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Výzkum se zaměřil na názory talentovaných studentů 

na vzdělávání v ČR a ve světě a na jejich výhledy 

do budoucnosti. 

 

Sběr dat proběhl formou online dotazování (CAWI) 

na vzorku N=248. Zastoupeni byli minulí a současní 

žadatelé o stipendium Nadace Zdeňka Bakaly.  

 

Délka dotazníku: 10 minut 

Termín sběru dat: 24. 6. – 1. 7. 2013  

 

CAWI je moderní, efektivní a pro respondenty 

atraktivní cestou vyplňování dotazníků. CAWI 

dotazník se v počítači zobrazuje jako webová stránka, 

odpovědi jsou automaticky odesílány na server, takže 

sběr dat i výsledky šetření mohou být kontrolovány 

průběžně.  

Vzdělávání a životní výhledy studentů 
 

N % 

Muž 129 52

Žena 119 48

Věk 16 - 20 let 105 42

21 - 25 let 107 43

26 - 30 let 33 13

31 - 35 let 3 1

Pohlaví 



Shrnutí I 

 

Více než polovina (55 %) oslovených studentů uvedla, že není spokojena s úrovní vzdělávání v ČR. 

Extrémně nespokojeno je zhruba 7 % oslovených studentů. Nejčastěji pociťovaným  nedostatkem v očích 

studentů je skutečnost, že systém vzdělávání v ČR je stále založen spíše na memorování než na rozvíjení 

kritického myšlení a schopnosti formulovat vlastní myšlenky. 
 

Studenti také často postrádají interdisciplinární přístup a dialog s učiteli. Často poukazují také na problematické 

financování vysokých škol a přílišné množství studentů, které vede k poklesu úrovně vysokých škol. Zmiňují také 

nedostatečnou kvalitu výuky cizích jazyků, nedostatek zahraničních studentů a kulturního obohacení. 

 

Podle naprosté většiny studentů (94 %) je největším přínosem studia na prestižních školách vyšší kvalita 

výuky. Více než 3/4 oslovených studentů navíc uvedly, že za přínosné do budoucna považují také kontakty, 

které se jim podaří během studia získat. Zhruba 2/3 studentů si od studia slibují větší uplatnění na trhu práce 

a více než polovina studentů jako přínos uvedla také osvojení si cizích jazyků.  

 

Většina studentů uvádí jako největší překážku studia v zahraničí nedostatek financí. Mezi dalšími důvody je 

často uváděn nedostatek informací a chybějící precedenty, tj. sdílené zkušeností studentů, kteří obdobné 

studium realizovali. Velká část studentů zároveň poukazuje na subjektivní bariéry, jako je nedostatek odvahy 

nebo motivace, lenost, jazyková bariéra apod. Mezi studenty se však objevují i názory, že pro studium 

v zahraničí neexistují objektivní nepřekonatelné překážky a vše záleží na motivaci a odhodlání studenta. 

 

Nejčastěji je recept na získání prestiže českých univerzit ve světě spatřován ve větším zaměření vysokých 

škol na výzkumnou a publikační činnost mezinárodního charakteru. Podle většiny studentů by také pomohlo, 

kdyby se podařilo přilákat do ČR zahraničí studenty a především zahraniční renomované pedagogy.  
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Shrnutí II 

 

Většina oslovených studentů (78 %) by chtěla v budoucnu dlouhodobě pracovat v zahraničí. Podobně velká 

část studentů (72 %) zároveň vyjadřuje přání uplatnit zkušenosti ze zahraničí později doma v ČR. 
 

Více než polovina oslovených studentů (57 %) uvedla, že má víceméně jasnou představu o své budoucnosti v příštích deseti 

letech. V konkrétní rovině  však studenti často uváděli více oborů, ve kterých by chtěli pracovat. Velmi často také projevovali 

přání pokračovat ve vědecké dráze, nebo uváděli, že by chtěli působit v diplomacii nebo politice. Poměrně jasně formulují 

svou představu o budoucí kariéře studenti, kteří se chtějí věnovat finančnictví, právu nebo medicíně.  Často byly uváděny 

taky vícečetné odpovědi, které se týkaly obchodu, ať už v obecné rovině nebo ve specifických odvětvích. 
 

Největší část studentů spojuje svou představu o budoucím zaměstnavateli se společností, která nabízí flexibilní 
pracovní dobu a prostředí (84 %), dává najevo vedoucí postavení v inovacích (78 %) a je sociálně 
odpovědná (78 %). Významná část studentů si také budoucího zaměstnavatele představuje jako firmu 
odpovědnou k životnímu prostředí (78 %), která štědře odměňuje své zaměstnance (76 %). 
 

Jako inspirativní osobnosti a vzory studenti nejčastěji uváděli jednoho nebo oba své rodiče, případně někoho 
jiného z příbuzných nebo některého ze svých učitelů. Kromě své rodiny a bezprostředního okolí nacházejí 
studenti inspiraci u morálních (Václav Havel, Nelson Mandela, apod.) nebo oborových (Richard Feynman, Albert 
Einstein) autorit, případně mezi lidmi, kteří ztělesňují inovativní přístup, úspěch nebo individuální úsilí (Petr Kellner, 
Steve Jobs, Lance Armstrong apod.). 

Většina studentů se domnívá, že kvalita života je dnes lepší než v generaci jejich rodičů (89 %) a je 
s kvalitou svého života spokojena (91 %). Optimismus převládá i ohledně budoucnosti – 66 % dotázaných 
nemá obavy o svou budoucnost a 63 % studentů se domnívá, že kvalita života v příští generaci bude vyšší 
než dnes. 

 

Většina oslovených studentů (76 %) považuje za klíčové pro zlepšení situace ve světě především zlepšení 
přístupu ke vzdělání a zlepšení jeho kvality. Necelá polovina dotázaných (42 %) uvedla jako prioritu boj 
za lidská práva. Třetím nejčastěji zmiňovaným okruhem je ochrana životního prostředí (27 %). 
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Detailní zjištění 

 
Vzdělávání v ČR a ve světě 



Preferované obory 

Oslovení studenti nejčastěji vykazují zájem o humanitní obory, přírodní vědy a technické nebo 

ekonomické obory. Méně často byly zmiňovány umělecké a společenskovědní obory, studium medicíny 

a práv, případně studium architektury nebo rozvojová studia. Rozložení jednotlivých možností ukazuje, že 

studenti nejsou pevně vyhraněni a zvažují studium více oborů. 
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12% 

16% 

30% 

35% 

36% 

Jiné 

Umělecké obory (MA apod.) 

Ekonomické obory (BA, ekonomie apod.) 

Přírodní vědy a technické obory (science, engineering apod.) 

Humanitní obory (jazyky, historie apod.) 

Jakému oboru se chcete v rámci svého studia věnovat? 
(možnost více odpovědí) 



Podle naprosté většiny studentů je největším přínosem studia na prestižních školách kvalita výuky. Více 

než 3/4 oslovených studentů navíc uvedly, že za přínosné do budoucna považují také kontakty, které se 

jim podaří během studia získat. Zhruba 2/3 si od studia slibují větší uplatnění na trhu práce a více než 

polovina uvedla také osvojení si cizích jazyků. Mezi jinými byly uváděny následující přínosy: možnost 

studovat obor nebo kombinaci oborů, kterou v ČR studovat nelze, tvůrčí prostředí a kulturní rozmanitost, 

zázemí pro výzkum a grantovou podporu, poznání cizího prostředí nebo osobnostní rozvoj. 
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Hlavní přínosy studia 
na zahraničních prestižních univerzitách 

13% 

56% 

62% 

77% 

94% 

Jiné 

Osvojení si cizích jazyků 

Titul/jméno školy (větší možnosti uplatnění na trhu práce) 

Kontakty, které využiji při budování kariéry 

Kvalita výuky (špičkoví učitelé, nejnovější technologie, přístupy ke studiu 
apod.) 

V čem vidíte hlavní přínos prestižních zahraničních univerzit? 
(možnost více odpovědí) 



Více než polovina (55 %) oslovených studentů uvedla, že není spokojena s úrovní vzdělávání v ČR. 

Extrémně nespokojeno je přitom zhruba 7 % z nich. Celkový podíl nespokojených je velmi podobný mezi 

muži i ženami, nicméně mezi muži najdeme 6 % těch, kteří jsou s úrovní vzdělání v ČR velmi spokojeni, 

zatímco mezi ženami jsou to jen 3 %. 
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Spokojenost 
s úrovní vzdělávání v ČR 

 

6% 

3% 

38% 

40% 

49% 

50% 

7% 

7% 

Muž 

Žena 

Nakolik jste spokojen(a) s úrovní vzdělávání v ČR? 

Rozhodně spokojen(a) Spíše spokojen(a) Spíše nespokojen(a) Rozhodně nespokojen(a) 



Nejčastěji zmiňovaným nedostatkem je, že systém vzdělávání v ČR je stále založen spíše 

na memorování než na rozvíjení kritického myšlení a schopnosti formulovat myšlenky. Studenti také 

často postrádají interdisciplinární přístup a dialog s učiteli. Často poukazují také na problematické 

financování vysokých škol a přílišné množství studentů, které vede k poklesu úrovně vysokých škol, 

nebo na přílišnou délku vzdělávacího systému a nedostatek pozitivní motivace, podobně jako 

na zastaralé osnovy a odtrženost vzdělávání od praxe. Zmiňují také nedostatečnou kvalitu výuky 

cizích jazyků, nedostatek zahraničních studentů a kulturního obohacení. 
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Hlavní nedostatky  
dosavadního vzdělávání v ČR 

„…v přístupu učitelů k výuce, který se pak odráží i v 

přístupu studentů. Pokud učiteli stačí cvičený papoušek, 

pak ať jde pracovat do cirkusu.“ 

„… přímo k systému univerzitního vzdělání: je tak 

postaven, že nereflektuje zájem o obor ale spíše 

imperativ získání titulu. ….Součástí téže orientace je 

tendence nabírat přílišné množství studentů a 

následně se jich zbavovat přes zkoušková síta, spíše 

než se zaměřit na intelektuální rozvoj menšího 

výchozího množství uchazečů o titul.“ 

„Měla by se zkrátit základní škola, bakalář by 

měl být čtyřletý a magisterské studium jenom 

pro elitu/placené. Současný systém je 

zbytečně dlouhý a drahý.“ 

„Hodnota získaných titulů je nízká a neodpovídá 

skutečným znalostem studentů.“  

„Stále zaměřeno na memorování faktů; není schopno 

žáky naučit kritickému myšlení a schopnosti 

strukturovat informace.„ 

„… Styl výuky začíná být zastaralý. Ve většině cizích 

zemí se děti a mladiství učí debatou, probíráním určité 

věci do hloubky. Podle mého názoru se v České 

republice spíš učí metodou - nauč se na test, napiš za 

1, zapomeň a uč se novou látku. Tímto tempem si 

polovina lidí skoro nic nepamatuje a podle toho to vše 

pak vypadá.“ 

„Přístup pedagogů (v zahraničí) není autoritářský jako 

zde,  jsme partneři. Nevedou nás za ručičku, jsme sami 

zodpovědní za to načíst tolik, abychom pak dokázali 

formulovat vlastní názory a podložit je relevantními 

autory, judikaturou atd.„ 



 

Většina studentů uvádí jako největší překážku studia v zahraničí nedostatek financí. Mezi dalšími důvody je 

často uváděn nedostatek informací a chybějící precedenty, tj. sdílené zkušeností studentů, kteří obdobné 

studium realizovali. Velká část studentů zároveň poukazuje na subjektivní bariéry, jako je nedostatek 

odvahy nebo motivace, lenost, jazyková bariéra apod. Mezi studenty se objevují i názory, že pro studium 

v zahraničí neexistují objektivní nepřekonatelné překážky a vše záleží na motivaci a odhodlání studenta. 
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Největší překážky studia 
na zahraničních prestižních univerzitách 

„Finance, finance a ještě jednou finance. Z vlastní 

zkušenosti jsem poznal, že proces přijímacího řízení 

(zejména do UK) je zcela primitivní, v lecčem mnohem 

intuitivnější než zde, přesto se studenti do zahraničí 

tolik nehlásí: odrazuje je představa, že NENÍ možné se 

tam dostat, a pak hned přichází nepříznivý faktor 

financí, který je přesvědčí definitivně. Ti velmi nadějní 

si již cestu našli, nejlepší studenti o studiu v zahraničí 

ví dost a hlásí se. To je ovšem ve finále ještě větší 

problém, poněvadž ti nejtalentovanější pak odejdou a 

leckdy se nevrátí...“ 

„Finance. Nic jiného.„ … „Finance a někdy české VŠ 

samotné. “ 

„Podle mého názoru pro nadané studenty, kteří 

nemají problém s jazyky, jsou největší problém 

finance, kdy jen malé procento talentovaných 

studentů má šanci získat stipendium v rozsahu, který 

by jim hradil nejenom velmi drahé školné na těchto 

univerzitách, ale pomohl i s životními náklady v těchto 

zemích, které jsou značně vyšší než u nás.“ 

„"Čecháčkovství" - lidé nemají odvahu, jsou líní, ... V 

oboru špičkových škol to jsou zajisté i finance 

(zahraniční školy mají neuvěřitelně vysoké školné)...„ 

„Jedinou překážkou je nedostatečný zájem - 

současná infrastruktura (financováni, informace, 

možnost kontaktovat studenty v zahraničí ) dobře 

existuje. Kdo má zájem studovat v zahraničí, nemá 

problém svůj sen uskutečnit.„ 



Impulsy pro české univerzity 
k získání větší prestiže ve světě 

Nejčastěji je recept na získání prestiže ve světě spatřován ve větším zaměření vysokých škol 

na výzkumnou a publikační činnost v mezinárodním měřítku. Podle většiny studentů by pomohlo, kdyby 

se podařilo přilákat do ČR zahraničí studenty a především zahraniční renomované pedagogy. Objevují 

se také zcela pragmatické recepty typu: nastavit fungování vysokých škol podle západního vzoru (např. 

zavést magisterské studium v angličtině, školné, státní půjčky, orientace na praxi apod.). Vzhledem k tomu, že 

základní problém českého školství je často spatřován ve financích, často se objevuje zvýšení prestiže 

v souvislosti se zvýšenými finančními investicemi (zejména státními) do této oblasti. Školné je vnímáno spíše 

jako nástroj selekce studentů, obecně se objevují požadavky na snížení počtu studentů a vysokých škol, což 

by vedlo ke zvýšení kvality výuky. 
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„Zvýšení kvality výuky a změna stávajícího modelu - 

osvojení si modelu, který je úspěšný v zahraničí… 

„Začít více investovat do výzkumu, započít 

větší a širší spolupráci s firmami v oboru, 

získat sponzory, granty, nove technologie, 

donutit zaměstnance a studenty publikovat 

výzkumy ...“ 

„Mít magisterský stupeň v anglickém jazyce.“  

„Je potřeba dát větší důraz na publikace v kvalitních 

zahraničních žurnálech. Dále by pomohlo, aby AV ČR 

mohla udělovat Ph.D. podle amerického vzoru. Vznikla 

by tak na místní poměry elitní "graduate school". Výuku 

je (snad jen s výjimkou práva) potřeba od magisterského 

stupně  studia kompletně převést do AJ a přijímat 

studenty podle GRE zkoušek, to by umožnilo přístup 

i zahraničním studentům, kteří by zvyšovali konkurenci 

mezi studenty...“ 

„Vyšší úroveň specializace (jako např. nanotechnologie 

v Liberci) - Menší úroveň korupce (viz práva v Plzni) - 

Vyšší internacionalizace - Vyšší platy profesorů. Tím by 

měli ti skutečně nejlepší větší motivaci na českých 

univerzitách učit.„ 

„Vyčlenění elitních velmi výběrových univerzit. Na nich 

pečlivá selekce studentů, osobní přístup, dostatek 

finančních prostředků na provoz, motivace studentů 

kontaktem se zahraničím.„ 



Detailní zjištění 

 
Budoucí kariéra 



 

Většina oslovených studentů by chtěla v budoucnu dlouhodobě pracovat v zahraničí (odpovídá to 

představě až 78 % dotázaných*). Podobně výrazně však vyjadřují také přání uplatnit zkušenosti 

ze zahraničí doma v ČR (odpovídá to představě až 72 % dotázaných). Více než polovina oslovených studentů 

(57 %) má víceméně jasnou představu o své budoucnosti v příštích deseti letech. Vlastní podnikání přitom 

vážněji zvažuje necelá polovina (44 %) oslovených studentů.  
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Budoucí uplatnění 

Pozn.: * Uvedená % představují podíl studentů,  

kteří k danému výroku přiřadili hodnotou v intervalu 6-10;  

v grafu je vyneseno průměrné hodnocení všech studentů. 

4,68 

5,95 

7,28 

7,58 

Chtěl(a) bych se věnovat svému vlastnímu podnikání 

Přesně vím, kde chci být za deset let 

Profesní zkušenosti získané v zahraničí bych později rád(a) uplatnil(a) v 
ČR 

Chtěl(a) bych dlouhodobě pracovat v zahraničí 

 Když se zamyslíte nad svým budoucím uplatněním, nakolik vystihují následující výroky 
vaši představu?  

 
(1 znamená vůbec neodpovídá mé představě a 10 zcela odpovídá mé představě) 



 

Vzhledem k tomu, že necelá polovina oslovených studentů stále nemá jasnou představu o své profesní 

budoucnosti, často uvádí více oborů, ve kterých by chtěli pracovat. Velmi často se objevuje přání 

pokračovat ve vědecké dráze, často jsou uváděny diplomacie (mezinárodní vztahy) a politika. 

Méně vyhranění ohledně své budoucnosti jsou studenti, kteří se chtějí věnovat některému 

ze společenskovědních oborů (žurnalistika, psychologie, sociologie) nebo budou působit v oblasti 

vzdělávání. Poměrně jasně formulují svou představu studenti, kteří se chtějí věnovat finančnictví, právu 

nebo medicíně, často byly uváděny taky vícečetné odpovědi, které zahrnovaly byznys (obchod), ať už obecně 

nebo ve specifických odvětvích. 
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Čemu se chtějí věnovat? 
- preferované obory 



 

Největší část studentů spojuje svou představu o budoucím zaměstnavateli se společností, která nabízí 

flexibilní pracovní dobu a prostředí (84 %*), dává najevo vedoucí postavení v inovacích (78 %) a je 

sociálně odpovědná (78 %). Významná část studentů si také budoucího zaměstnavatele představuje jako 

firmu odpovědnou k životnímu prostředí (78 %), která štědře odměňuje své zaměstnance (76 %), působí 

na globálním trhu (70 %), je dobře zavedená (67 %) a orientuje se na hospodářský výsledek (55 %). 

Nejmenší část studentů (44 %) naopak spojuje svou představu o budoucím zaměstnavateli se společností, 

která byla založena teprve nedávno.  
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Pro koho chtějí pracovat? 
- požadavky na budoucího zaměstnavatele 

Pozn.: * Uvedená % představují podíl studentů,  

kteří k dané mu výroku přiřadili hodnotou v intervalu 6-10;  

v grafu je vyneseno průměrné hodnocení všech studentů. 

5,26 

5,95 

6,81 

6,86 

7,08 

7,14 

7,46 

7,68 

7,92 

Začínající organizace 

Firma zaměřená na svou finanční stabilitu a celkový hospodářský výsledek 

Zavedená organizace 

Globální společnost 

Společnost, která své zaměstnance štědře odměňuje 

Firma odpovědná vůči životnímu prostředí 

Sociálně odpovědná firma 

Společnost, která dává najevo vedoucí postavení v inovacích 

Společnost, která svým zaměstnancům nabízí flexibilitu ohledně toho, kdy a … 

 Když se zamyslíte nad tím, pro jakou společnost byste chtěl(a) v budoucnu pracovat, nakolik 
odpovídají následující charakteristiky vaší představě? 

 
(1 znamená vůbec neodpovídá mé představě a 10 zcela odpovídá mé představě) 



Detailní zjištění 

 
Kvalita života a výhledy 

do budoucnosti 



 

Většina studentů se domnívá, že kvalita života je dnes lepší než v generaci jejich rodičů (89 %) a je 

s kvalitou svého života spokojena (91 %). 

 

Optimismus převládá i ohledně budoucnosti – 66 % dotázaných nemá obavy o svou budoucnost a 63 % 

studentů se domnívá, že kvalita života v příští generaci bude vyšší než dnes.  
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Kvalita života 
- vnímání generační situace 

Pozn.: * Uvedená % představují podíl studentů,  

kteří k dané mu výroku přiřadili hodnotou v intervalu 6-10;  

v grafu je vyneseno průměrné hodnocení všech studentů. 

6,60 

6,62 

8,17 

8,36 

Kvalita života bude v generaci našich dětí větší než dnes 

Nemám obavy o svou budoucnost 

Jsem celkově spokojen(a) s kvalitou svého života 

Kvalita života je dnes lepší než v generaci našich rodičů 

  Když se zamyslíte nad současnou kvalitou života, nakolik souhlasíte s následujícími výroky? 
 

  (1 znamená rozhodně nesouhlasím a 10 rozhodně souhlasím) 



 

Jako inspirativní osobnosti a vzory studenti 

nejčastěji uvádějí jednoho nebo oba své rodiče, 

některého z příbuzných (bratr, dědeček, předci 

apod.) nebo některého ze svých učitelů 

(zahraniční učitelé byli uváděni častěji než čeští 

učitelé).  Velmi často studenti také odkazovali na 

nějakou blízkou osobu ze svého okolí (partner, 

přátelé, známí apod.). 

 

Mezi konkrétními osobnostmi z veřejného života se 

nejčastěji objevovali jména Václav Havel, Steve 

Jobs, TG. Masaryk, Richard Feynman, Albert 

Einstein, Margaret Thatcher, Lance Armstrong či 

Nelson Mandela. Obecně platí, že kromě své 

rodiny a bezprostředního okolí nacházejí studenti 

inspiraci v morálních, oborových nebo uměleckých 

autoritách, případně mezi lidmi, kteří ztělesňují 

individuální vůli a úsilí. 
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Kdo je inspiruje? 
- nejčastěji uváděné vzory 



 

Většina oslovených studentů (76 %) považuje za klíčové pro zlepšení situace ve světě především zlepšení 

přístupu ke vzdělání a zlepšení jeho kvality. 

Necelá polovina dotázaných (42 %) uvedla jako prioritu boj za lidská práva. Třetím nejčastěji zmiňovaným 

okruhem je ochrana životního prostředí (27 %). Následuje odstranění chudoby (26 %), výzkum léčby chorob 

(23 %), podpora demokracie po celém světě (22 %) a podpora udržitelné energie (20 %). 
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Zlepšení situace ve světě 
- nejčastější uváděné priority 

1% 

2% 

4% 

4% 

7% 

12% 

14% 

20% 

22% 

23% 

26% 

27% 

42% 

76% 

Podpora charitativního úsilí mé náboženské skupiny 

Podpora sportu 

Podpora výtvarného umění a/nebo múzických umění 

Poskytování pomoci v případě pohromy/humanitární pomoc 

Pomoci lidem žít zdravějším způsobem života 

Podpora programů pro mládež 

Poskytovat lidem základní potraviny a přístřeší 

Podpora udržitelné energie 

Podpora demokracie po celém světě 

Výzkum léčby chorob 

Odstranění chudoby 

Ochrana našeho životního prostředí 

Boj za lidská práv 

Zlepšení přístupu ke vzdělání a jeho kvality 

Když se zamyslíte nad nejdůležitějšími způsoby, jak přispět ke zlepšení situace ve světě, 
které tři položky z následujícího seznamu byste vybral(a)? 

 
(vyberte tři z následujích možností) 



Kontakty 

Datank, s.r.o. 

 

Ondřej Pivoňka, Consultant 

 E-mail: ondrej.pivonka@datank.cz 

 GSM: 734 863 723 

 

 Gabriela Šamanová, analytička 

 E-mail: gabriela.samanova@datank.cz 

 GSM: 737 207 265 

 

 

 

 O společnosti Datank: 

 Datank je agentura pro analýzy a informace. Specializuje se na analýzy podnikatelského prostředí, veřejné 

a státní správy či bankovního a pojišťovacího sektoru. Tým agentury Datank efektivně vyhledává a oslovuje 

cílové skupiny ve všech hospodářských odvětvích, pozicích i regionech. Díky dlouholetým zkušenostem 

v získávání a vyhodnocování informací z veřejných i soukromých databází a zdrojů dokáže najít relevantní 

a komplexní informace. 
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Datank, s.r.o. 

 

Ovenecká 9 

170 00 Praha 7 – Letná 

IČ: 24743631, DIČ: CZ24743631. 

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném 

Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 170658. 

 

info@datank.cz 

www.twitter.com/Datank_official  


