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1. CHARAKTERISTIKA SOCIOLOGICKÉHO ŠET�ENÍ 
 
Cíl šet�ení 
 

Cílem šet�ení bylo shromáždit a analyzovat názory a postoje student� interního 
doktorského studia P�írodov�decké fakulty UP Olomouc vztahující se zejména k využití 
jejich vzd�lanostního potenciálu v oblasti v�dy a výzkumu.  Analýza je vedena tak, aby 
zohled�ovala specifika genderové problematiky1.  
V p�edložené analýze jsou prezentovány informace soust�ed�né do následujících okruh�: 

− motivy volby studijního oboru vysokoškolského studia; 
− názory na vliv r�zných informa�ních zdroj� ovliv�ujících rozhodování o volb� 

studijního oboru a budoucím uplatn�ní; 
− zkušenosti s hledáním zam�stnání po absolvování vysokoškolského studia, stávající 

zam�stnanost interních doktorand�, p�edstavy o jejich budoucím uplatn�ní (volba 
zam�stnání a její motivace), 

− vztah k v�deckovýzkumné �innosti a zkušenosti s v�deckovýzkumnou prací, 
− ochota a zájem pracovat v oblasti v�dy a výzkumu, 
− názory na rovnost postavení žen a muž� na vysoké škole a ve v�d� a výzkumu.  

Sou�ástí analýzy je i identifikace rozdíl� v názorech mezi studentkami a studenty. 
 
 
Metody a techniky šet�ení 

 
Pro sb�r dat posloužil dotazník s mixem formalizovaných, polootev�ených i otev�ených 

otázek, který m�l anonymní formu. P�vodn� navržená struktura byla ov��ena v pilotní fázi a 
po získaných zkušenostech a konzultacích s odpov�dnými pracovníky P�írodov�decké fakulty 
UP v Olomouci byla mírn� modifikována. 

Dotazník o rozsahu 56 otázek (vzor je uveden v p�íloze 2) byl distribuován 
respondent�m v pr�b�hu m�síc� �íjna až listopadu 2008 na P�írodov�decké fakult� UP. 
Ke zpracování kategoriálních dat byl použit statistický program SPSS (verze 16.0), metodou 
obsahové a frekven�ní analýzy pak byl zpracován obsah nestandardizovaných odpov�dí. 
Analýza dat prob�hla v prosinci roku 2008. 
 
 
Zkoumaný soubor 

 
V rámci výzkumu jsme se žádostí o vypln�ní dotazníku oslovili celkem 186 interních 

doktorand�. Poda�ilo se nám získat odpov�di celkem 119 interních doktorand�2 
P�írodov�decké fakulty UP Olomouc. Návratnost tak p�edstavovala 64,0 %, což je hodnota – 
v uvažovaném typu výzkum� – spíše nadpr�m�rná.  
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Toto šet�ení je sou�ástí širšího zkoumání, které prob�hlo v rámci projektu výzkumu a vývoje „Inovativní 
medializace zapojení žen do v�dy a výzkumu jako faktor posílení znalostní spole�nosti a rovných p�íležitostí, a 
zvýšení konkurenceschopnosti v podmínkách rozvoje p�írodov�dných obor�“.  
2 Osloveni byli všichni studenti interního doktorského studia, tedy i ti, kte�í p�esáhli standardní dobu studia.  
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Tab. 1: Charakteristiky základního a zkoumaného souboru  
Základní soubor Zkoumaný soubor 

 
abs. % abs. % 

Podíl zkoumaného 
souboru na 
základním 

souboru (%) 
interní doktorandi celkem 186 100,0 119 100,0 64,0 
muži  96 51,6 62 52,1 64,6 
ženy 90 48,4 57 47,9 63,3 
1. ro�ník 52 28,0 39 32,8 75,0 
2. ro�ník 32 17,2 21 17,6 65,6 
3. ro�ník 48 25,8 32 26,9 66,7 
4. a vyšší ro�ník 54 29,0 27 22,7 50,0 

Pramen: sociologické šet�ení mezi interními doktorandy P�F UP; P�F UP a GaREP, 2008 
 
Ze statistického hlediska nejsou malé odchylky výb�rového souboru od základního souboru 
statisticky významné. 
 
 
2. VÝSLEDKY ŠET�ENÍ 
 
Motivace ke studiu  

Volba vysoké školy a oboru studia je obvykle tvo�ena pr�se�íkem složité struktury 
motivací a preferencí. Respondent�m byla nabídnuta baterie celkem osmnácti prom�nných 
(ot. 1.1 – 1.18), v dotazníku byl také nabídnut prostor pro jejich další volnou specifikaci a 
dokreslení. Rozložení nam��ených hodnot je patrné z následujícího grafu. Podrobné hodnoty 
najde �tená� v p�íloze �. 1. 

I když p�i rozhodování o studiu hrají roli i další faktory, podstatný vliv na n� má 
p�edevším snaha získat vzd�lání, a to p�edevším v oboru, který studenty - doktorandy zajímá 
a je p�edpokladem pro výkon konkrétního povolání, které by v budoucnu cht�li vykonávat. 
Dalšími významnými faktory jsou získání vysokoškolského titulu a získání možnosti dobré 
profesionální kariéry.  
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Obr. 1: Motivace ke studiu oboru na P�F UP Olomouc (v %)  
Pramen: sociologické šet�ení mezi interními doktorandy P�F UP; P�F UP a GaREP, 2008 
 

„Rozvíjet svou vzd�lanost, znalosti a schopnosti“ bylo d�vodem pro 97,5 % doktorand�  
(95,2 % muž�, 100,0 % žen), „prohloubit své znalosti v oboru, který mne zajímá“ bylo 
d�vodem pro 96,6 % doktorand�, (93,5 % muž�, 100,0 % žen). „Získání vzd�lání pro 
konkrétní povolání, které chci vykonávat“ bylo d�vodem pro 78,8 % doktorand� (77,0 % 
muž�, 80,7 % žen), „získání vysokoškolského titulu“ bylo d�vodem pro 77,3 % doktorand� 
(75,8 % muž�, 79,0 % žen) a „získání možnosti dobré profesionální kariéry“ bylo d�vodem 
pro 77,1 % doktorand� (67,7 % muž�, 87,5 % žen).  

Pom�rn� vysoký výskyt jsme identifikovali i u prom�nné „zajímal/a jsem se o v�du a 
výzkum v této oblasti“ (68,1 % respondent�, 67,8 % muž� a 68,5 % žen). Tento d�vod byl 
uvád�n jako šestý nej�ast�jší. 

Pro 74,8 % respondent� (72,6 % muž�, 77,2 % žen) byl zvolený studijní obor již d�íve 
koní�kem (ot. 1.23).  
Z odpov�dí lze usuzovat, že se respondenti p�i volb� studijního oboru v p�evážné mí�e 
rozhodovali samostatn�, na základ� vlastních preferencí a priorit. Ze získaných výsledk� totiž 
vyplynulo, že nejmén� byli respondenti motivováni touhou pokra�ovat v rodinné tradici (10,2 
% respondent�). Malou roli hrála podle respondent� také snaha naplnit p�ání rodi�� a 
osamostatnit se a nerozhodnost p�i volb� (nemohl jsem vymyslet, co jiného bych d�lal/a) –
15,0 a mén� % respondent�. Mezi respondenty, kte�í jako jeden z d�vod� volby daného oboru 
magisterského studia uvád�li, že cht�li pokra�ovat v rodinné tradici, jsou ti, v jejichž blízkém 
okolí n�kdo p�sobí v oblasti v�dy a výzkumu. 

Ovlivn�ní prezentací v�decké �innosti v médiích p�iznává 18,5 % respondent� (14,5 
% muž�, 22,8 % žen),  ovlivn�ní prezentací UP uvádí  18,6 % respondent� (20,9 % muž�, 
16,1 % žen).  Jedná se o stejnou skupinu osob, tzn. že tyto osoby p�ipoušt�ly vliv médií na své 
rozhodování p�i volb� studia a zárove� uvád�ly, že na jejich vliv m�la prezentace UP (nap�. 
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na Gaudeamu, jarmarku apod.). Role propagace v�dy a výzkumu a UP, i když není podle 
názor� respondent� nejd�ležit�jší, má tedy i podle názoru student� – doktorand� na jejich 
rozhodování ur�itý vliv. 

Z analýzy získaných odpov�dí vyplývá, že u v�tšiny prom�nných není rozdíl mezi 
odpov�dmi muž� a žen vztahujících se k motiv�m volby vysokoškolského studia. Statisticky 
významný rozdíl mezi ženami a muži je pouze u �tvrtého nej�ast�ji voleného motivu „získat 
možnost dobré profesionální kariéry“ – tento motiv jako d�ležitý pro svou volbu �ast�ji 
neuvád�li muži.  

Výsledné po�adí motiv�, které podle dotázaných rozhodovaly o volb� studovaného 
oboru, �áste�n� podporují  i  odpov�di na otázku, pro� si doktorandi vybrali studium na P�F 
UP, i když byli p�ijati na více vysokých škol (což bylo 47,8 % respondent�; ot. 1.20). 
Respondenti  krom� místa bydlišt� nej�ast�ji uvád�li zájem o daný obor, atraktivitu m�sta 
Olomouce, kvalitu a prestiž univerzity, resp. P�F, a prost�edí ve škole. Jde tedy �asto o 
d�vody, které souvisely s poznáním a zvýšením kvalifikace.  
 
 
Zapojení do v�dy a výzkumu 

 
S v�deckovýzkumnou �inností nem�lo dosud zkušenost 15,1 % respondent�, až na 

vysoké škole se do ní zapojilo 57,1 % respondent� (ot. 1.21). Rozdíl mezi ženami a muži není 
statisticky významný. 
  

15,1

6,7

57,1

17,6
3,4

ne

ano, ale pouze na st�ední škole v 
rámci odborného kroužku a 
odborných sout�ží

ano, ale až na vysoké škole v rámci 
studentské odborné �innosti a 
výzkumných zám�r�

ano, na st�ední škole i vysoké škole

ano, jinou formou

 
Obr. 2: Zapojení respondent� do v�deckovýzkumné práce (v %)  
Pramen: sociologické šet�ení mezi interními doktorandy P�F UP; P�F UP a GaREP, 2008 
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Tab. 2: Zapojení doktorand� do v�deckovýzkumné �innosti podle ro�níku doktorského studia 
 (v %) 

Zapojení student� 1. ro�ník 2. ro�ník 3. ro�ník 4. a vyšší 
ro�ník 

ne 20,5 9,5 12,5 16,7 
ano, ale pouze na st�ední škole v rámci 
odborného kroužku a odborných sout�ží 10,3 0,0 3,1 8,3 

ano, ale až na vysoké škole v rámci 
studentské odborné �innosti a 
výzkumných zám�r� 

53,8 57,1 65,7 54,1 

ano, na st�ední škole i vysoké škole 15,4 28,6 15,6 16,7 
ano, jinou formou 0,0 4,8 3,1 4,2 
celkem 100,0 100,0 100,0 100,0 

Pramen: sociologické šet�ení mezi interními doktorandy P�F UP; P�F UP a GaREP, 2008 
 

Do v�deckovýzkumné �innosti nebyli nikdy zapojeni nej�ast�ji nejen studenti 1. ro�níku 
doktorandského studia (20,5 %) ale i ti, kte�í jsou ve 4. a vyšším ro�níku doktorského studia 
(16,7 %). Podle oboru doktorského studia jsou to respondenti, kte�í se v�nují matematice, 
fyzice a v�dám o Zemi (tab. 3).  
 
Tab. 3: Zapojení doktorand� do v�deckovýzkumné �innosti podle oboru doktorského studia 
 (v %) 

Zapojení student� matematika biologie chemie fyzika v�dy o 
Zemi jiný 

ne 22,2 9,8 9,4 22,7 20,0 40,0 
ano, ale pouze na st�ední škole v 
rámci odborného kroužku a 
odborných sout�ží 

33,3 0,0 12,5 4,5 0,0 0,0 

ano, ale až na vysoké škole v rámci 
studentské odborné �innosti a 
výzkumných zám�r� 

11,1 61,0 59,4 54,5 80,0 60,0 

ano, na st�ední škole i vysoké škole 11,1 26,8 18,8 13,6 0,0 0,0 
ano, jinou formou 22,2 2,4 0,0 4,5 0,0 0,0 
celkem 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Pramen: sociologické šet�ení mezi interními doktorandy P�F UP; P�F UP a GaREP, 2008 
Pozn: Absolutní �etnost jednotlivých variant v tabulce je ze statistického hlediska nízká.  
 
 
Hlavní informa�ní zdroje interních doktorand� 
    

Nejpoužívan�jším zdrojem odborných informací (ot. 1.32) je podle respondent� 
odborná literatura (77,1 %), a to �ast�ji u žen (83,9 % ženy, 71,0 % muži) a internet (55,9 %). 
Tyto hlavní informa�ní zdroje dopl�ují odborné konzultace (11,9 %), které �ast�ji uvád�jí 
muži (muži 19,4 %, ženy 3,6 %). Další souvislosti nebyly zjišt�ny (nap�. vazba na studovaný 
v�decký obor nebo ro�ník studia). 
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Obr. 3: Zdroje odborných informací využívané respondenty (v %) 
Pramen: sociologické šet�ení mezi interními doktorandy P�F UP; P�F UP a GaREP, 2008 
 
Tab. 4: Zdroje odborných informací využívané respondenty (v %) 

 muži ženy Celkem 
odborná literatura  71,0 83,9 77,1 
odborné konzultace 19,4 3,6 11,9 
internet 56,5 55,4 55,9 
jiná odpov��  1,6 0,0 0,8 

Pramen: sociologické šet�ení mezi interními doktorandy P�F UP; P�F UP a GaREP, 2008 
Pozn.: Respondenti m�li možnost uvést více odpov�dí, proto výsledný sou�et netvo�í 100,0 %.  
 
 
V�decké osobností a zájem o v�deckovýzkumnou �innost 
 

Celkem 41,6 % respondent� zná ve v�d� a výzkumu osobnost, která je pro n� vzorem 
(ot. 1.25); ostatní, tj. 58,4 % respondent� uvedlo, že v oblasti v�dy a výzkumu pro n� taková 
osobnost neexistuje. Spíše sv�j vzor v oblasti v�dy a výzkumu m�li muži než ženy.  
 
Tab. 5: Existence znám� osobnosti jako vzoru pro respondenty (v %) 

 muži ženy Celkem 
Ano 45,0 37,7 41,6 
Ne 55,0 62,3 58,4 
Celkem 100,0 100,0 100,0 
Pramen: sociologické šet�ení mezi interními doktorandy P�F UP; P�F UP a GaREP, 2008 
 
Respondenti, kte�í uvažují o práci v oblasti v�dy a výzkumu, �ast�ji uvád�jí, že v této oblasti 
existuje osobnost, kterou považují za sv�j vzor  (tab.6). 
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Tab. 6: Zájem respondent� o práci v oblasti v�dy a výzkumu a existence osobnosti z oblasti v�dy 
a výzkumu jako jejich vzor (v %)  
 

Existuje n�jaká známá osobnost v oblasti 
v�dy a výzkumu, která je Vaším vzorem? 

 

ano ne celkem 
rozhodn� ano 31,9 24,2 27,4 
spíše ano 44,7 31,8 37,1 
nevím 12,8 25,8 20,4 
spíše ne 8,5 16,7 13,3 
rozhodn� ne 2,1 1,5 1,8 

Cht�l/a byste pracovat v 
oblasti v�dy a výzkumu? 

celkem 100,0 100,0 100,0 
Pramen: sociologické šet�ení mezi interními doktorandy P�F UP; P�F UP a GaREP, 2008 
 

Pov�domí o ženách p�sobících ve v�d� a výzkumu je nízké.  Respondent�, kte�í 
jmenovali alespo� jednu významnou ženu p�sobící v oboru, který studují (ot. 1.27), je mén� 
než polovina (44,6 %). �asto ovšem uvád�li jen své vyu�ující z fakulty. Pokud jde o ženy 
p�sobící i v jiných v�dních oborech, je situace obdobná (alespo� jednu ženu jmenovalo 46,4 
% respondent�).  V�tší znalosti v této oblasti mají ti, kte�í se po ukon�ení doktorandského 
studia cht�jí zabývat profesionáln� v�dou a výzkumem. 
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Obr. 4: Pov�domí o osobnostech z oblasti v�dy a výzkumu (v %) 
Pramen: sociologické šet�ení mezi interními doktorandy P�F UP; P�F UP a GaREP, 2008 
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Zdroj informací o osobnostech v�dy a výzkumu 
 

Jako prvotní zdroj informací o osobnostech ve v�d� a výzkumu (ot. 1.26) uvád�li 
respondenti odborné a populárn� nau�né �asopisy a tisk (34,8 %), informace ve škole, v�. 
p�ednášek (32,6 %), osobní kontakt (28,3 %) a knihy a u�ebnice (26,1 %). Televize a internet 
mezi hlavní prvotní informa�ní zdroje nepat�í. 
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Obr. 5: Zdroje informací o osobnostech ve v�d� a výzkumu, které jsou vzorem pro respondenty 
(v %) 
Pramen: sociologické šet�ení mezi interními doktorandy P�F UP; P�F UP a GaREP, 2008  
 
Tab. 7: Zdroje informací o osobnostech ve v�d� a výzkumu, které jsou vzorem pro respondenty 
(v %) 

 muži ženy celkem 
odborné a populárn�-nau�né �asopisy a tisk 30,8 40,0 34,8 
informace ve škole, p�ednáška 34,6 30,0 32,6 
osobní kontakt 23,1 35,0 28,3 
knihy a u�ebnice 26,9 25,0 26,1 
televize – odborn�-nau�né po�ady 19,2 10,0 15,2 
internet 15,4 5,0 10,9 
zábavné �asopisy a tisk 3,8 0,0 2,2 
televize – zábavné po�ady 0,0 0,0 0,0 
jiná odpov�� 3,8 10,0 6,5 

Pramen: sociologické šet�ení mezi interními doktorandy P�F UP; P�F UP a GaREP, 2008 
Pozn.: Respondenti m�li možnost uvést více odpov�dí, proto výsledný sou�et ve sloupcích netvo�í 100,0 %.  
 
Jako zdroj informací o ženách – osobnostech ve v�d� a výzkumu v oboru, který studují (ot. 
1.28), uvád�li respondenti nej�ast�ji osobní kontakt (32,0 %), �asopisy a tisk (32,0 %), dále 
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informace ze školy (24,0 %) a z knih a u�ebnic (20,0 %). Role televize (10,0 %) a internetu 
(8,0 %) je podle odpov�dí respondent� relativn� malá.  
 
Tab. 8: Zdroje informací o ženách p�sobících ve v�d� a výzkumu v oboru (v %) 

 muži ženy celkem 
osobní kontakt 22,7 39,3 32,0 
odborné a populárn�-nau�né �asopisy a tisk 27,3 35,7 32,0 
informace ve škole, p�ednáška 27,3 21,4 24,0 
knihy a u�ebnice 22,7 17,9 20,0 
televize – odborn�-nau�né po�ady 9,1 10,7 10,0 
internet 4,5 10,7 8,0 
zábavné �asopisy a tisk 4,5 0,0 2,0 
televize – zábavné po�ady 0,0 0,0 0,0 
jiná odpov��  0,0 0,0 0,0 
Pramen: sociologické šet�ení mezi interními doktorandy P�F UP; P�F UP a GaREP, 2008 
Pozn.: Respondenti m�li možnost uvést více odpov�dí, proto výsledný sou�et ve sloupcích netvo�í 100,0 %.  
 

0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0

televize – odborn�-nau�né po�ady

televize – zábavné po�ady

internet

odborné a populárn�-nau�né �asopisy a tisk

zábavné �asopisy a tisk

knihy a u�ebnice

informace ve škole, p�ednáška

osobní kontakt

jiná odpov��

osobnost z VaV žena ve VaV žena ve VaV v oboru

Obr. 6: Zdroje informací o osobnostech ve v�d� (v % odpov�dí) – o v�dcích obecn�, o ženách ve 
v�d� obecn� a o ženách-v�dkyních v oboru, který respondent studuje 
Pramen: sociologické šet�ení mezi interními doktorandy P�F UP; P�F UP a GaREP, 2008 
 

Podobné výsledky byly získány i o informa�ních zdrojích o ženách-v�dkyních bez 
ohledu na v�dní obor (ot. 1.31): nej�ast�jší odpov�� byla osobní kontakt (29,8 %), škola (27,7 
%) a odborné a populárn� nau�né �asopisy a tisk (25,5 %). Na dalších místech figurují 
odborn�-nau�né po�ady v televizi (21,3 %) a internet (14,9 %). Studenti doktorského studia se 
o v�dkyních dozvídají pravd�podobn� p�evážn� v odborných souvislostech.  

Výrazný rozdíl mezi muži a ženami byl u nej�ast�ji uvád�ných zdroj� informací – 
osobního kontaktu (muži 23,1 %, ženy 38,1 %) a informací ze školy (muži 23,1 %, ženy 
33,3% ).  
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Rozdíly mezi názory student� a studentek však nejsou statisticky významné, nebo� po�et žen 
a muž�, kte�í odpovídali na otázky týkající se prvotního zdroje informací o osobnostech ve 
v�d� a výzkumu, byly ze statistického hlediska málo po�etné. 
 
P�edstavy o budoucím uplatn�ní 
 

O uplatn�ní v  oblasti v�dy a výzkumu po ukon�ení doktorského studia (ot. 2.6) má 
zájem 63,9 % respondent�. Celkem 21,8 % respondent� neví, zda by cht�lo pracovat v oblasti 
v�dy a výzkumu a 14,3 % v oblasti v�dy a výzkumu nechce. Mezi muži a ženami není 
v tomto ohledu žádný statisticky významný rozdíl. 
 

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90,0% 100,0%

muž

žena

celkem

rozhodn� ano spíše ano nevím spíše ne rozhodn� ne

 
Obr. 7: Zájem o práci ve v�d� a výzkumu (v %) 
Pramen: sociologické šet�ení mezi interními doktorandy P�F UP; P�F UP a GaREP, 2008 
 
Tab. 9: Zájem respondent� o uplatn�ní ve v�d� a výzkumu (v %) 
 muži ženy Celkem 
rozhodn� ano 25,8 28,1 26,9 
spíše ano 35,5 38,5  37,0 
nevím 22,6 21,1 21,8 
spíše ne 14,5 10,5 12,6 
rozhodn� ne 1,6 1,8 1,7 
Celkem 100,0 100,0 100,0 
Pramen: sociologické šet�ení mezi interními doktorandy P�F UP; P�F UP a GaREP, 2008 
 

Z t�ch, kte�í by cht�li pracovat v oblasti v�dy a výzkumu, uvedlo 8,3 %, že sou�asné 
podmínky pro výkon v�deckovýzkumné �innosti považují za nevyhovující, a to kv�li 
nízkému ohodnocení. Naopak za spíše vyhovující považuje sou�asné podmínky 47,2 % 
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respondent�.  Ti, kterým podmínky vyhovují, ale mohly by se podle jejich názoru zlepšit, 
nej�ast�ji uvád�jí, že se jedná o finan�ní ohodnocení v�deckovýzkumné práce. 
 
Tab. 10: Podmínky, za kterých by respondenti vykonávali práci v oblasti v�dy a výzkumu (v %) 

Cht�l/a byste pracovat v oblasti v�dy a 
výzkumu? 3 

 

rozhodn� 
ano spíše ano celkem 

sou�asné podmínky, tak jak jsou mi známy, jsou pro 
mne vyhovující 50,0 45,0 47,3  

sou�asné podmínky, tak jak jsou mi známy, jsou spíše 
vyhovující, podmínky by se však mohly zlepšit 40,6 32,5 36,1 

sou�asné podmínky, tak jak jsou mi známy, jsou 
nevyhovující 9,4 7,5 8,3 

nevím, nedovedu posoudit 0,0 15,0 8,3 
Celkem 100,0 100,0 100,0 
Pramen: sociologické šet�ení mezi interními doktorandy P�F UP; P�F UP a GaREP, 2008 
 

Studenti, kte�í mají zájem o práci v oblasti v�dy a výzkumu, statisticky významn�ji 
uvád�li, že jejich motivem ke studiu byl zájem o v�du a výzkum v dané oblasti. Mezi t�mi, 
kte�í se necht�jí v budoucnu v�novat v�d� a výzkumu, je statisticky významn� více t�ch, kte�í 
daný obor zvolili proto, že cht�li prohloubit své znalosti v daném oboru. Ve v�d� a výzkumu 
– více než ostatní – necht�jí pracovat studenti matematiky (aplikované matematiky, 
informatiky). 
 

U v�tšiny dotázaných (76,5 %) se nikdo z rodiny nebo blízkého okolí nev�nuje v�d� a 
výzkumu. Ze statistického hlediska nemá rodina a okolí vliv na odpov��, zda má respondent 
zájem pracovat po ukon�ení studia v oblasti a výzkumu. Toto zjišt�ní kopíruje poznatky o 
motivech volby vysokoškolského studia 
 
Tab. 11: Existence blízkého/známého �lov�ka p�sobícího ve v�d� a výzkumu (v %) 

Cht�l/a byste pracovat v oblasti v�dy a výzkumu?  
rozhodn� 

ano spíše ano nevím spíše ne rozhodn� 
ne Celkem 

ano 25,0 20,5 19,2 6,7 0,0 19,3 
ne 71,9 77,3 73,1 86,7 100,0 76,5 
nevím, nevzpomínám si 3,1 2,3 7,7 6,7 0,0 4,2 
Celkem 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Pramen: sociologické šet�ení mezi interními doktorandy P�F UP; P�F UP a GaREP, 2008 
 
 

                                                 
3 Na tuto otázku odpovídali pouze ti respondenti, kte�í se cht�jí v�novat v�d� a výzkumu.  
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D�vody nezájmu o práci v oblasti v�dy a výzkumu 
 

Celkem 14,3 % interních doktorand� nemá zájem pracovat v oblasti v�dy a výzkumu 
(tab. 9).  

Za nejvýznamn�jší d�vody (ot. 3.3) pro toto své rozhodnutí považují respondenti špatné 
finan�ní ohodnocení v�deckovýzkumné práce, nutnost neustálého studia a tomu pod�ízení 
ostatních životních aktivit a �asovou náro�nost v�deckovýzkumné profese. Nedostatek 
volného �asu �ast�ji uvád�jí respondenti, kte�í dosud nepracovali. 
Mezi muži a ženami nebyly zjišt�ny statisticky významné rozdíly vzhledem k nízké �etnosti 
jednotlivých variant odpov�dí.  
 
Tab. 12: D�vody nezájmu o práci v oblasti v�dy a výzkumu4 (v %) 
 muži ženy celkem 
Jedná se o špatn� finan�n� hodnocenou práci. 66,7 60,0 64,3 
V�decká �innost p�edpokládá neustálé studium, což klade 
velké nároky na uspo�ádání ostatních životních aktivit a 
omezení jiných pro mne d�ležitých �inností. 

66,7 57,1 62,5 

Jedná se o �asov� náro�nou práci, kdy �asový režim �ešitel� je 
pod�ízen problematice bádání a p�esahuje nároky na 8 
hodinovou pracovní dobu.                        

55,6 66,7 60,0 

S touto prací je spojen nedostatek volného a mimopracovního 
�asu. 44,4 50,0 46,7 

Nemám na to dostate�né znalosti, schopnosti a p�edpoklady. 40,0 50,0 43,8 
Neodpovídá to mé povaze. Nebavilo by mne bádat. 50,0 16,7 37,5 
Tato �innost nemá ve spole�nosti dostate�nou prestiž. 33,3 16,7 26,7 
Pramen: sociologické šet�ení mezi interními doktorandy P�F UP; P�F UP a GaREP, 2008  
 
Vlivy na rozhodování o uplatn�ní ve v�d� a výzkumu 
 

Respondenti uvád�jí, že na rozhodování o svém možném zapojení do v�dy a výzkumu 
po ukon�ení doktorského studia, p�ímo na Univerzit� Palackého (ot. 3.2) mají nejv�tší vliv 
jejich pedagogové (60,0 % odpov�dí). Vliv známých, kte�í v oblasti v�dy a výzkumu p�sobí, 
uvedlo 28,0 % respondent�. Prezentace v�deckovýzkumné �innosti v médiích ovlivnila 14,7 
% respondent�. Jak u žen tak i muž� p�i jejich rozhodování má velký význam osobní kontakt 
s lidmi, kte�í v oblasti v�dy a výzkumu p�sobí. 
 
Tab. 13: Vliv na rozhodování respondent�, zda se zapojit do v�deckovýzkumné �innosti (v %) 
 muži ženy celkem 
pedagogové na VŠ 67,6 52,6 60,0 
známí, kte�í v této oblasti p�sobí 10,8 44,7 28,0 
prezentace v�deckovýzkumné �innosti v médiích 
(zajímavé filmy, dokumentární po�ady, vystoupení 
významných osobností) 

13,5 15,8 14,7 

osobnosti, o kterých jsem se dozv�d�l/a ze 
sd�lovacích prost�edk� a prezentace 
v�deckovýzkumné �innosti v médiích 

2,7 2,6 2,7 

jiná odpov�� 18,9 5,3 12,0 
Pramen: sociologické šet�ení mezi interními doktorandy P�F UP; P�F UP a GaREP, 2008 
Pozn.: Respondenti m�li možnost uvést více odpov�dí, proto výsledný sou�et ve sloupcích netvo�í 100,0 %.  

                                                 
4 Na tuto otázku odpovídali pouze respondenti, kte�í se necht�jí v�novat v�deckovýzkumné �innosti.  
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Pracovní zkušenosti 
 

Pro doktorské studium se respondenti rozhodli p�evážn� b�hem studia na vysoké škole  
(86,6 %), p�itom 34,5 % respondent� až t�sn� p�ed ukon�ením magisterského studia (ot. 2.1). 
Mírn� p�evažují respondenti, kte�í vedle doktorského studia zárove� pracují (53,6 %), p�itom 
již b�hem p�edchozího studia na vysoké škole bylo zam�stnáno 27,0 % z nich. Mezi t�mi, 
kte�í dosud nepracují, je vyšší zastoupení žen (51,9 % žen, 41,4 % muž�). Respondenti si své 
zam�stnání našli nej�ast�ji sami (41,7 %), vysoká škola pomohla respondent�m v 15,0 % (ot. 
2.5). 
 

41,7

15,0

13,3

16,7

13,3

našel/našla jsem si ho sám/sama pomohla mi VŠ

pomohli mi rodi�e a známí oslovil mne zam�stnavatel

jiná odpov��

Obr. 8: Zp�soby nalezení prvního zam�stnání (%) 
Pramen: sociologické šet�ení mezi interními doktorandy P�F UP; P�F UP a GaREP, 2008 
 
Tab. 14: Zp�sob nalezení prvního zam�stnání (%) 
 muži ženy celkem 
našel/našla jsem si ho sám/sama 37,1 48,0 41,7 
oslovil mne zam�stnavatel 14,3 20,0 16,7 
pomohla mi VŠ 14,3 16,0 15,0 
pomohli mi rodi�e a známí 14,3 12,0 13,3 
byl jsem zaregistrován v personální agentu�e 0,0 0,0 0,0 
p�es ú�ad práce 0,0 0,0 0,0 
jiná odpov�� 20,0 4,0 13,3 
celkem 100,0 100,0 100,0 
Pramen: sociologické šet�ení mezi interními doktorandy P�F UP; P�F UP a GaREP, 2008  
 

Pro v�tšinu doktorand�, kte�í krom� doktorského studia mají ješt� zam�stnání, je toto 
jejich zam�stnání první (71,2 %). Rozdíly mezi muži a ženami vzhledem k nízké �etnosti 
jednotlivých variant odpov�dí nejsou statisticky významné. Respondenti, kte�í za�ali pracovat 
až po ukon�ení vysokoškolského studia, si našli práci pom�rn� rychle; 84,5 % z nich do 2 
m�síc� od ukon�ení vysoké školy (ot. 2.3).  
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Tab. 15: Po�adí stávajícího zam�stnání respondent� (v %) 
 muži ženy celkem 
první 67,6 76,0 71,2 
druhé 20,6 24,0 22,0 
t�etí a další 11,8 0,0 6,8 
celkem 100,0 100,0 100,0 
Pramen: sociologické šet�ení mezi interními doktorandy P�F UP; P�F UP a GaREP, 2008 
 
Rovné p�íležitosti 
 

Z výzkumu vyplývá, že rovné p�íležitosti na vysoké škole (ot. 4.1) nejsou respondenty 
považovány za problém. S nerovnoprávnými podmínkami se setkalo 8,4 % respondent� (muži 
9,7 %, ženy 7,0 %). Na tuto problematiku nemá názor 10,9 % respondent� (muži 12,9 %, 
ženy 8,8 %).  Rozdíly v názorech muž� a žen nejsou statisticky významné. 

P�i hledání zam�stnání se s projevy diskriminace (ot. 2.4) setkaly ženy (23,8 %). 
Rozdíly ve zkušenostech muž� a žen jsou statisticky významné.  
 
Tab. 16: Zkušenosti respondent� s diskriminací p�i hledání zam�stnání (v %) 
 muži ženy celkem 
ano 0,0 23,8 11,1 
ne 87,5 66,7 77,8 
nevím, nemohu posoudit 12,5 9,5 11,1 
celkem 100,0 100,0 100,0 
Pramen: sociologické šet�ení mezi interními doktorandy P�F UP; P�F UP a GaREP, 2008 
 

Pokud jde o hodnocení rovnoprávnosti podmínek pro uplatn�ní žen a muž� v oblasti 
v�dy a výzkumu v �R (ot. 4.2), pak 52,1% respondent� uvádí, že podmínky mají ob� pohlaví 
stejné, p�itom tento názor zastávají více muži (64,5 % muži, 38,6 % ženy), zatímco názor, že 
ženy jsou znevýhodn�ny, zastávají více ženy (33,3 % žen a 8,1 % muž�). Tento rozdíl 
v odpov�dích muž� a žen je statisticky významný.  

Názor na stejnou problematiku v rámci EU a ostatních vysp�lých zemích má jen 43,7 
% respondent�, kte�í p�evážn� uvád�jí, že v t�chto zemích existují rovné podmínky (91,7 % 
z t�ch, kte�í hodnotili tuto problematiku). Tento názor zastávají �ast�ji respondenti, kte�í 
v oblasti v�dy a výzkumu cht�jí pracovat a respondenti, kte�í dosud nepracovali. Mén� 
optimisti�tí jsou ve svých odpov�dích doktorandi, kte�í již pracují. 
 
Tab. 17: Názor na existenci rovnoprávných podmínek ve v�d� a výzkumu v �R (v %) 
 muži ženy celkem 
ano 64,5 38,6 52,1 
ne, znevýhodn�ny jsou ženy 8,1 33,3 20,2 
ne, znevýhodn�ni jsou muži 0,0 1,8 0,8 
nevím 27,4 26,3 26,9 

Pramen: sociologické šet�ení mezi interními doktorandy P�F UP; P�F UP a GaREP, 2008 
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Tab. 18: Názor na existenci rovnoprávných podmínek ve v�d� a výzkumu v zahrani�í (v %) 
 muži ženy celkem 
ano 50,0 34,5 41,5 
ne, znevýhodn�ny jsou ženy 0,0 6,9 3,8 
ne, znevýhodn�ni jsou muži 0,0 0,0 0,0 
nevím 50,0 58,6 54,7 

Pramen: sociologické šet�ení mezi interními doktorandy P�F UP; P�F UP a GaREP, 2008 
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Obr. 9: Názory respondent� na rovnoprávnost podmínek ve v�d� a výzkumu v �R a ve 
vysp�lých zemích (v %) 
Pramen: sociologické šet�ení mezi interními doktorandy P�F UP; P�F UP a GaREP, 2008 
 
 
3. ZÁV�R 
 
V p�edložené analýze jsou prezentovány informace o studentech interního doktorského studia 
P�F UP Olomouc, které souvisí s: 

− motivy volby studijního oboru vysokoškolského studia; 
− názory na vliv r�zných informa�ních zdroj� zejména p�i rozhodování o volb� 

studijního oboru a budoucím uplatn�ní; 
− zkušenostmi s hledáním zam�stnání po absolvování vysokoškolského studia, stávající 

zam�stnaností interních doktorand�, p�edstavami o jejich budoucím uplatn�ní (volba 
zam�stnání a její motivace), 

− vztahem k v�deckovýzkumné �innosti a zkušenostmi s v�deckovýzkumnou prací, 
− ochotou a zájmem pracovat v oblasti v�dy a výzkumu, 
− názory na rovnost postavení žen a muž� na vysoké škole a ve v�d� a výzkumu.  

Sou�ástí analýzy byla identifikace rozdíl� v názorech mezi studentkami a studenty. 
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Volba vysoké školy a oboru studia je tvo�ena pr�se�íkem složité struktury motivací a 
preferencí. I když p�i rozhodování o studiu hrají roli i další faktory, podstatný vliv na toto 
rozhodování m�la p�edevším snaha být vzd�laný, a to p�edevším v oboru, který studenty - 
doktorandy zajímá a je p�edpokladem pro výkon konkrétního povolání, které cht�jí 
vykonávat. Dalšími významnými faktory bylo získání vysokoškolského titulu a získání 
možnosti dobré profesionální kariéry. Tém�� pro t�i �tvrtiny dotázaných byl zvolený studijní 
obor již d�íve koní�kem.  

Z odpov�dí lze usuzovat, že se respondenti v p�evážné mí�e rozhodovali samostatn�, na 
základ� vlastních preferencí a priorit. Naprosto nejmén� byli respondenti motivováni touhou 
pokra�ovat v rodinné tradici. Malou roli hrála podle respondent� také snaha naplnit p�ání 
rodi�� a osamostatnit se a nerozhodnost p�i volb� (nemohl jsem vymyslet, co jiného bych 
d�lal/a). Mezi respondenty, kte�í jako jeden z d�vod� volby daného oboru magisterského 
studia uvád�li, že cht�li pokra�ovat v rodinné tradici, jsou ti, v jejichž blízkém okolí n�kdo 
p�sobí v oblasti v�dy a výzkumu. 

Ovlivn�ní prezentací v�decké �innosti v médiích  a prezentací UP ovlivn�ní p�iznává 
tém�� p�tina respondent�.  Role propagace v�dy a výzkumu a UP, i když není podle názor� 
respondent� nejd�ležit�jší, má tedy i podle názoru student� – doktorand� na jejich 
rozhodování ur�itý vliv. 

Ze získaných odpov�dí vyplývá, že není rozdíl mezi odpov�dmi muž� a žen, pokud se 
tý�e motiv� volby vysokoškolského studia. Statisticky významný rozdíl mezi ženami a muži 
je pouze u �tvrtého nej�ast�ji voleného motivu „získat možnost dobré profesionální kariéry“ – 
tento motiv jako d�ležitý pro svou volbu �ast�ji neuvád�li muži.  
 

S v�deckovýzkumnou �inností nemá dosud zkušenost 15,1 % respondent�, až na vysoké 
škole se do ní zapojilo 57,1 % respondent�. Rozdíl mezi ženami a muži není statisticky 
významný. 

Nej�ast�ji do v�deckovýzkumné �innosti nebyli nikdy zapojeni nejen studenti 1. ro�níku 
doktorandského studia, ale i ti, kte�í jsou ve �tvrtém a vyšším ro�níku doktorského studia. 
Podle oboru doktorského studia jsou to respondenti, kte�í se v�nují matematice, fyzice a 
v�dám o Zemi.  

Nejpoužívan�jším zdrojem odborných informací je podle respondent� odborná literatura 
a to �ast�ji u žen a internet. Tyto hlavní informa�ní zdroje dopl�ují odborné konzultace, které 
�ast�ji uvád�jí muži. Další souvislosti nebyly zjišt�ny (nap�. vazba na studovaný v�decký 
obor nebo ro�ník studia). 

Pro dv� t�etiny respondent� neexistuje v oblasti v�dy a výzkumu osobnost, která by byla 
jejich vzorem. Spíše sv�j vzor v oblasti v�dy a výzkumu m�li muži než ženy. A respondenti, 
kte�í uvažují o práci v oblasti v�dy a výzkumu.  

Pov�domí o ženách p�sobících ve v�d� a výzkumu je nízké.  Respondent�, kte�í 
jmenovali alespo� jednu významnou ženu p�sobící v oboru, který studují  je mén� než 
polovina.  �asto ovšem uvád�li jen své pedagožky z fakulty. V�tší znalosti v této oblasti mají 
ti, kte�í se po ukon�ení doktorandského studia cht�jí zabývat profesionáln� v�dou a 
výzkumem. Rozdíly mezi názory student� a studentek však nejsou statisticky významné, 
nebo� po�et žen a muž�, kte�í odpovídali na otázky týkající se prvotního zdroje informací o 
osobnostech ve v�d� a výzkumu, byly ze statistického hlediska málo po�etné. 
 

O uplatn�ní v  oblasti v�dy a výzkumu po ukon�ení doktorského studia mají zájem dv� 
t�etiny respondent�. P�tina respondent� neví, zda by cht�lo pracovat v oblasti v�dy a 
výzkumu a jedna sedmina respondent� v oblasti v�dy a výzkumu pracovat nechce. Mezi muži 
a ženami není v tomto ohledu žádný statisticky významný rozdíl. 
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V�tšina z respondent�, kte�í by cht�li pracovat v oblasti v�dy a výzkumu, považuje 
sou�asné podmínky pro výkon v�deckovýzkumné �innosti za vyhovující. Finan�ní 
ohodnocení v�deckovýzkumné práce by se však podle jejich názoru mohlo zlepšit. 

Studenti, kte�í mají zájem o práci v oblasti v�dy a výzkumu, statisticky významn�ji 
uvád�li, že jejich motivem ke studiu byl zájem o v�du a výzkum v dané oblasti. Mezi t�mi, 
kte�í se necht�jí v budoucnu v�novat v�d� a výzkumu, je statisticky významn� více t�ch, kte�í 
daný obor zvolili proto, že cht�li prohloubit své znalosti v daném oboru. Ve v�d� a výzkumu 
více než ostatní necht�jí pracovat studenti matematiky (aplikované matematiky, informatiky). 
 

Respondenti, kte�í by cht�li z�stat na fakult� a dále na ni pracovat, uvád�jí, že na toto 
rozhodování mají nejv�tší vliv jejich pedagogové. Prezentace v�deckovýzkumné �innosti 
v médiích má podle nich malý vliv.  

U t�í �tvrtin dotázaných se nikdo z rodiny nebo blízkého okolí nev�nuje v�d� a 
výzkumu. Z t�ch, kte�í se rozhodn� necht�jí v�novat v�d� a výzkumu, se to týká všech 
respondent�. Ze statistického hlediska rodina a okolí nemá vliv na odpov��, zda má 
respondent zájem pracovat po ukon�ení studia v oblasti a výzkumu. Toto zjišt�ní kopíruje 
poznatky o motivech volby vysokoškolského studia. 

Za nejvýznamn�jší d�vody, pro které necht�jí respondenti pracovat ve v�d� a 
výzkumu, považují respondenti špatné finan�ní ohodnocení v�deckovýzkumné práce, nutnost 
neustálého studia a tomu pod�ízení ostatních životních aktivit a �asovou náro�nost 
v�deckovýzkumné profese. Nedostatek volného �asu �ast�ji uvád�jí respondenti, kte�í dosud 
nepracovali. Mezi muži a ženami nebyly zjišt�ny statisticky významné rozdíly vzhledem 
k nízké �etnosti jednotlivých variant odpov�dí.  

Pro doktorské studium se respondenti rozhodli p�evážn� b�hem studia na vysoké 
škole.  

Mírn� p�evažují respondenti, kte�í vedle doktorského studia zárove� pracují, p�itom již 
b�hem p�edchozího studia na vysoké škole byla zam�stnána �tvrtina z nich. Mezi t�mi, kte�í 
dosud nepracují, je vyšší zastoupení žen. Respondenti si své zam�stnání našli nej�ast�ji sami, 
vysoká škola pomohla respondent�m v 15,0 %. Pro v�tšinu doktorand� je toto jejich 
zam�stnání první. Rozdíly mezi muži a ženami vzhledem k nízké �etnosti jednotlivých variant 
odpov�dí nejsou statisticky významné. Respondenti, kte�í za�ali pracovat až po ukon�ení 
vysokoškolského studia, si našli práci pom�rn� rychle, p�evážn� do 2 m�síc� od ukon�ení 
vysoké školy.  

Z výzkumu vyplývá, že rovné p�íležitosti na vysoké škole nejsou respondenty 
považovány za problém. S nerovnoprávnými podmínkami se setkalo 8,4 % respondent� (muži 
9,7 %, ženy 7,0 %). Na tuto problematiku nemá názor 10,9 % respondent� (muži 12,9 %, 
ženy 8,8 %).  Rozdíly v názorech muž� a žen nejsou statisticky významné. 
 

P�i hledání zam�stnání se s projevy diskriminace setkala jedna p�tina žen.  
Pokud jde o hodnocení rovnoprávnosti podmínek pro uplatn�ní žen a muž� v oblasti v�dy a 
výzkumu v �R polovina respondent� uvádí, že podmínky jsou pro ob� pohlaví stejné, p�itom 
tento názor zastávají více muži (64,5 % muži, 38,6 % ženy), zatímco názor, že ženy jsou 
znevýhodn�ny, zastávají více ženy (33,3 % žen a 8,1 % muž�). Tento rozdíl v odpov�dích 
muž� a žen je statisticky významný.  

Názor na stejnou problematiku v rámci EU a ostatních vysp�lých zemích má jen 43,7 
% respondent�, kte�í p�evážn� uvád�jí, že v t�chto zemích existují rovné podmínky (91,7 % 
respondent�, kte�í hodnotili tuto problematiku). Tento názor zastávají �ast�ji respondenti, 
kte�í v oblasti v�dy a výzkumu cht�jí pracovat a respondenti, kte�í dosud nepracovali. Mén� 
optimisti�tí jsou ve svých odpov�dích doktorandi, kte�í již pracují. 
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P�ÍLOHA 1: MOTIVACE KE STUDIU NA VYSOKÉ ŠKOLE, TABULKOVÁ �ÁST  

 
Tab. 1: Motivace doktorand� ke studiu oboru na P�F UP Olomouc (v %) 

 ur�it� 
ano 

spíše 
ano spíše ne ur�it� ne 

nevím, 
nejsem 

si jistý/á 
celkem 

Rozvíjet svou vzd�lanost, znalosti 
a schopnosti 77,3 20,2 0,0 0,0 2,5 100,0 

Prohloubit své znalosti v oboru, 
který mne zajímá 79,0 17,6 0,0 0,0 3,4 100,0 

Získat vysokoškolský titul 40,3 37,0 5,9 15,1 1,7 100,0 
Získat možnosti dobré 
profesionální kariéry 36,4 40,7 5,9 12,7 4,2 100,0 

Získat vzd�lání pro konkrétní 
povolání, které chci vykonávat 38,1 40,7 2,5 11,9 6,8 100,0 

Možnost vyd�lat si v budoucnu 
více pen�z 18,6 41,5 8,5 26,3 5,1 100,0 

Získat dobré postavení ve 
spole�nosti 11,8 40,3 16,8 24,4 6,7 100,0 

Potkávat nové lidi 22,7 31,1 13,4 24,4 8,4 100,0 
Cht�l/a jsem si prodloužit 
studentský život 9,4 27,4 31,6 26,5 5,1 100,0 

Zaujala m� prezentace 
v�deckovýzkumné �innosti v 
médiích 

2,5 16,0 31,9 37,8 11,8 100,0 

Zatím jsem si ješt� necht�l/a hledat 
zam�stnání 5,1 24,6 41,5 20,3 8,5 100,0 

Naplnit p�ání mých rodi�� 1,8 13,2 56,1 22,8 6,1 100,0 
Cht�l/a jsem se odst�hovat od 
rodi�� a být nezávislý/á 5,9 7,6 52,9 23,5 10,1 100,0 

V�tšina mých kamarád� šla také na 
vysokou školu 4,2 13,4 48,7 26,9 6,7 100,0 

Nemohl/a jsem vymyslet, co jiného 
bych d�lal/a 0,8 12,6 52,9 27,7 5,9 100,0 

Pokra�ovat v rodinné tradici 0,0 10,2 74,6 13,6 1,7 100,0 

Zajímal/a jsem se o v�du a výzkum 
v této oblasti 26,9 41,2 8,4 18,5 5,0 100,0 

Oslovila mne prezentace UP (nap�. 
na Gaudeamu, jarmarku apod.)  4,2 14,4 53,4 17,8 10,2 100,0 

Pramen: sociologické šet�ení mezi doktorandy P�F UP; P�F UP a GaREP, 2008 
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Tab. 2: Motivace doktorand� – MUŽ� ke studiu oboru na P�F UP Olomouc (v %)  

 ur�it� 
ano 

spíše 
ano 

spíše 
ne 

ur�it� 
ne 

nevím, 
nejsem 

si jistý/á 

celke
m 

Rozvíjet svou vzd�lanost, znalosti a 
schopnosti 71,0 24,2 0,0 0,0 4,8 100,0 

Prohloubit své znalosti v oboru, který mne 
zajímá 75,8 17,7 0,0 0,0 6,5 100,0 

Získat vysokoškolský titul 33,9 41,9 6,5 14,5 3,2 100,0 

Získat možnosti dobré profesionální kariéry 29,0 38,7 4,8 19,4 8,1 100,0 
Získat vzd�lání pro konkrétní povolání, které 
chci vykonávat 31,1 45,9 3,3 8,2 11,5 100,0 

Možnost vyd�lat si v budoucnu více pen�z 18,0 36,1 11,5 27,9 6,6 100,0 

Získat dobré postavení ve spole�nosti 14,5 45,2 14,5 19,4 6,5 100,0 
Potkávat nové lidi 22,6 24,2 16,1 27,4 9,7 100,0 
Cht�l/a jsem si prodloužit studentský život 9,8 29,5 34,4 18,0 8,2 100,0 
Zaujala m� prezentace v�deckovýzkumné 
�innosti v médiích 1,6 12,9 29,0 45,2 11,3 100,0 

Zatím jsem si ješt� necht�l/a hledat 
zam�stnání 6,6 19,7 42,6 16,4 14,8 100,0 

Naplnit p�ání mých rodi�� 0,0 11,5 59,0 18,0 11,5 100,0 
Cht�l/a jsem se odst�hovat od rodi�� a být 
nezávislý/á 4,8 6,5 58,1 16,1 14,5 100,0 

V�tšina mých kamarád� šla také na vysokou 
školu 4,8 12,9 48,4 25,8 8,1 100,0 

Nemohl/a jsem vymyslet, co jiného bych 
d�lal/a 1,6 11,3 53,2 27,4 6,5 100,0 

Pokra�ovat v rodinné tradici 0,0 11,3 67,7 19,4 1,6 100,0 

Zajímal/a jsem se o v�du a výzkum v této 
oblasti 32,3 35,5 9,7 21,0 1,6 100,0 

Oslovila mne prezentace UP (nap�. na 
Gaudeamu, jarmarku apod.)  4,8 16,1 56,5 11,3 11,3 100,0 

Pramen: sociologické šet�ení mezi doktorandy P�F UP; P�F UP a GaREP, 2008 
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Tab. 3: Motivace doktorandek – ŽEN ke studiu oboru na P�F UP Olomouc (v %) 

 ur�it� 
ano 

spíše 
ano 

spíše 
ne 

ur�it� 
ne 

nevím, 
nejsem 

si 
jistý/á 

celke
m 

Rozvíjet svou vzd�lanost, znalosti a schopnosti 84,2 15,8 0,0 0,0 0,0 100,0 
Prohloubit své znalosti v oboru, který mne zajímá 82,5 17,5 0,0 0,0 0,0 100,0 

Získat vysokoškolský titul 47,4 31,6 5,3 15,8 0,0 100,0 

Získat možnosti dobré profesionální kariéry 44,6 42,9 7,1 5,4 0,0 100,0 
Získat vzd�lání pro konkrétní povolání, které chci 
vykonávat 45,6 35,1 1,8 15,8 1,8 100,0 

Možnost vyd�lat si v budoucnu více pen�z 19,3 47,4 5,3 24,6 3,5 100,0 

Získat dobré postavení ve spole�nosti 8,8 35,1 19,3 29,8 7,0 100,0 
Potkávat nové lidi 22,8 38,6 10,5 21,1 7,0 100,0 
Cht�l/a jsem si prodloužit studentský život 8,9 25,0 28,6 35,7 1,8 100,0 
Zaujala m� prezentace v�deckovýzkumné 
�innosti v médiích 3,5 19,3 35,1 29,8 12,3 100,0 

Zatím jsem si ješt� necht�l/a hledat zam�stnání 3,5 29,8 40,4 24,6 1,8 100,0 

Naplnit p�ání mých rodi�� 3,8 15,1 52,8 28,3 0,0 100,0 
Cht�l/a jsem se odst�hovat od rodi�� a být 
nezávislý/á 7,0 8,8 47,4 31,6 5,3 100,0 

V�tšina mých kamarád� šla také na vysokou 
školu 3,5 14,0 49,1 28,1 5,3 100,0 

Nemohl/a jsem vymyslet, co jiného bych d�lal/a 0,0 14,0 52,6 28,1 5,3 100,0 

Pokra�ovat v rodinné tradici 0,0 8,9 82,1 7,1 1,8 100,0 

Zajímal/a jsem se o v�du a výzkum v této oblasti 21,1 47,4 7,0 15,8 8,8 100,0 
Oslovila mne prezentace UP (nap�. na Gaudeamu, 
jarmarku apod.)  3,6 12,5 50,0 25,0 8,9 100,0 

Pramen: sociologické šet�ení mezi doktorandy P�F UP; P�F UP a GaREP, 2008 
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P�ÍLOHA 2: VZOR POUŽITÉHO DOTAZNÍKU 
 
Vážená kolegyn�, 
Vážený kolego, 
Prosíme Vás o zodpov�zení následujících otázek. Vaše odpov�di nám pomohou p�i vytvá�ení 
lepších podmínek pro uplatn�ní absolvent� P�írodov�decké fakulty UP, mj. i v oblasti v�dy a 
výzkumu. Dotazník je anonymní. Pokud není uvedeno jinak, volte jen jednu odpov��, 
kterou zaškrtn�te, pop�. vypište. Prosím odpov�zte na všechny otázky. 
 
Co pro Vás bylo motivem k rozhodnutí studovat Váš obor na vysoké škole? (vypl�te prosím 
každý �ádek, zaškrtn�te nebo zakroužkujte vhodnou odpov��): 
 
 

Ur�it� 
ano 

Spíše 
ano 

Ur�it� 
ne 

Spíše 
ne 

Nevím. 
Nejsem 

si 
jistý/á. 

1.1 Rozvíjet svou vzd�lanost, znalosti a 
schopnosti 1 2 3 4 5 

1.2 Prohloubit své znalosti v oboru, který mne 
zajímá 1 2 3 4 5 

1.3 Získat vysokoškolský titul 1 2 3 4 5 
1.4 Získat možnosti dobré profesionální kariéry 1 2 3 4 5 
1.5 Získat vzd�lání pro konkrétní povolání, které 
chci vykonávat 1 2 3 4 5 

1.6. Možnost vyd�lat si v budoucnu více pen�z 1 2 3 4 5 
1.7 Získat dobré postavení ve spole�nosti 1 2 3 4 5 
1.8 Potkávat nové lidi 1 2 3 4 5 
1.9 Cht�l/a jsem si prodloužit studentský život 1 2 3 4 5 
1.10 Zaujala m� prezentace v�deckovýzkumné 
�innosti v médiích 1 2 3 4 5 

1.11 Zatím jsem si ješt� necht�l/a hledat 
zam�stnání 1 2 3 4 5 

1.12 Naplnit p�ání mých rodi�� 1 2 3 4 5 
1.13 Cht�l/a jsem se odst�hovat od rodi�� a být 
nezávislý/á 1 2 3 4 5 

1.14 V�tšina mých kamarád� šla také na vysokou 
školu 1 2 3 4 5 

1.15 Nemohl/a jsem vymyslet, co jiného bych 
d�lal/a 1 2 3 4 5 

1.16 Pokra�ovat v rodinné tradici 1 2 3 4 5 
1.17 Zajímal/a jsem se o v�du a výzkum v této 
oblasti 1 2 3 4 5 

1.18 Oslovila mne prezentace UP (nap�. na 
Gaudeamu, jarmarku apod.)  1 2 3 4 5 

1.19 Jiný (další) d�vod pro volbu oboru (napište prosím, jaký): 
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1.20 Byl/a jste p�ijat/a na více VŠ a vybral/a jste si P�F UP? 
1. ano, byl/a.  P�F UP jste si vybral/a  (napište prosím d�vod): ……………………. 

      ……………………………………………………………………………………….. 
2. ne, nebyl/a 

 
 
Zkušenosti s výzkumnou prací 
 

1.21 Zapojil/a jste se b�hem studia do v�deckovýzkumné �innosti? 
1. ne 
2. ano, ale pouze na st�ední škole v rámci odborného kroužku, odborných sout�ží   
     apod. 
3. ano, ale až na vysoké škole v rámci studentské odborné �innosti a výzkumných   

            zám�r�, �ešení grant� v rámci bakalá�ské/diplomové práce apod. 
4. ano, na st�ední i vysoké škole  
5. ano, jinou formou (jakou, napište): …………………………………………… 

 
1.22 Jaké asociace máte spojeny s pojmem v�deckovýzkumná �innost? Co Vás nejd�íve 
napadne? (napište prosím) 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 
1.23 Byl Vámi zvolený studijní obor Vaším koní�kem již d�íve, tj. v d�tství nebo b�hem 
st�edoškolského studia? 

1. ano 
2. ne 
3. jiná odpov�� (napište prosím, jaká): ………………………………………………. 

 
1.24 P�sobil (p�sobí) n�kdo z Vaší rodiny, pop�. blízkého okolí (rodinní p�átelé, známí) 
v oblasti v�dy a výzkumu? 

1. ano 
2. ne 
3. nevím, nevzpomínám si 

 
1.25 Existuje n�jaká známá osobnost (pop�. osobnosti) v oblasti v�dy a výzkumu, která 
je (jsou) Vaším vzorem?  

1. ano (napište prosím její jméno/a, max. jména 3 osob): ……………………………… 
……………………………………………………………………………………….. 

2. ne 
 
1.26 Jestliže existuje/í osobnost/i v oblasti v�dy a výzkumu, která/é je/jsou pro Vás 
vzorem, uve�te prosím zp�sob, jak jste se o ní (nich) poprvé dozv�d�l/a?     

1. televize – odborn� nau�né po�ady 
2. televize – zábavné po�ady 
3. internet 
4. odborné a populárn� nau�né �asopisy a tisk 
5. zábavné �asopisy a tisk 
6. knihy a u�ebnice 
7. informace ve škole, p�ednáška 
8. osobní kontakt 
9. jiná odpov�� (napište prosím, jaká): …………………………………………………. 
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1.27 Znáte n�jakou významnou ženu ve v�d�/výzkumu ve Vašem p�írodov�dném oboru? 
(uve�te maximáln� 3 jména) 

1. ano – napište prosím, koho: ……………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………..  

2. ne 
 
1.28 Jak jste se o ní dozv�d�l/a?   

1. televize – odborn� nau�né po�ady 
2. televize – zábavné po�ady 
3. internet 
4. odborné a populárn� nau�né �asopisy a tisk 
5. zábavné �asopisy a tisk 
6. knihy a u�ebnice 
7. informace ve škole, p�ednáška 
8. osobní kontakt 
9. jiná odpov�� (napište prosím, jaká): …………………………………………………... 

 
1.29 Koho považujete za významnou osobnost v oblasti v�dy a výzkumu ve Vašem oboru 
na P�F UP? (napište prosím jméno max. 3 osob)  

1. ………………………………………………………………………………………… 
2. nikoho 
3. nevím, nemohu posoudit 

 
1.30 Znáte n�jakou významnou ženu ve v�d� (v jakémkoliv v�dním oboru)/výzkumu, 
která v  oblasti v�dy a výzkumu p�sobí v sou�asnosti?  

1. ano – napište prosím, jméno (v�etn� oboru; maximáln� 3 osoby): …………………….  
          …………………………………………………………………………………………… 
          …………………………………………………………………………………………… 
      2. ne  
 
1.31 Jak jste se o ní dozv�d�l/a?   

1. televize – odborn� nau�né po�ady 
2. televize – zábavné po�ady 
3. internet 
4. odborné a populárn� nau�né �asopisy a tisk 
5. zábavné �asopisy a tisk 
6. knihy a u�ebnice 
7. informace ve škole, p�ednáška 
8. osobní kontakt 
9. jiná odpov�� (napište prosím, jaká): …………………………………………………... 

 
1.32 Z jakého zdroje nej�ast�ji vyhledáváte odborné informace? 

1. odborná literatura (skripta, knihy, �lánky) 
2. odborné konzultace 
3. internet 
4. jiná odpov�� (jaká):…………………………………………………………………… 
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Sou�asná praxe a p�edstava o budoucím uplatn�ní 
 
2.1 Kdy jste se rozhodl/a pro doktorské studium? 

1. na st�ední škole  
2. v pr�b�hu studia na vysoké škole 
3. až t�sn� p�ed ukon�ením vysoké školy 
4. z momentálního popudu, byla to reakce na volné pracovní místo 
5. jiná odpov�� (napište prosím, jaká): ………………………………………………  

 
2.2 Pracujete-li, kolikáté v po�adí je Vaše stávající zam�stnání? (nemáme na mysli 
krátkodobé brigády a p�íležitostná zam�stnání; doktorské studium zde také není považováno 
za zam�stnání) 

1. první 
2. druhé 
3. t�etí 
4. více než t�etí 
5. dosud jsem nepracoval/a 

 
2.3 Jak dlouho po ukon�ení školy jste hledal/a zam�stnání (první pracovní místo)? 

1. hledal/a jsem (vypište dobu v m�sících �íslovkou; v p�ípad�, že jste nehledal/a a ihned 
jste usiloval/a o získání možnosti doktorandského studia napište nulu) ………………… 

2. nehledal/a jsem, protože jsem již pracoval/a  
 
2.4 Setkal/a jste se p�i hledání zam�stnání s projevy diskriminace? (Na tuto otázku odpoví 
pouze ti, kte�í hledali  po ukon�ení VŠ zam�stnání) 

1. ano (napište prosím, v �em spo�ívaly): ………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………….. 

2. ne 
3. nevím, nedovedu posoudit 

 
2.5 Jakým zp�sobem jste získal/a první zam�stnání? 

1. našel/našla jsem si ho sám/sama 
2. pomohla mi VŠ 
3. pomohli mi rodi�e a známí 
4. oslovil mne zam�stnavatel 
5. byl jsem zaregistrován v personální agentu�e 
6. p�es ú�ad práce 
7. jiná odpov�� (jaká): …………………………………………………………… 

 
2.6 Cht�l/a byste po ukon�ení doktorského studia pracovat v oblasti v�dy a výzkumu? 

1. rozhodn� ano  
2. spíše ano 
3. nevím 
4. spíše ne 
5. rozhodn� ne 

V p�ípad� odpov�dí 4“spíše ne“ a 5“rozhodn� ne“ p�ejd�te až na otázku �. 3.3. V p�ípad� 
odpov�di 3“nevím“ p�ejd�te až na otázku �. 4.1. 
 
 
 



 

28 
�����������	
���	�	��������� 

� � Na následující dv� otázky odpovídají jen ti, kte�í odpov�d�li na otázku �. 2.6 kladn� (tj. 
možnosti „rozhodn� ano“ a „spíše ano“). 
 
3.1 Za jakých podmínek byste práci v oblasti v�dy a výzkumu vykonával/a: 

1. sou�asné podmínky, tak jak jsou mi známy, jsou pro mne vyhovující 
2. sou�asné podmínky, tak jak jsou mi známy, jsou spíše vyhovující, podmínky by se 

však mohly zlepšit, pokud jde o: …………………………………………………… 
3. sou�asné podmínky, tak jak jsou mi známy, jsou nevyhovující, zejména pokud jde o: 

………………………..…...………………………………………………………….. 
4. jiná odpov�� (jaká): …………………………………………………………………… 
5. nevím, nedovedu posoudit 

 
3.2 Kdo Vás nejvíce ovliv	uje p�i rozhodování o Vašem možném zapojení do v�dy a 
výzkumu? (m�žete vybrat i více možností) 

1. pedagogové na VŠ 
2. známí, kte�í v této oblasti p�sobí 
3. osobnosti, o kterých jsem se dozv�d�l/a ze sd�lovacích prost�edk� 
4. prezentace v�deckovýzkumné �innosti v médiích (zajímavé filmy, dokumentární 

po�ady, vystoupení významných osobností apod.) 
5. jiná odpov�� (jaká): ……………………………………………………………… 

 
 
� � Na následující otázku odpovídají jen ti, kte�í odpov�d�li na otázku �. 2.6 záporn� (tj. 
možnosti „spíše ne“ a „rozhodn� ne“). 
3.3 Pro� Vás neláká v�decká �innost? (vypl�te prosím každý �ádek) 
 Ano Ne Nevím, nedovedu 

posoudit 
1. Neodpovídá to mé povaze. Nebavilo by mne bádat. 1 2 3 
2. Nemám na to dostate�né znalosti, schopnosti a 
p�edpoklady. 1 2 3 

3. Jedná se o špatn� finan�n� hodnocenou práci. 1 2 3 
4. Jedná se o �asov� náro�nou práci, kdy �asový režim 
�ešitel� je pod�ízen problematice bádání a p�esahuje nároky 
na 8 hodinovou pracovní dobu.                        

1 2 3 

5. S touto prací je spojen nedostatek volného a 
mimopracovního �asu. 1 2 3 

6. V�decká �innost p�edpokládá neustálé studium, což klade 
velké nároky na uspo�ádání ostatních životních aktivit a 
omezení jiných pro mne d�ležitých �inností. 

1 2 3 

7. Tato �innost nemá ve spole�nosti dostate�nou prestiž. 1 2 3 
8. Jiný d�vod (napište jaký):  
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4.1 Setkal/a jste se na vysoké škole s nerovnoprávnými podmínkami pro studentky 
(ženy) a studenty (muže)? 

1. ano (napište prosím, o jakou situaci šlo) ……………………………………………… 
……………………………………………………………………………………. 

2. ne 
3. nevím, nemohu posoudit 
4. jiná odpov�� (jaká): …………………………………………………………………... 

 
4.2 Mají podle Vašeho názoru v �R ve v�d� rovné podmínky muži a ženy?  

1. ano  
2. ne, znevýhodn�ny jsou ženy 
3. ne, znevýhodn�ni jsou muži 
4. nevím 

 
4.3 Byl/a jste n�kdy na dlouhodobém pobytu v zahrani�í a za jakým ú�elem? Jedná se o 
pobyt delší než l m�síc. 

1. ano, rekrea�ní a poznávací pobyt 
2. ano, pracovní pobyt 
3. ano, pracovní pobyt spojený s poznávacím, rekrea�ním pobytem 
4. ano, jazykový pobyt 
5. ano, odborný studijní pobyt v rámci programu prost�ednictvím UP (nap�. Erasmus) 
6. ano, odborný studijní pobyt - ostatní 
7. ne 
8. jiná odpov�� (jaká): ………………………………………………………………. 

 
4.4 Mají podle Vašeho názoru ve vysp�lých zemích (EU, USA) ve v�d� rovné podmínky 
muži a ženy? (Na tuto otázku odpoví ti, kte�í byli na zahrani�ním studijním pobytu, stáži 
apod. – viz p�edchozí otázka) 

1. ano 
2. ne, znevýhodn�ny jsou ženy 
3. ne, znevýhodn�ni jsou muži 
4. nevím, nemohu posoudit 

 
 
Demografické údaje 
 
5.1 Váš dosažený v�k: 

do 24 let 
25-29 let 
30-34 let 
35 let a více 

 
5.2 Ve kterém jste v sou�asnosti ro�níku doktorského studia na P�F UP Olomouc: 

1. prvním ro�níku 
2. druhém ro�níku 
3. t�etím ro�níku 
4.  jiná odpov�� (jaká): ………………………………………………………………… 
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5.3 Obor Vašeho doktorského studia: (m�žete vybrat i více možností) 
1.  Matematika (aplikovaná matematika, informatika) 
2. Biologie (v�. ekologie a ochrana životního prost�edí, biochemie) 
3. Chemie 
4. Fyzika 
5. V�dy o Zemi (geologie, geografie, geoinformatika, mezinárodní rozvojová studia) 
6. jiný (napište prosím jaký): ………………………………………………………… 

 
5.4 Jste? 
      1. muž 
      2. žena 
 
 
D�kujeme za odpov�di. 
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P�ÍLOHA 3: SOUHRNNÉ TABULKY ZE SOCIOLOGICKÉHO ŠET�ENÍ 
STUDENT� INTERNÍHO DOKTORSKÉHO STUDIA P�F UP 
 

muži ženy celkem  
 po�et podíl (%) po�et podíl (%) po�et podíl (%) 

ur�it� ano 44 71,0 48 84,2 92 77,3 
spíše ano 15 24,2 9 15,8 24 20,2 
ur�it� ne 0 0,0 0 0,0 0 0,0 
spíše ne 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

1.1 Rozvíjet svou 
vzd�lanost, 
znalosti a 
schopnosti 

nevím, nejsem si jistý/á 3 4,8 0 0,0 3 2,5 
ur�it� ano 47 75,8 47 82,5 94 79,0 
spíše ano 11 17,7 10 17,5 21 17,6 
ur�it� ne 0 0,0 0 0,0 0 0,0 
spíše ne 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

1.2 Prohloubit své 
znalosti v oboru, 
který mne zajímá 

nevím, nejsem si jistý/á 4 6,5 0 0,0 4 3,4 
ur�it� ano 21 33,9 27 47,4 48 40,3 
spíše ano 26 41,9 18 31,6 44 37,0 
ur�it� ne 4 6,5 3 5,3 7 5,9 
spíše ne 9 14,5 9 15,8 18 15,1 

1.3 Získat 
vysokoškolský titul 

nevím, nejsem si jistý/á 2 3,2 0 0,0 2 1,7 
ur�it� ano 18 29,0 25 44,6 43 36,4 
spíše ano 24 38,7 24 42,9 48 40,7 
ur�it� ne 3 4,8 4 7,1 7 5,9 
spíše ne 12 19,4 3 5,4 15 12,7 

1.4 Získat 
možnosti dobré 
profesionální 
kariéry 

nevím, nejsem si jistý/á 5 8,1 0 0,0 5 4,2 
ur�it� ano 19 31,1 26 45,6 45 38,1 
spíše ano 28 45,9 20 35,1 48 40,7 
ur�it� ne 2 3,3 1 1,8 3 2,5 
spíše ne 5 8,2 9 15,8 14 11,9 

1.5 Získat vzd�lání 
pro konkrétní 
povolání, které 
chci vykonávat 

nevím, nejsem si jistý/á 7 11,5 1 1,8 8 6,8 
ur�it� ano 11 18,0 11 19,3 22 18,6 
spíše ano 22 36,1 27 47,4 49 41,5 
ur�it� ne 7 11,5 3 5,3 10 8,5 
spíše ne 17 27,9 14 24,6 31 26,3 

1.6. Možnost 
vyd�lat si v 
budoucnu více 
pen�z 

nevím, nejsem si jistý/á 4 6,6 2 3,5 6 5,1 
ur�it� ano 9 14,5 5 8,8 14 11,8 
spíše ano 28 45,2 20 35,1 48 40,3 
ur�it� ne 9 14,5 11 19,3 20 16,8 
spíše ne 12 19,4 17 29,8 29 24,4 

1.7 Získat dobré 
postavení ve 
spole�nosti 

nevím, nejsem si jistý/á 4 6,5 4 7,0 8 6,7 
ur�it� ano 14 22,6 13 22,8 27 22,7 
spíše ano 15 24,2 22 38,6 37 31,1 
ur�it� ne 10 16,1 6 10,5 16 13,4 
spíše ne 17 27,4 12 21,1 29 24,4 

1.8 Potkávat nové 
lidi 

nevím, nejsem si jistý/á 6 9,7 4 7,0 10 8,4 
ur�it� ano 6 9,8 5 8,9 11 9,4 
spíše ano 18 29,5 14 25,0 32 27,4 
ur�it� ne 21 34,4 16 28,6 37 31,6 
spíše ne 11 18,0 20 35,7 31 26,5 

1.9 Cht�l/a jsem si 
prodloužit 
studentský život 

nevím, nejsem si jistý/á 5 8,2 1 1,8 6 5,1 
ur�it� ano 1 1,6 2 3,5 3 2,5 
spíše ano 8 12,9 11 19,3 19 16,0 
ur�it� ne 18 29,0 20 35,1 38 31,9 
spíše ne 28 45,2 17 29,8 45 37,8 

1.10 Zaujala m� 
prezentace 
v�deckovýzkumné 
�innosti v médiích 

nevím, nejsem si jistý/á 7 11,3 7 12,3 14 11,8 
1.11 Zatím jsem si ur�it� ano 4 6,6 2 3,5 6 5,1 
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muži ženy celkem  
 po�et podíl (%) po�et podíl (%) po�et podíl (%) 

spíše ano 12 19,7 17 29,8 29 24,6 
ur�it� ne 26 42,6 23 40,4 49 41,5 
spíše ne 10 16,4 14 24,6 24 20,3 

ješt� necht�l/a 
hledat zam�stnání 

nevím, nejsem si jistý/á 9 14,8 1 1,8 10 8,5 
ur�it� ano 0 0,0 2 3,8 2 1,8 
spíše ano 7 11,5 8 15,1 15 13,2 
ur�it� ne 36 59,0 28 52,8 64 56,1 
spíše ne 11 18,0 15 28,3 26 22,8 

1.12 Naplnit p�ání 
mých rodi�� 

nevím, nejsem si jistý/á 7 11,5 0 0,0 7 6,1 
ur�it� ano 3 4,8 4 7,0 7 5,9 
spíše ano 4 6,5 5 8,8 9 7,6 
ur�it� ne 36 58,1 27 47,4 63 52,9 
spíše ne 10 16,1 18 31,6 28 23,5 

1.13 Cht�l/a jsem 
se odst�hovat od 
rodi�� a být 
nezávislý/á 

nevím, nejsem si jistý/á 9 14,5 3 5,3 12 10,1 
ur�it� ano 3 4,8 2 3,5 5 4,2 
spíše ano 8 12,9 8 14,0 16 13,4 
ur�it� ne 30 48,4 28 49,1 58 48,7 
spíše ne 16 25,8 16 28,1 32 26,9 

1.14 V�tšina mých 
kamarád� šla také 
na vysokou školu 

nevím, nejsem si jistý/á 5 8,1 3 5,3 8 6,7 
ur�it� ano 1 1,6 0 0,0 1 0,8 
spíše ano 7 11,3 8 14,0 15 12,6 
ur�it� ne 33 53,2 30 52,6 63 52,9 
spíše ne 17 27,4 16 28,1 33 27,7 

1.15 Nemohl/a 
jsem vymyslet, co 
jiného bych d�lal/a 

nevím, nejsem si jistý/á 4 6,5 3 5,3 7 5,9 
ur�it� ano 0 0,0 0 0,0 0 0,0 
spíše ano 7 11,3 5 8,9 12 10,2 
ur�it� ne 42 67,7 46 82,1 88 74,6 
spíše ne 12 19,4 4 7,1 16 13,6 

1.16 Pokra�ovat v 
rodinné tradici 

nevím, nejsem si jistý/á 1 1,6 1 1,8 2 1,7 
ur�it� ano 20 32,3 12 21,1 32 26,9 
spíše ano 22 35,5 27 47,4 49 41,2 
ur�it� ne 6 9,7 4 7,0 10 8,4 
spíše ne 13 21,0 9 15,8 22 18,5 

1.17 Zajímal/a 
jsem se o v�du a 
výzkum v této 
oblasti 

nevím, nejsem si jistý/á 1 1,6 5 8,8 6 5,0 
ur�it� ano 3 4,8 2 3,6 5 4,2 
spíše ano 10 16,1 7 12,5 17 14,4 
ur�it� ne 35 56,5 28 50,0 63 53,4 
spíše ne 7 11,3 14 25,0 21 17,8 

1.18 Oslovila mne 
prezentace UP 
(nap�. na 
Gaudeamu, 
jarmarku apod.)  nevím, nejsem si jistý/á 7 11,3 5 8,9 12 10,2 

ano, byl/a  P�F UP  28 47,5 27 48,2 55 47,8 1.20 Byl/a jste 
p�ijat/a na více VŠ 
a vybral/a jste si 
P�F UP? 

ne, nebyla 31 52,5 29 51,8 60 52,2 

ne 13 21,0 5 8,8 18 15,1 
ano, ale pouze na 
st�ední škole v rámci 
odborného kroužku a 
odborných sout�ží 

2 3,2 6 10,5 8 6,7 

ano, ale až na vysoké 
škole v rámci 
studentské odborné 
�innosti a výzkumných 
zám�r� 

31 50,0 37 64,9 68 57,1 

1.21 Zapojil/a jste 
se n�kdy do 
v�deckovýzkumné 
�innosti? 

ano, na st�ední škole i 
vysoké škole 12 19,4 9 15,8 21 17,6 
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muži ženy celkem  
 po�et podíl (%) po�et podíl (%) po�et podíl (%) 

ano, jinou formou 4 6,5 0 0,0 4 3,4 
ano 45 72,6 44 77,2 89 74,8 
ne 13 21,0 12 21,1 25 21,0 

1.23 Byl Vámi 
zvolený studijní 
obor Vaším 
koní�kem již d�íve, 
tj. v d�tství nebo 
b�hem 
st�edoškolského 
studia? 

jiná odpov�� 4 6,5 1 1,8 5 4,2 

ano 45 21,0 44 17,5 89 19,3 
ne 13 77,4 12 75,4 25 76,5 

1.24 P�sobil 
(p�sobí) n�kdo z 
Vaší rodiny, pop�. 
blízkého okolí 
(rodinní p�átelé, 
známí) v oblasti 
v�dy a výzkumu? 

nevím, nevzpomínám si 4 1,6 1 7,0 5 4,2 

ano 13 45,0 10 37,7 23 41,6 1.25 Existuje 
n�jaká známá 
osobnost (pop�. 
osobnosti) v oblasti 
v�dy a výzkumu, 
která je (jsou) 
Vaším vzorem?  

ne 48 55,0 43 62,3 91 58,4 

televize – odborn�-
nau�né po�ady 5 19,2 2 10,0 7 15,2 

televize – zábavné 
po�ady 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

internet 4 15,4 1 5,0 5 10,9 
odborné a populárn�-
nau�né �asopisy a tisk 8 30,8 8 40,0 16 34,8 

zábavné �asopisy a tisk 1 3,8 0 0,0 1 2,2 
knihy a u�ebnice 7 26,9 5 25,0 12 26,1 
informace ve škole, 
p�ednáška 9 34,6 6 30,0 15 32,6 

osobní kontakt 6 23,1 7 35,0 13 28,3 

1.26 Jestliže 
existuje osobnost/i 
v oblasti v�dy a 
výzkumu, které 
jsou pro Vás 
vzorem, uve�te 
prosím zp�sob, jak 
jste se o ní (nich) 
poprvé dozv�d�l/a?    

jiná odpov�� 1 3,8 2 10,0 3 6,5 
ano 1 37,9 4 51,9 5 44,6 1.27 Znáte n�jakou 

významnou ženu 
ve v�d� ve Vašem 
oboru?  

ne 27 62,1 20 48,1 47 55,4 

televize – odborn�-
nau�né po�ady 2 9,1 3 10,7 5 10,0 

televize – zábavné 
po�ady 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

internet 1 4,5 3 10,7 4 8,0 
odborné a populárn�-
nau�né �asopisy a tisk 6 27,3 10 35,7 16 32,0 

zábavné �asopisy a tisk 1 4,5 0 0,0 1 2,0 
knihy a u�ebnice 5 22,7 5 17,9 10 20,0 
informace ve škole, 
p�ednáška 6 27,3 6 21,4 12 24,0 

osobní kontakt 5 22,7 11 39,3 16 32,0 

1.28 Jak jste se o ní 
dozv�d�l/a?   

jiná odpov��  0 0,0 0 0,0 0 0,0 
1.30 Znáte n�jakou ano 40 48,3 40 44,2 80 46,4 
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muži ženy celkem  
 po�et podíl (%) po�et podíl (%) po�et podíl (%) 
významnou ženu 
ve v�d� (v 
jakémkoliv v�dním 
oboru)?  

ne 2 51,7 5 55,8 7 53,6 

televize – odborn�-
nau�né po�ady 6 23,1 4 19,0 10 21,3 

televize – zábavné 
po�ady 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

internet 3 11,5 4 19,0 7 14,9 
odborné a populárn�-
nau�né �asopisy a tisk 6 23,1 6 28,6 12 25,5 

zábavné �asopisy a tisk 0 0,0 0 0,0 0 0,0 
knihy a u�ebnice 2 7,7 2 9,5 4 8,5 
informace ve škole, 
p�ednáška 6 23,1 7 33,3 13 27,7 

osobní kontakt 6 23,1 8 38,1 14 29,8 

1.31 Jak jste se o ní 
dozv�d�l/a?   

jiná odpov��  2 7,7 0 0,0 2 4,3 
odborná literatura 
(skripta, knihy, �lánky) 44 71,0 47 83,9 91 77,1 

odborné konzultace 12 19,4 2 3,6 14 11,9 
internet 35 56,5 31 55,4 66 55,9 

1.32 Z jakého 
zdroje nej�ast�ji 
vyhledáváte 
odborné 
informace? jiná odpov��  1 1,6 0 0,0 1 0,8 

na st�ední škole 1 1,6 0 0,0 1 0,8 
v pr�b�hu studia na 
vysoké škole 32 51,6 30 52,6 62 52,1 

až t�sn� p�ed 
ukon�ením vysoké 
školy 

20 32,3 21 36,8 41 34,5 

z momentálního 
popudu, byla to reakce 
na volné pracovní místo 

4 6,5 2 3,5 6 5,0 

2.1 Kdy jste se 
rozhodl/a pro 
doktorské studium? 

jiná odpov�� 5 8,1 4 7,0 9 7,6 
první 23 39,7 19 36,5 42 38,2 
druhé 7 12,1 6 11,5 13 11,8 
t�etí 3 5,2 0 0,0 3 2,7 
více než t�etí 1 1,7 0 0,0 1 0,9 

2.2 Pracujete-li, 
kolikáté v po�adí je 
Vaše stávající 
zam�stnání? dosud jsem 

nepracoval/a 24 41,4 27 51,9 51 46,4 

hledal/a jsem 27 73,0 19 73,1 46 73,0 2.3 Jak dlouho po 
ukon�ení školy jste 
hledal/a 
zam�stnání (první 
pracovní místo)? 

nehledal/a jsem, 
protože jsem už 
pracovala 

10 27,0 7 26,9 17 27,0 

ano 0 0,0 5 23,8 5 11,1 
ne 21 87,5 14 66,7 35 77,8 

2.4 Setkal/a jste se 
p�i hledání 
zam�stnání s 
projevy 
diskriminace? 

nevím, nemohu 
posoudit 3 12,5 2 9,5 5 11,1 

našel/našla jsem si ho 
sám/sama 13 37,1 12 48,0 25 41,7 

pomohla mi VŠ 5 14,3 4 16,0 9 15,0 
pomohli mi rodi�e a 
známí 5 14,3 3 12,0 8 13,3 

2.5 Jakým 
zp�sobem jste 
získal/a první 
zam�stnání? 

oslovil mne 
zam�stnavatel 5 14,3 5 20,0 10 16,7 
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muži ženy celkem  
 po�et podíl (%) po�et podíl (%) po�et podíl (%) 

byl jsem zaregistrován 
v personální agentu�e 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

p�es ú�ad práce 0 0,0 0 0,0 0 0,0 
jiná odpov�� 7 20,0 1 4,0 8 13,3 
rozhodn� ano 16 25,8 16 28,1 32 26,9 
spíše ano 22 35,5 22 38,5 44 37,0 
nevím 14 22,6 12 21,1 26 21,8 
spíše ne 9 14,5 6 10,5 15 12,6 

2.6 Cht�l/a byste 
po ukon�ení 
doktorského studia 
pracovat v oblasti 
v�dy a výzkumu? rozhodn� ne 1 1,6 1 1,8 2 1,7 

sou�asné podmínky, tak 
jak jsou mi známy, jsou 
pro mne vyhovující 

17 48,6 17 45,9 34 47,2 

sou�asné podmínky, tak 
jak jsou mi známy, jsou 
spíše vyhovující, 
podmínky by se však 
mohly zlepšit 

15 42,9 11 29,7 26 36,1 

sou�asné podmínky, tak 
jak jsou mi známy, jsou 
nevyhovující 

2 5,7 4 10,8 6 8,3 

jiná odpov�� 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

3.1 Za jakých 
podmínek byste 
práci v oblasti v�dy 
a výzkumu 
vykonával/a? 

nevím, nedovedu 
posoudit 1 2,9 5 13,5 6 8,3 

pedagogové na VŠ 25 67,6 20 52,6 45 60,0 
známí, kte�í v této 
oblasti p�sobí 4 10,8 17 44,7 21 28,0 

osobnosti, o kterých 
jsem se dozv�d�l/a ze 
sd�lovacích prost�edk� 
a prezentace 
v�deckovýzkumné 
�innosti v médiích 

1 2,7 1 2,6 2 2,7 

prezentace 
v�deckovýzkumné 
�innosti v médiích 
(zajímavé filmy, 
dokumentární po�ady, 
vystoupení 
významných osobností) 

5 13,5 6 15,8 11 14,7 

3.2 Kdo Vás 
nejvíce ovliv�uje 
p�i rozhodování o 
Vašem možném 
zapojení do v�dy a 
výzkumu na UP? 

jiná odpov�� 7 18,9 2 5,3 9 12,0 
ano 5 50,0 1 16,7 6 37,5 
ne 4 40,0 3 50,0 7 43,8 

3.3.1 Neodpovídá 
to mé povaze. 
Nebavilo by mne 
bádat. 

nevím, nedovedu 
posoudit 1 10,0 2 33,3 3 18,8 

ano 4 40,0 3 50,0 7 43,8 
ne 4 40,0 2 33,3 6 37,5 

3.3.2 Nemám na to 
dostate�né znalosti, 
schopnosti a 
p�edpoklady. 

nevím, nedovedu 
posoudit 2 20,0 1 16,7 3 18,8 

ano 6 66,7 3 60,0 9 64,3 
ne 2 22,2 1 20,0 3 21,4 

3.3.3 Jedná se o 
špatn� finan�n� 
hodnocenou práci. nevím, nedovedu 

posoudit 1 11,1 1 20,0 2 14,3 

ano 5 55,6 4 66,7 9 60,0 3.3.4 Jedná se o 
�asov� náro�nou ne 3 33,3 2 33,3 5 33,3 
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muži ženy celkem  
 po�et podíl (%) po�et podíl (%) po�et podíl (%) 
práci, kdy �asový 
režim �ešitel� je 
pod�ízen 
problematice 
bádání a p�esahuje 
nároky na 8 
hodinovou 
pracovní dobu.                 

nevím, nedovedu 
posoudit 1 11,1 0 0,0 1 6,7 

ano 4 44,4 3 50,0 7 46,7 
ne 2 22,2 2 33,3 4 26,7 

3.3.5 S touto prací 
je spojen 
nedostatek volného 
a mimopracovního 
�asu. 

nevím, nedovedu 
posoudit 3 33,3 1 16,7 4 26,7 

ano 6 66,7 4 57,1 10 62,5 
ne 2 22,2 3 42,9 5 31,2 

3.3.6 V�decká 
�innost 
p�edpokládá 
neustálé studium, 
což klade velké 
nároky na 
uspo�ádání 
ostatních životních 
aktivit a omezení 
jiných pro mne 
d�ležitých �inností. 

nevím, nedovedu 
posoudit 1 11,1 0 0,0 1 6,2 

ano 3 33,3 1 16,7 4 26,7 
ne 6 66,7 4 66,7 10 66,7 

3.3.7 Tato �innost 
nemá ve 
spole�nosti 
dostate�nou 
prestiž. 

nevím, nedovedu 
posoudit 0 0,0 1 16,7 1 6,7 

ano 6 9,7 4 7,0 10 8,4 
ne 47 75,8 47 82,5 94 79,0 
nevím, nedovedu 
posoudit 8 12,9 5 8,8 13 10,9 

4.1 Setkal/a jste se 
na vysoké škole s 
nerovnoprávnými 
podmínkami pro 
studentky (ženy) a 
studenty (muže)? jiná odpov�� 1 1,6 1 1,8 2 1,7 

ano 40 64,5 22 38,6 62 52,1 
ne, znevýhodn�ny jsou 
ženy 5 8,1 19 33,3 24 20,2 

ne, znevýhodn�ni jsou 
muži 0 0,0 1 1,8 1 0,8 

4.2 Mají podle 
Vašeho názoru v 
�R ve v�d� rovné 
podmínky muži a 
ženy? 

nevím 17 27,4 15 26,3 32 26,9 
ano, rekrea�ní a 
poznávací pobyt 5 8,1 7 12,3 12 10,1 

ano, pracovní pobyt 4 6,5 6 10,5 10 8,4 
ano, pracovní pobyt 
spojený s poznávacím, 
rekrea�ním pobytem 

5 8,1 2 3,5 7 5,9 

ano, jazykový pobyt 1 1,6 4 7,0 5 4,2 
ano, odborný studijní 
pobyt v rámci 
programu 
prost�ednictvím UP 
(nap�. Erasmus) 

11 17,7 7 12,3 18 15,1 

ano, odborný studijní 
pobyt - ostatní 2 3,2 3 5,3 5 4,2 

ne 31 50,0 24 42,1 55 46,2 

4.3 Byl/a jste 
n�kdy na 
dlouhodobém 
pobytu v zahrani�í 
a za jakým 
ú�elem? 

jiná odpov�� 3 4,8 4 7,0 7 5,9 
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muži ženy celkem  
 po�et podíl (%) po�et podíl (%) po�et podíl (%) 

ano 12 50,0 10 34,5 22 41,5 
ne, znevýhodn�ny jsou 
ženy 0 0,0 2 6,9 2 3,8 

ne, znevýhodn�ni jsou 
muži 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

4.4 Mají podle 
Vašeho názoru ve 
vysp�lých zemích 
(EU, USA) ve v�d� 
rovné podmínky 
muži a ženy? nevím, nemohu 

posoudit 12 50,0 17 58,6 29 54,7 

do 24 let 7 11,3 8 14,3 15 12,7 
25 - 29 let 42 67,7 40 71,4 82 69,5 
30 - 34 let 9 14,5 3 5,4 12 10,2 

5.1 Váš dosažený 
v�k 

35 let a více 4 6,5 5 8,9 9 7,6 
prvním ro�níku 21 35,0 18 32,1 39 33,6 
druhém ro�níku 9 15,0 12 21,4 21 18,1 
t�etím ro�níku 18 30,0 14 25,0 32 27,6 

5.2 Ve kterém jste 
v sou�asnosti 
ro�níku 
doktorského studia 
na P�F UP 
Olomouc? 

jiná odpov�� 12 20,0 12 21,4 24 20,7 

matematika (aplikovaná 
matematika, 
informatika) 

5 8,1 4 7,0 9 7,6 

biologie (v�. ekologie a 
ochrana životního 
prost�edí, biochemie) 

16 25,8 25 43,9 41 34,5 

chemie 14 22,6 18 31,6 32 26,9 
fyzika 14 22,6 8 14,0 22 18,5 
v�dy o Zemi (geologie, 
geografie, 
geoinformatika, 
mezinárodní rozvojová 
studia) 

10 16,1 0 0,0 10 8,4 

5.3 Obor Vašeho 
doktorského studia 

jiný  3 4,8 2 3,5 5 4,2 
muž 62 52,1 5.4 Pohlaví 
žena 

 
57 47,9 

 
 
 
 


