zhruba třetinové zastoupení technických středních škol.
Tabulka 2: Typ a zaměření vystudované střední školy
Humanitní

Typ SŠ

Oborové zaměření
SŠ

Technické

FHS UK

FS ČVUT

FD ČVUT

FS ZČU

Víceletá gymnázia

23,6 %

42,1 %

37,5 %

13,9 %

Čtyřleté gymnázium

34,5 %

22, 4 %

22,7 %

6,2 %

SOŠ

37,8 %

29, 5 %

28,4 %

75,4 %

SOU

1, 4 %

1,6 %

2,3 %

4,6 %

1. pořadí

Všeobecné
50 %

Všeobecné
51 %

Všeobecné
59 %

Technické
73,8 %

2. pořadí

Ekonomické
15 %

Technické
33 %

Technické
39 %

Všeobecné
12 %

3. pořadí

Humanitní
8,1 %

Jiné
4%

Ekonomické
3,4 %

Umělecké
8%

Analýza dat a diskuse
Úspěšnost ve studiu může ovlivňovat i motivace, se kterou studenti do studia vstupují, a proto začneme s její analýzou. Tato informace bude představovat určitý hodnotový rámec, v němž se
přechod mezi střední a vysokou školou uskutečňuje.
Studenti-respondenti deklarují, že důvody jejich studia byly zejména dva: potřeba dozvědět se
něco nového a budoucí dobré pracovní uplatnění. Nejde o překvapivé výsledky, ale o dlouhodobě
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stabilní poznatek z jiných studentských šetření (např. Reflex 2013). Stejně charakteristická je větší váha pracovního uplatnění u studentů technického zaměření (průměr = 1,38) a potřeba dozvědět se něco nového u studentů humanitního zaměření (průměr = 1,65) (tabulka 3).
Tabulka 3: Důvody ke studiu (podle zaměření studia na VŠ)
Zaměření
Studovat na vysoké škole jsem začal/a protože:

Humanitní

Technické

jsem se chtěl/a dozvědět něco nového,

1,65

1,71

to chtěli moji rodiče,

2,92

3,24

jsem nechtěl/a ještě pracovat,

2,96

3,17

jsem si chtěl/a prodloužit dobu, kdy budu ještě studentem/kou,

2,28

3,01

jsem chtěl/a v budoucnu získat dobré pracovní uplatnění,

1,77

1,38

studium na VŠ je prestižní záležitost,

2,54

3,27

studovat šli i moji kamarádi, spolužáci ze střední školy.

3,15

2,66

Poznámka: Škála odpovědí 1- rozhodně ano až 5 – rozhodně ne; čím nižší průměr, tím silnější souhlas s tvrzením.

V podstatě všechny důvody (kromě jediného – jsem chtěl/a v budoucnu získat dobré pracovní uplatnění) vnímají studenti humanitního zaměření daleko silněji než studenti technických fakult.
Rozdíl mezi oběma typy zaměření se ještě zvýrazňuje v případě faktorové analýzy (viz Příloha
2). Důvody ke studiu mezi studenty technického zaměření se rozdělily do tří faktorů. První faktor
nazvaný „Studentský život“ (podíl vysvětlené variability = 23 %) je tvořen dvěma skutečnostmi: prodloužit studentský život; nechtěl/a jsem ještě pracovat. Druhý faktor „Životní perspektiva“ (20 %) se skládá
z dobrého pracovního uplatnění a dozvědět se něco nového a nakonec třetí faktor „Studium ne kvůli sobě“
(19 %) sdružuje tři tvrzení: studium na VŠ je prestižní; chtěli to moji rodiče a studovat šli kamarádi/spolužáci. Faktory v případě humanitního zaměření byly pouze dva. První faktor (podíl vysvětlené variability = 30 %) tvořený třemi tvrzeními: chtěli to moji rodiče; prodloužit studentský život; nechtěl/a jsem ještě
pracovat), druhý (17 %) je obsahově nesourodější a zahrnuje čtyři tvrzení: studium na VŠ je prestižní,
získat dobré pracovní uplatnění, studovat šli kamarádi/spolužáci a dozvědět se něco nového.
Tabulka 4: Motivace I. – původní motivace (%)
Humanitní

Technické

Studium bylo přesně takové, jaké jsem chtěl/a studovat

33,1

71,7

Šlo o volbu, která mi zbyla

36,5

15,2

Bylo mi vlastně jedno, co studuji

8,1

3,3

Jiný důvod

22,3

9,8

aula 1-2 / 2019 / XXVII

77

ZPRÁVY Z VÝZKUMU

Tabulka 5: Motivace II. – na konci prvního semestru (%)
Humanitní

Technické

Vybral/a bych si stejný obor i stejnou VŠ

41,9

73,8

Zvolil/a bych jiný obor (oblast studia)

40,5

11,9

Zvolil/a bych jinou VŠ (a stejnou oblast/obor)

10,1

7,1

Vůbec bych nešel/a studovat VŠ

3,4

1,8

Jiná odpověď

4,1

3,9

Porovnání z tabulky vstupní motivace (tabulka 4) se současnou širokou reflexí učiněného rozhodnutí (tabulka 5) ukazuje na velkou odlišnost obou zaměření (technické versus humanitní). Je
diametrální rozdíl mezi studenty-techniky a studenty studujícími humanitní obory již v intenzitě vstupní motivace: přesně to, co jsem chtěl/a studovat uvedlo 33 % respondentů humanitního zaměření a více než 70 % technického. Znamená to, že studenti technických oborů jsou už v době
přechodu na VŠ jednoznačně silně přesvědčení o tom, co nejspíše chtějí dělat a jak se zaměřit,
zatímco humanitní studia (tohoto typu) lákají v mnohem větší míře nevyhraněné studenty a studentky, kteří již během prvního semestru docházejí k poměrně jednoznačnému závěru, že by
měli studovat něco jiného. Tuto relativně rychlou změnu názoru totiž ukazuje tabulka 5, když
40 % respondentů humanitního zaměření by zvolilo jinou oblast/obor studia. Jde zatím „jen“
o deklaraci, o níž nevíme, jestli a jak se promítne do skutečného jednání, ale nastavení studentů
je evidentní. Naopak studenti technického zaměření na konci prvního semestru docházejí ještě
silněji k názoru, že si zvolili správně, když skoro tři čtvrtiny z nich by si vybraly nejen stejný obor,
ale i stejnou vysokou školu/fakultu.
Návaznost obsahu a organizace studia na SŠ a VŠ (tabulka 6) je mnohem kritičtěji reflektována ze strany studentů humanitního zaměření, a to zejména co se týká směřování středoškolského
studia hlavně na maturitu a vzájemně nesouvisejícího obsahu studia na SŠ a VŠ. Bližší jsou si oba
typy studentů v hodnocení jiného přístupu učitelů na SŠ a VŠ. To je pro studenty nejodlišnější
skutečnost ze čtyř, které jim byly nabídnuty k hodnocení.
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Tabulka 6: Výroky o vztahu mezi středoškolským a vysokoškolským studiem
a) Na střední škole
jsme se připravovali
na maturitu a ne na
studium na vysoké
škole.

b) To, co jsem se
naučil/a na střední
škole, prakticky
nesouvisí s tím, co se
učím nyní na vysoké.

c) Na mé střední
škole k nám učitelé
přistupovali stejně
jako přednášející na
vysoké škole.

d) Střední škola mě
vedla k zodpovědnosti
(samostatnosti) a tuto
dovednost využívám
i na vysoké škole.

Typy VŠ
Technické

2,40

3,31

3,75

2,95

Humanitní

1,95

2,69

3,92

2,97

Víceletá gymnázia

2,58

3,28

3,76

3,04

Čtyřletá gymnázia

2,22

3,30

3,62

2,73

SOŠ

1,97

2,84

3,98

3,04

SOU*

1,90

2,90

3,60

3,00

Typy SŠ

Poznámka: Použitá škála 1 – zcela souhlasím až 5 – zcela nesouhlasím; čím nižší průměr, tím vyšší souhlas.
*Málo případů, jde proto pouze o ilustraci

Ve vztahu k typu absolvované střední školy jsou rozdíly zejména v případě hodnocení cíle
(„maturita především“) a způsobů učení na SŠ. Tady se výrazněji oddělují odpovědi studentů
gymnázií a odborných škol, když druzí jmenovaní cítí nesouvislost SŠ a VŠ intenzivněji. Relativně největší souhlas s tvrzením, že „Střední škola mě vedla k zodpovědnosti (samostatnosti) a tuto dovednost využívám i na vysoké škole.“ je mezi studenty čtyřletých gymnázií (průměr = 2,73), ostatní typy
středních škol jsou si až pozoruhodně podobné (průměry mezi 3,00 – 3, 04) v míře (ne)souhlasu s tvrzením.
Předchozí baterii (přinejmenším její část, viz tabulka 6) potvrzují i odpovědi na otázku po snadnosti nebo naopak obtížnosti zvyknout si na některé aspekty studia na vysoké škole. Pro „technické“ studenty jsou všechny aspekty, kromě jediného – odlišného stylu mimoškolní přípravy -, snadnější na adaptaci než pro studenty humanitní. Tyto jednosměrné rozdíly (tj. ve smyslu pociťované
snadnější adaptace mezi studenty technického zaměření) však mohou mít jiné důvody: na technických oborech je studium v prvním ročníku ještě poměrně jednoznačně dané a tak podobné
středoškolskému. Osobní zodpovědnost se objevuje až v souvislosti se zkouškovým obdobím
a jeho plánováním. Humanitně zaměření studenti si musí svůj rozvrh více vytvářet „na svou vlastní zodpovědnost“ a i díky tomu se jim právě toto zvykání může zdát složitější. Největší rozdíly
„technické“ versus „humanitní“ jsou však v oblasti komunikační, a to jak s pedagogy, tak se studenty. Tuto odlišnost nelze na základě dat blíže interpretovat. Spíše je to otázka, která by vyžadovala provést ještě jiné šetření, případně mít k dispozici další indikátory. Vždy v rozmezí 2 % až
11 % respondentů považuje studium za stejné (tj. na SŠ i na VŠ) v daných dimenzích/aspektech.
Nejvýraznější rozdíl je u položky komunikace se studenty. Technici ji považují za shodnou v 11 %
případů a kromě toho je to pro ně i něco, na co si lze nejsnáze zvyknout (průměr = 2,46), zatímco
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studenti humanitních zaměření toto vnímají jako jednu z obtížnějších situací (průměr = 3,23)
a považují ji za shodnou se SŠ jen ve 2 % odpovědí. V ostatních položkách je hodnocení velmi
blízké (graf 1).
Tabulka 7: Jak snadné nebo složité je zvyknout si na následující aspekty studia na VŠ ve srovnání se SŠ
Velká osobní
zodpovědnost
za studium

Odlišný
styl výuky

Odlišný
obsah výuky

Komunikace
se studenty

Komunikace
s pedagogy

Odlišný styl
mimoškolní
přípravy

Technické

2,97

2,90

3,01

2,46

2,47

3,10

Humanitní

3,17

3,00

3,42

3,23

3,55

2,88

Víceletá gymnázia

2,88

2,71

3,02

2,55

2,85

3,07

Čtyřletá gymnázia

3,11

2,89

3,11

2,72

3,10

3,24

SOŠ

3,09

3,11

3,28

2,86

2,60

2,91

SOU*

3,10

3,00

3,40

2,70

2,71

2,50

Typy VŠ

Typy SŠ

Poznámka: Použitá škála 1- velmi snadné až 5- velmi složité, 7- stejné jako na SŠ, z průměru byla tato část škály vyloučena. Čím vyšší průměr, tím složitější je zvyknout si/adaptovat se.
*Málo případů, jde proto pouze o ilustraci

Graf 1: Reflexe vybraných aspektů studia na VŠ v porovnání se střední školou
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Tabulka 8: Jak reflektují organizaci studia na VŠ
Měl/a jsem dostatek
informací o tom,
jak studium bude
vypadat, již před
nástupem do něj.

Měl/a jsem
dostatek informací
o organizaci studia
během prvního
semestru.

Vyučující byli
dobře dosažitelní,
když jsem
potřeboval/a jejich
radu či pomoc.

Měl/a jsem
k dispozici
relevantní
učební materiály
a pomůcky.

Technické

3,07

2,56

2,27

2,28

Humanitní

3,73

3,09

2,50

2,72

Víceletá gymnázia

3,19

2,69

2,34

2,30

Čtyřletá gymnázia

3,40

2,80

2,45

2,53

SOŠ

3,27

2,75

2,32

2,46

SOU*

3,30

2,50

2,20

2,40

Typy VŠ

Typy SŠ

Poznámka: Použitá škála 1- zcela souhlasím až 5 – zcela nesouhlasím; čím nižší průměr, tím větší souhlas.
*Málo případů, jde proto pouze o ilustraci

Další část analýzy je zaměřená na míru informovanosti o studiu, a to reakcemi na 4 výroky týkající se informovanosti před začátkem a během prvního semestru studia na VŠ. Na první pohled
je patrné, že ještě před začátkem studia studenti pociťovali nedostatek informací o tom, jak bude
studium vypadat, a opět studenti technického zaměření reflektovali tuto situaci výrazněji lépe
než studenti humanitního zaměření. Zdá se, že během studia se informovanost zvýšila. A opět
ve stejném směru, tzn. více na technických a méně na humanitních zaměřeních. Zdá se rovněž,
že dostupnost vyučujících a učebních materiálů či pomůcek byla podle „technických“ studentů
o něco vyšší, než podle studentů humanitních zaměření. Pokud hodnotíme odpovědi respondentů podle typu absolvované SŠ, je pro ně charakteristická relativně nejvyšší nespokojenost
absolventů čtyřletých gymnázií, i když nejde o velké rozdíly.
Poslední část prezentované analýzy sdružuje oba zkoumané aspekty (organizaci a učební látku)
a je z ní patrný největší důraz studentů na zvýšení a zkvalitnění informovanosti. Tento požadavek je akcentován obdobně silně mezi studenty obou zaměření. Otevřená otázka: „Co by usnadnilo Vám nebo i nově nastupujícím studentům v příštích letech studium v prvním ročníku/semestru?“ studenty vybídla ke kvalitativním komentářům a reflexím jejich dosavadních zkušeností6, které jsou
prezentovány v následujících dvou schématech. Tato schémata představují nejčastější kategorie
odpovědí a přiblížení jejich obsahů. Každé schéma reprezentuje jedno vysokoškolské zaměření.

6

Na tuto otevřenou otázku reagovalo poměrně vysoké procento respondentů: v případě respondentů technického zaměření to byla
necelá polovina a v případě humanitního zaměření dokonce přibližně dvě třetiny respondentů.
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Schéma 1: Technické zaměření – kategorizace odpovědí

Kromě informací jsou důležitými hlavními kategoriemi: infrastruktura (požadavek na infrastrukturu), pedagogové a také vlastní přístup a osobní předpoklady (úprava přístupu a zhodnocení vlastních možností).
Ovšem nejbohatší spektrum odpovědí je navázáno zejména na subkategorii organizace studia,
pod níž lze identifikovat konkrétní oblasti, kterých se týká: rozvrh, doporučené strategie studia,
lepší práce studijního oddělení, více informací pro prváka. Požadavek na informace o organizaci
studia se mnohdy pojí také s časem: informace by měly být k dispozici včas a někdy dokonce ještě
před nástupem na vysokou školu. Toto propojení jen dále ukazuje na určité informační mezery
ještě před nástupem na vysokou školu, které by mohly být zaplněny jak větší aktivitou vysokých
škol, tak rovněž středních škol (informace o studiu na VŠ již během středoškolského studia).
Schéma 2: Humanitní zaměření – kategorizace odpovědí
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Komentáře humanitních studentů bylo možné rozdělit do menšího počtu hlavních kategorií,
ale ty, které jsou identifikovány, do značné míry kopírují postoje studentů technického zaměření. Naplnění subkategorií je ale z hlediska obsahu trochu odlišné a odráží specifickou situaci
respondentů humanitního zaměření: v jejich studiu aktuálně došlo a dochází k poměrně razantním organizačním změnám, se kterými není zcela ztotožněna nejen obec studentů, ale také
zaměstnanci fakulty. To vede k poměrně silné míře nespokojenosti s dostupností informací či
jejich povrchností a neúplností. Silně je akcentována subkategorie čas, jejímž obsahem je rovněž
určitý druh kritické sebereflexe ohledně rozhodnutí studovat daný SP: kdybych dostal/a dostatek správných informací, je možné, že bych se rozhodl/a jinak a šel/šla studovat jinam.

Závěr
Tato první jednoduchá analýza výsledků šetření poměrně jednoznačně ukazuje, že typ střední školy ovlivňuje reflexi stavu vzdělávacího procesu na střední škole a současně tak i první zkušenosti se studiem na vysoké škole. Střední školy, přestože jsou všechny ukončeny společnou
a shodnou maturitou, jsou velmi diverzifikované, ale trochu překvapivě se zdá, že jejich současné
pojetí spíše vyhovuje technickému zaměření na vysoké škole. Můžeme s poměrně vysokou mírou
spolehlivosti tvrdit, že toto konstatování velmi souvisí s tím, jaké složení měl náš vzorek respondentů: na jedné straně „tradičně“ vedené technické vysoké školy/fakulty a na straně druhé „liberální“ humanitní studium. V dalších analýzách a zkoumáních se tedy zaměříme blíže i na tento
poznatek a jeho verifikování či falzifikaci. Důležitá je v této souvislosti i zaznamenaná okolnost
síly vstupní motivace ke studiu na daném oboru a fakultě/vysoké škole. Odlišnosti nejsou v obecných cílech a důvodech k vysokoškolskému vzdělávání, ale mnohem více právě ve způsobu výběru oboru a vysoké školy: jde o silnou volbu nebo volbu „která zbyla“, nebo také volbu, která mi
umožnila nalézt to, co chci nebo naopak nechci?
Neuralgickým bodem, který z hlediska respondentů může pozitivně nebo negativně ovlivnit jejich studium, je informovanost: tj. dostupnost, kvalita, načasování informací. Naše analýza naznačila zejména důležitost vstupních informací o daném oboru a vysoké škole, ale rovněž
způsob jejich zprostředkování hraje roli. Problém patrně vzniká i tím, že informace bývají příliš
roztříštěné. Reflexe studentů je samozřejmě hodně zaměřená na to, aby se informovanost zlepšila především ze strany vysokých škol a případně také středních (např. formou užší a koncepčnější spolupráce s vysokými školami), ale v tomto ohledu může roli hrát i samotná a včasná aktivita
budoucích studentů. Nicméně, přestože významný díl zodpovědnosti leží právě na samotných
studentech, zdá se, že v podmínkách univerzálního vysokého školství existuje, přes jejich prozatímní snahu, možnost ke zlepšení i na straně vysokých a částečně také středních škol.
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Příloha 1: Faktorová analýza – motivace ke studiu na VŠ
Rotated Component Matrix a, b
Technické zaměření: Studovat na vysoké škole jsem začal/a, protože:

Component
1

2

3

jsem nechtěl/a ještě pracovat

,861

-,080

,082

jsem si chtěl/a prodloužit dobu, kdy budu ještě studentem/kou

,858

,005

,138

jsem chtěl/a v budoucnu získat dobré pracovní uplatnění

,143

,771

,046

jsem se chtěl/a dozvědět něco nového

-,223

,721

-,027

studium na VŠ je prestižní

-,054

,372

,732

to chtěli moji rodiče

,080

-,411

,659

studovat šli i moji kamarádi, spolužáci ze střední

,338

-,019

,617

Extraction Method: Principal Component Analysis.
Rotation Method: Quartimax with Kaiser Normalization.
a. humanitní versus technické = technické
b. Rotation converged in 4 iterations.
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Rotated Component Matrix a, b
Humanitní zaměření: Studovat na vysoké škole jsem začal/a, protože:

Component
1

2

jsem nechtěl/a ještě pracovat

,795

,034

jsem si chtěl/a prodloužit dobu, kdy budu ještě studentem/kou

,790

,052

to chtěli moji rodiče

,610

,032

studium na VŠ je prestižní

,192

,802

jsem chtěl/a v budoucnu získat dobré pracovní uplatnění

,051

,744

studovat šli i moji kamarádi, spolužáci ze střední

,398

,465

-,082

,385

jsem se chtěl/a dozvědět něco nového
Extraction Method: Principal Component Analysis.
Rotation Method: Quartimax with Kaiser Normalization.
a. Humanitní versus technické = humanitní
b. Rotation converged in 3 iterations.

Mgr. Michaela Šmídová, Ph.D.
smidova@csvs.cz
Centrum pro studium vysokého školství, v. v. i.
Jankovcova 933/63
170 00 Praha 7
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3. ročník soutěže Schola in Schola/Universitate (Bohemiae Meridionalis Budovicensis)
Současná vysokoškolská pracoviště se potýkají
s tak velkým nedostatkem studentů učitelských
oborů zejména pro střední školy, že např. plnohodnotně vzdělaný gymnazijní profesor anglického jazyka či matematiky je již teď druhem
vymírajícím. Zasluhoval by si tedy dostatečnou
péči a ochranu. Obojí se snaží poskytnout Filozofická a Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích i prostřednictvím
soutěže studentů a budoucích uchazečů o učitelské povolání na středních školách. Přehlídky
inovativně pojatých výukových bloků zorganizovala na 6. května 2019 Alena Prošková z Ústavu
anglistiky, vedoucí Rady didaktiků FF JU. Zadané téma se mělo týkat inovací ve vyučování mezipředmětovým vztahům a implikovalo spolupráci soutěžících napříč obory. Mezi porotci zasedli
nejen vysokoškolští didaktici, ale také středoškolští učitelé i jeden student českobudějovického gymnázia.
V hodnocení porotou dopadla nejlépe dvojice studentek s aprobacemi angličtina+dějepis
a angličtina+francouzština, jež propojila koncept každodennosti v dějinách, např. vyučování o 2. světové válce, s výukou britských reálií
v hodině angličtiny; porota ocenila jednak vnitřní integraci obou vzdělávacích předmětů, jednak funkční prolínání složky kognitivní se složkami kreativní a komunikační ve vyučovacím
procesu. Na druhém místě se umístili budoucí
učitel a učitelka s aprobací čeština+dějepis, kteří
vypracovali projektový den o životě ve středověku: tento blok svou hravostí a tvořivostí, počínaje
skládáním trubadúrské lyriky, přes vlastní pohybovou hru o trojím lidu na principu vybíjené
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a konče malováním heraldických znaků, může
být inspirativní pro adaptační kurz. O třetí místo
se podělily dvě skupiny. První z nich, složená ze
studentek učitelství angličtina+španělština a čeština+angličtina, si zvolila za výchovně-vzdělávací
cíl dvou vyučovacích hodin ozřejmit žákům problematiku uměleckého překladu demonstrujíc
její hlavní rysy na Poeově básni Havran. Trojice
studentů z PřF JU, jež pojí matematika v kombinaci s chemií a biologií, předvedla možný model
vyučování matematicko-filozofickému problému, např. Zenonových aporií, s aplikací do informatiky a programování.
Rozhodování poroty nebylo jednoduché;
všechny soutěžní týmy, včetně těch neoceněných, prokázaly vysoký stupeň oborové erudice,
pedagogické kreativity a intuice i kultivovaného
projevu, což jsou kvality, jimiž by se mělo působení a jednání středoškolského učitele vyznačovat. Věříme, že i v roce 2020 se sejdeme při téže
příležitosti s talentovanými studenty učitelských
oborů, kteří mají chuť podělit se o své didaktické nápady a zapojit se do pracovního procesu v našem středním školství. Nutno ovšem
znovu připomenout, že poptávku po takových
nových učitelích (nejen) v jižních Čechách stávající nabídka neuspokojuje, zvláště v přírodovědných předmětech. Jednu z mnoha příčin takového stavu vidíme i v neprůhledném systému
vzdělávání budoucích učitelů pro střední školy: málokdo z laické (ale i z učitelské) veřejnosti
totiž ví, že kvalitní pedagogické vzdělání poskytují i fakulty nepedagogické.
David Franta
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