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Dotazník – Výběr  VŠ 

Studenti 4. ročníků se zúčastnili anonymního dotazníkového šetření na téma Výběr VŠ. Dotazník zahrnoval otázky 

týkající se jejich rozhodování a motivace při výběru VŠ. Šetření se zúčastnilo celkem 105 studentů 

1. Jste rozhodnuti o dalším studiu? 

 

59%  Ano  

35%  Částečně   

5x  Ne    

1 x  Nechci studovat   

 

2. Co vás ovlivnilo/motivovalo při vašem rozhodnutí a výběru VŠ? (více možností) 

 

82%  Koníčky a zájmy 

50%  Rodina  

45%  Informace na internetu  

35%  Přátelé 

30%  Vzdálenost od místa bydliště 

20%  Veletrh vzděl. Gaudeamus 

13%  Dny otevřených dveří 

 

3. Kdy jste se rozhodl/a o oboru dalšího studia? 

40%  Během studia   
22%  Zatím se rozhoduji 
17%  Před vstupem na MGO   
  
21%  Neuvedeno 
 

4. Změnil/a jste během studia na MGO názor o svém budoucím oboru? 

 

57%  Ano  

43%  Ne  

  

5. Kde bych chtěl/a studovat? (více možností) 

50%  Olomouc 

48%  Brno 

33%  Praha 

27%  Ostrava 

17%  Zahraničí  

1x  Opava 

Jiné:  Zlín, Hradec Králové, České Budějovice, Pardubice 

 

6. Co by vám pomohlo při rozhodování o dalším studiu? (nepovinné) 

- Více informovanost ze strany MGO o jednotlivých oborech VŠ, pohovory a konzultace s odborníky 

- Zařazení do výuky, větší specializace výuky, více volitelných předmětů  

- Přednášky a osobní setkání se studenty nebo absolventy, jejich zkušenosti 

- Lepší studijní výsledky, ujasnění vlastních zájmů, vědět, v čem jsme dobří, poznání sebe sama 

- Jistota uplatnění na trhu práce, dobrý výdělek 



- Podrobné praktické informace o životě na VŠ včetně možnosti bydlení 

- Zavit se nerozhodnosti, rady od vyučujících a známých 

 

Zajímavosti, které studenti uvedli: 

 

- jedno z kritérií při výběru VŠ je synchronizace s partnerem 

- potencionální místo studia: Bratislava (Slovensko – malé zahraničí) 

- potřeba praxe při studiu 

- vědět co budu dělat v budoucnu 

- chtěla bych vědět, jestli mě obor bude bavit i v budoucnu 

- respondent, který nechce dále studovat: rozhodnutí přišlo tak nějak samo 

 

 


