
GENDER_UP: 
2E08018 

Inovativní medializace zapojení žen do vědy a výzkumu jako faktor 
posílení znalostní společnosti a rovných příležitostí, a zvýšení 

konkurenceschopnosti v podmínkách rozvoje přírodovědných oborů  

 
 
 
 
 
 
 

Výsledky sociologického šetření žáků 
maturitních ročníků gymnázií 

olomouckého regionu 
 

 
Prosinec 2009 

 
 
 
 

Řešitelský tým 
PhDr. Iva Galvasová 
RNDr. Kateřina Chabičovská  
PhDr. Jana Legátová 
Ing. Alena Přibylíková  
Ing. Jan Binek, Ph.D. 
Mgr. Jan Holeček 
RNDr. Hana Svobodová 
 

 
 
 
 
 
 

GaREP, spol. s r.o. 
Brno 



 

2 

http://projekt-gender.upol.cz 

 

OBSAH 

1. Charakteristika sociologického šetření .......................................................................... 3 

Cíl šetření .......................................................................................................................... 3 

Metody a techniky šetření .............................................................................................. 3 

Zkoumaný soubor ........................................................................................................... 4 

2. Výsledky šetření ................................................................................................................. 7 

Preference vyučovaných předmětů, zájem o vysokoškolské studium a preference 
studijních oborů ............................................................................................................... 7 

Názory na vědu, atraktivita profese vědec resp. badatel, ochota a zájem o práci 
v oblasti vědy a výzkumu ............................................................................................ 12 

Hlavní informační zdroje, jejich vliv na získávání poznatků o vědě, preference 
jednotlivých médií maturantů ..................................................................................... 15 

Vědecké osobnosti a zájem o vědeckovýzkumnou činnost .................................... 17 

3. Závěr ................................................................................................................................... 19 

 

PŘÍLOHY ............................................................................................................................... 22 

Příloha 1: Souhrnné tabulky ze sociologického šetření žáků posledního ročníku 
gymnázií olomouckého regionu ......................................................................................... 23 

Příloha 2: Vzor použitého dotazníku ................................................................................. 29 

 

 

 

 

 



 

3 

http://projekt-gender.upol.cz 

1. CHARAKTERISTIKA SOCIOLOGICKÉHO ŠETŘENÍ 

 

Cíl šetření 

Na základě cílů stanovených v zadání projektu1 se pozornost výzkumného týmu 
zaměřila nejen na studenty, doktorandy a absolventy Přírodovědecké fakulty UP ale 
také na žáky posledního ročníku středních škol. Zajímali jsme se o názory a postoje 
osob, které se v daném roce rozhodují, zda budou pokračovat ve studiu a v jakém 
oboru, co ovlivňuje toto rozhodování, jaký mají názor na profesní uplatnění ve vědě 
a výzkumu. Otázky byly formulovány tak, aby bylo možné srovnání s názory 
studentů, doktorandů a absolventů Přírodovědecké fakulty UP, jejichž názory byly 
zjišťovány v první etapě řešení projektu. 

Analýza získaných informací vzhledem ke genderové optice projektu sledovala 
existenci rozdílů v názorech mezi chlapci a dívkami. 

Analýza se tedy zaměřila na následující okruhy: 

− profesní orientace, zájem o vysokoškolské studium, preference studijních 
oborů; 

− názory na vědu, atraktivita profese vědec resp. badatel, ochota a zájem o práci 
v oblasti vědy a výzkumu; 

− informační zdroje maturantů, jejich podíl na získávání poznatků o vědě, 
preference jednotlivých médií; 

− znalost žen působících ve vědě a výzkumu.  

 

Metody a techniky šetření 

Pro sběr dat posloužil dotazník s mixem formalizovaných, polootevřených i 
otevřených otázek, který měl anonymní formu. Prvotní koncept byl ověřen v pilotní 
fázi. Dotazník o rozsahu 26 otázek (vzor je uveden v příloze 2) byl distribuován 
respondentům prostřednictvím středních škol v průběhu měsíců září a října 2009. 

Ke zpracování kategoriálních dat byl použit statistický program SPSS (verze 16.0), 
metodou obsahové a frekvenční analýzy pak byl zpracován obsah 
nestandardizovaných odpovědí. Analýza dat proběhla v období října až prosince 
roku 2009. 

 

                                                 
1 Projekt „Inovativní medializace zapojení žen do vědy a výzkumu jako faktor posílení znalostní  
společnosti a rovných příležitostí, a zvýšení konkurenceschopnosti v podmínkách rozvoje 
přírodovědných oborů“ (Národní  program výzkumu II, MŠMT).  
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Zkoumaný soubor 

V rámci výzkumu jsme se žádostí o vyplnění dotazníku oslovili následující gymnázia 
okresu Olomouc:  

− Gymnázium, Olomouc, Čajkovského;  

− Slovanské gymnázium Olomouc;  

− Gymnázium Olomouc-Hejčín;  

− Soukromé gymnázium Olomouc;  

− Gymnázium Šternberk;  

− Gymnázium Uničov;  

− Gymnázium Litovel;  

− Církevní gymnázium Německého řádu.  

Kromě Církevního gymnázia Německého řádu přislíbily všechny oslovené školy 
spolupráci a průzkumu se zúčastnily. Volba okresu Olomouc byla provedena 
na základě územní spádovosti uchazečů o studium na Přírodovědecké fakultě UP2. 
Důvodem, proč šetření proběhlo pouze na gymnáziích, je dán tím, že se zde vyučují 
přírodní vědy více než na ostatních druzích středních škol.  

Celkem se podařilo shromáždit 602 kompletně vyplněných dotazníků. Návratnost 
tak představovala 75,7 % žáků oslovených maturitních tříd, což je hodnota – 
v uvažovaném typu výzkumů – nadprůměrná.  

                                                 
2  Interní podklady studijního oddělení PřF UP.  
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Tab. 1: Charakteristiky základního a zkoumaného souboru   

 
Základní soubor 

Zkoumaný 
soubor 

Podíl zkoumaného 
souboru na 

základním souboru 
(%) 

abs. % abs. % 

žáci celkem 795 100,0 602 100,0 75,7 
chlapci 293 36,9 206 34,2 70,3 
dívky 502 63,1 396 65,8 78,9 

    Z toho: 

Gymnázium, Olomouc, 
Čajkovského 

105 13,2 75 12,4 71,4 

Slovanské gymnázium 
Olomouc 

202 25,4 139 23,1 68,8 

Gymnázium Olomouc-
Hejčín 

176 22,2 154 25,6 87,5 

Soukromé gymnázium 
Olomouc 

28 3,5 21 3,5 75,0 

Gymnázium Šternberk 110 13,8 88 14,6 80,0 
Gymnázium Uničov 89 11,2 63 10,5 70,8 
Gymnázium Litovel 85 10,7 62 10,3 72,9 
Pramen: sociologické šetření mezi maturanty gymnázií okresu Olomouc; PřF UP a GaREP, 2009 

 
Žádná z odchylek výběrového souboru od základního není významná na 5 % 
hladině významnosti.  

Z celorepublikové statistiky3 vyplývá, že gymnázia navštěvuje více dívek než 
chlapců. Z dostupných statistických dat bylo zjištěno, že k 30. 9. 2008 byl v ČR podíl 
dívek na gymnáziích 59,0 %. Podíl dívek v základním i zkoumaném souboru je vyšší 
než celorepublikový průměr. U Gymnázia Čajkovského Olomouc a Gymnázia 
Šternberk bylo zastoupení dívek ve zkoumaném souboru statisticky významně vyšší 
než chlapců ve srovnání s ostatními zkoumanými gymnázii.  

Rovněž existují statisticky významné rozdíly v zastoupení chlapců a dívek 
podle specializace tříd. Ve zkoumaném souboru více dívek navštěvuje třídy 
s rozšířenou výukou jazyků. Více chlapců je ve třídách, kde není rozšířená výuka 
vybraných předmětů (viz tab. 2). 

 
 

 

                                                 
3 Ústav pro informace ve vzdělávání: Ročenky školství v ČR: Výkonové ukazatele 2008/09 – kapitola 
D. Dostupné z <http://www.uiv.cz/clanek/713/1816>. 
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Tab. 2: Předměty rozšířené výuky u dotazovaných žáků  

Rozšířená výuka 
Chlapci  Dívky  

Rozdíl (%) 
Počet Podíl (%) Počet Podíl (%) 

Matematiky 7 3,4 8 2,0 -1,4 

Jazyků 27 13,1 129 32,5 19,4 

Tělesné výchovy 2 1,0 5 1,3 0,3 

Jiného předmětu 35 17,0 65 16,4 -0,6 

Žádná  128 62,1 182 46,0 -16,1 

Neuvedeno  7 3,4 7 1,8 -1,6 

Celkem  206 100,0 396 100,0 - 

Pramen: sociologické šetření mezi maturanty gymnázií okresu Olomouc; PřF UP a GaREP, 2009 
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2. VÝSLEDKY ŠETŘENÍ 

 

Preference vyučovaných předmětů, zájem o vysokoškolské studium a preference 
studijních oborů 

Žáci byli dotazováni na své oblíbené předměty. K nejoblíbenějším mezi maturanty 
patří výuka cizích jazyků, základy společenských věd (ZSV), biologie, matematika. 
Pořadí oblíbenosti jednotlivých předmětů se u chlapců a dívek liší. Tento rozdíl je 
statisticky významný. U dívek je pořadí následující: cizí jazyky, biologie, ZSV, český 
jazyk a literatura. Chlapci jako své nejoblíbenější předměty volili: matematiku, cizí 
jazyky, tělocvik, dějepis. Procentuální rozdíly zachycuje tab. 3. 

 

Tab. 3: Preference vyučovaných předmětů u chlapců a dívek (%) 
Oblíbený předmět Chlapci  Dívky  Rozdíl  
Cizí jazyky 32,2 47,0 14,8 
Biologie 21,6 36,0 14,4 
Základy spol. věd 25,1 35,0 9,9 
Český jazyk a literatura 9,0 27,2 18,2 
Zeměpis 23,6 19,8 -3,8 
Matematika 34,2 19,5 -14,7 
Dějepis 27,1 18,5 -8,6 
Chemie 13,1 12,6 -0,5 
Tělocvik 27,6 9,5 -18,1 
Ostatní 4,0 6,4 2,4 
Fyzika 19,1 6,2 -12,9 
Informatika 15,1 1,8 -13,3 
Celkem 100,0 100,0 - 

Pramen: sociologické šetření mezi maturanty gymnázií okresu Olomouc; PřF UP a GaREP, 2009 

 

Pokud jde o přírodovědné obory, matematiku a informatiku volili chlapci častěji než 
dívky. Z ostatních předmětů volili chlapci častěji než dívky dějepis, tělocvik. Dívky 
častěji než chlapci volily humanitně zaměřené předměty: český jazyk a literatura, cizí 
jazyky a ZSV; to zřejmě souvisí i s tím, že ve zkoumaném souboru je více dívek než 
chlapců, navštěvujících jazykově orientované třídy.  

Podrobnější údaje jsou uvedeny v příloze 1, graficky jsou vyjádřeny na obr. 1.  
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Obr. 1: Oblíbené předměty žáků maturitních ročníků gymnázií okresu Olomouc 
Pramen: sociologické šetření mezi maturanty gymnázií okresu Olomouc; PřF UP a GaREP, 2009 

 

Více než třetina žáků se věnuje nějakému předmětu nad rámec povinné školní výuky 
(36,9 % celkem; 36,3 % dívek, 38,0 % chlapců).  

 

Tab. 4: Zájem o vyučovací předměty mimo rámec školní výuky  

Předmět Počet Podíl (%) 

Přírodní vědy 74 34,7 
Cizí jazyky 61 28,6 
Humanitní vědy 44 20,7 
Umění 31 14,6 
Technické vědy 14 6,6 
Sport 11 5,2 
Pozn.: respondenti mohli uvádět více předmětů, 100,0% je zde počet respondentů, kteří se věnují 
některému předmětu nad rámec látky předmětů vyučovaných na gymnáziu. 
Pramen: sociologické šetření mezi maturanty gymnázií okresu Olomouc; PřF UP a GaREP, 2009 
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Těmto předmětům se věnují formou samostudia nebo organizovanou formou 
(jazykové kurzy, ZUŠ, kroužky) ale i tak, že si např. doučováním tohoto předmětu 
přivydělávají. 

  
Tab. 5:  Forma aktivity související se zájmovým oborem   

Forma aktivity Počet Podíl (%) 

Samostudium 65 10,8 

V rámci odborného kroužku ve škole 47 7,8 

V rámci odborných soutěží – olympiád, SOČ 46 7,6 

Jazykový kurz 22 3,7 

Základní umělecká škola 17 2,8 

Práce (praxe, doučování atd.) 15 2,5 

Jiná forma  42 7,0 

Žádná 348 57,8 

Celkem 602 100,0 

Pramen: sociologické šetření mezi maturanty gymnázií okresu Olomouc; PřF UP a GaREP, 2009 

 

Pokud se podíváme na mimoškolní aktivity jednotlivých skupin žáků 
podle preference jednotlivých předmětů, pak nejaktivnější jsou žáci, jejichž 
oblíbeným předmětem je chemie (50,0 % z nich se věnuje nějakému vyučovanému 
předmětu nad rámec školních povinností), fyzika (48,3 % z nich se věnuje nějakému 
vyučovanému předmětu nad rámec školních povinností), cizí jazyky (44,7 % z nich 
se věnuje nějakému vyučovanému předmětu nad rámec školních povinností). Tito 
žáci častěji než ostatní sledují rovněž odbornou literaturu (časopisy a knihy) a 
odborně naučné pořady v televizi.  

Žáci, kteří preferují zeměpis, ZSV nebo tělesnou výchovu, se věnují nějakému 
předmětu nad rámec školních povinností méně často.  

Nad rámec povinné školní výuky se staticky významně častěji věnují nějakému 
oboru frekventanti víceletého gymnázia, zatímco u žáků čtyřletého gymnázia je tomu 
naopak. 
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Tab. 6: Oblíbenost středoškolských předmětů a zapojení žáků do vzdělávacích aktivit 
mimo školní výuku 

Oblíbený předmět 

Aktivity nad rámec povinné školní výuky 

Ano Ne  

Počet Podíl (%) Počet Podíl (%) 

Cizí jazyky 109 51,2 135 37,8 

Biologie 59 27,7 112 31,4 

Matematika 58 27,2 78 21,8 

Základy spol. věd 56 26,3 124 34,7 

Český jazyk a literatura 46 21,6 75 21,0 

Dějepis 44 20,7 81 22,7 

Zeměpis 37 17,4 83 23,2 

Chemie 35 16,4 35 9,8 

Fyzika 29 13,6 31 8,7 

Tělesná výchova 28 13,1 61 17,1 

Informatika 15 7,0 21 5,9 

Ostatní 18 8,5 15 4,2 

Pozn.: Někteří respondenti uváděli více předmětů, proto výsledný součet netvoří 100,0 %.  
Pramen: sociologické šetření mezi maturanty gymnázií okresu Olomouc; PřF UP a GaREP, 2009 

 
Tab. 7: Zapojení žáků preferujících stejný předmět do vzdělávacích aktivit mimo školní 
výuku  

Oblíbený předmět 

Aktivity nad rámec povinné školní výuky 

Ano  Ne  Celkem  

Počet Podíl (%) Počet Podíl (%) Počet Podíl (%) 

Chemie 35 50,0 35 50,0 70 100,0 

Fyzika 29 48,3 31 51,7 60 100,0 

Cizí jazyky 109 44,7 135 55,3 244 100,0 

Matematika  58 42,6 78 57,4 136 100,0 

Informatika  15 41,7 21 58,3 36 100,0 

Český jazyk a literatura 46 38,0 75 62,0 121 100,0 

Dějepis 44 35,2 81 64,8 125 100,0 

Biologie 59 34,5 112 65,5 171 100,0 

Tělesná výchova 28 31,5 61 68,5 89 100,0 

Základy spol. věd 56 31,1 124 68,9 180 100,0 

Zeměpis 37 30,8 83 69,2 120 100,0 

Ostatní 18 54,5 15 45,5 33 100,0 

Celkem 223 37,0 379 63,0 602 100,0 

Pramen: sociologické šetření mezi maturanty gymnázií okresu Olomouc; PřF UP a GaREP, 2009 
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Z průzkumu vyplývá, že téměř dvě třetiny žáků se nevěnují žádnému oboru mimo 
rámec povinné školní výuky.  

Drtivá většina dotázaných chce po maturitě studovat na vysoké škole (91,8 % celkem, 
93,9 % dívek, 87,9 % chlapců). Nerozhodnuto bylo v době sběru dat 5,0 % maturantů 
(3,0 % dívek, 8,7 % chlapců). Jít studovat na vysokou školu uváděly dívky častěji než 
chlapci, ti zase statisticky významně častěji volili variantu „ještě nevím“. Pokud by 
letos zájemci z řad dotázaných neuspěli při přijímacích zkouškách na vysokou školu, 
hodlají se o to pokusit následující rok (87,3 % celkem, 89,1 % dívek, 83,8 % chlapců).  

Jasno, jaký obor by chtěli studovat, mělo 181 respondentů, tj. 30,1 %.  

Nejčastěji chtěli studovat společenské vědy, zejména ekonomické vědy a právo, dále 
přírodní vědy a lékařské vědy, farmacii, fyzioterapii. Preference mezi chlapci a 
dívkami se liší. I když u obou skupin jsou preferovány společenské vědy, zejména 
právo a ekonomické vědy, uvádějí chlapci na druhém místě přírodní a poté lékařské 
vědy, farmacii a fyzioterapii, u dívek je tomu naopak. Největší procentuální rozdíl 
v preferenci studijních oborů je u přírodních věd (vč. matematiky a informatiky) – 
tato volba je u chlapců o 18,9 % vyšší než u dívek, a u společenskovědních oborů 
(mimo práva a ekonomie) – tato volba je u chlapců o 19,2 % nižší než u dívek. 

 

Tab. 8: Preference studijních oborů na vysoké škole (%) 

Zájem o studijní obory Chlapci Dívky Rozdíl 

Společenské vědy (mimo práva a ekonomie) 13,2 32,4 19,2 
Lékařské vědy, farmacie, fyzioterapie 11,3 18,4 7,1 
Ekonomické vědy 15,7 13,9 -1,8 
Právo  11,3 13,9 2,6 
Přírodní vědy (vč. matematiky a informatiky) 30,2 11,3 -18,9 
Technické vědy (vč. architektury) 9,4 4,9 -4,6 
Ostatní obory 5,7 3,9 -1,8 
Tělesná výchova a sport 3,1 1,3 -1,9 
Celkem  100,0        100,0                 -     
Pozn.: Součet zájemců o studijní obory přesahuje počet respondentů, kteří již věděli, který obor by 
chtěli studovat na vysoké škole (celkem 181 osob; 53 chlapců a 128 dívek), protože mohli uvádět více 
než jeden studijní obor. 
Pramen: sociologické šetření mezi maturanty gymnázií okresu Olomouc; PřF UP a GaREP, 2009 

 

Průzkum také ukazuje, že ještě na začátku posledního roku střední školy nemá 
67,3 % žáků jasno o tom, jaký obor chce studovat, ze všech, kteří chtějí po maturitě 
studovat vysokou školu (70,7 % chlapců, 65,6 % dívek).  
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Názory na vědu, atraktivita profese vědec resp. badatel, ochota a zájem o práci 
v oblasti vědy a výzkumu 

V budoucnosti by chtělo být vědcem, badatelem 17,3 % žáků (17,4 % dívek, 17,0 % 
chlapců). Tato profese neláká 64,8 % žáků, nerozhodnuto je 17,9 %. Názory chlapců a 
dívek se neliší. Mezi těmito skupinami žáků jsou rozdíly, pokud jde o oblíbenost 
předmětů vyučovaných na střední škole.  

Volba oblíbeného předmětu může být indikátorem budoucího oborového zaměření 
vysokoškolského studia a profesního uplatnění respondentů, vč. uplatnění v oblasti 
vědy a výzkumu. 

 

Tab. 9: Oblíbenost předmětů u chlapců a dívek (%) a jejich zájem o vědeckovýzkumnou 
činnost 

Oblíbený předmět 
Zájem o vědu a výzkum 

Ano Ne 
Chlapci Dívky Rozdíl  Chlapci Dívky Rozdíl  

Biologie 40,0 63,2 23,2 14,6 25,4 10,8 
Chemie 34,3 38,2 3,9 7,7 5,2 -2,5 
Fyzika 31,4 17,6 -13,8 15,4 3,6 -11,8 
Matematika 34,3 22,1 -12,2 33,1 18,5 -14,5 
Zeměpis 25,7 13,2 -12,5 23,8 21,0 -2,9 
Č. jazyk a literatura 8,6 19,1 10,5 8,5 29,0 20,6 
Tělesná výchova 22,9 7,4 -15,5 29,2 9,7 -19,6 
Cizí jazyky 22,9 35,3 12,4 34,6 52,0 17,4 
Dějepis  14,3 8,8 -5,5 28,5 20,6 -7,9 
Základy spol. věd 20,0 20,6 0,6 26,9 41,1 14,2 
Informatika 11,4 1,5 -10,0 15,4 2,0 -13,4 
Ostatní 5,7 7,4 1,6 3,8 5,2 1,4 

Pozn.: Někteří respondenti uváděli více předmětů, proto výsledný součet ve sloupcích není 100,0 %.  
Pramen: sociologické šetření mezi maturanty gymnázií okresu Olomouc; PřF UP a GaREP, 2009 

 

Největší zájem o uplatnění v oblasti vědy a výzkumu mají respondenti (jak dívky, 
tak chlapci), jejichž oblíbeným předmětem je biologie a chemie. U chlapců jsou to 
dále ti, kteří mají v oblibě matematiku a fyziku, u dívek ty, které preferují cizí jazyky. 
Tyto rozdíly jsou statisticky významné. Lze předpokládat, že by respondenti působili 
právě ve vědě a výzkumu v těchto preferovaných studijních oborech. 

Také jsme se zajímali o to, co respondenty od vědeckovýzkumné práce odrazuje. 
Nejčastěji uváděli, že bádání a vědeckovýzkumná činnost neodpovídá jejich povaze 
(69,1 %), že předpokládá neustálé studium (60,4 %) a jedná se o časově náročnou 
práci (50,8 %). Časovou náročnost jako důvod neochoty věnovat se profesionálně 
vědě a výzkumu přitom uvádějí více chlapci. Často uváděným důvodem je také 
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názor žáků, že nemají pro tuto činnost dostatečné znalosti, schopnosti a 
předpoklady. Tuto odpověď statisticky významně častěji volí dívky. Nízké finanční 
ohodnocení a společenská prestiž nemá podle respondentů příliš velkou váhu 
(finanční ohodnocení – 18,8 %, společenské ocenění – 22,1 %). Špatné finanční 
ohodnocení uvádějí častěji chlapci (zde existuje statisticky významný rozdíl).  

Dá se tedy říci, že chlapci jako důvod „neatraktivnosti“ profesního uplatnění ve vědě 
a výzkumu kromě toho, že tato činnost neodpovídá jejich povaze a že by je to 
nebavilo, častěji uvádějí vnější podmínky, které s prací ve vědě a výzkumu souvisí 
(časová náročnost, permanentní studium, nižší finanční ohodnocení), zatímco dívky 
kromě toho, že tato činnost neodpovídá jejich povaze a že by je to nebavilo, častěji 
uvádějí důvody spojené s vlastními dispozicemi (nedostatečné znalosti, schopnosti a 
předpoklady). 

Podrobnější údaje jsou uvedeny v příloze 1, graficky jsou vyjádřeny na obr. 2.  
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Jedná se o špatně finančně hodnocenou práci.

Tato činnost není ve společnosti dostatečně oceněna.

Nemám na to dostatečné znalosti, schopnosti a 
předpoklady.

Jedná se o časově náročnou práci.  

Vědecká činnost předpokládá neustálé studium. 

Neodpovídá to mé povaze, nebavilo by mne bádat.

%

celkem dívky chlapci

Obr. 2: Důvody nezájmu o vědu a výzkum u žáků maturitních ročníků gymnázií okresu 
Olomouc 
Pramen: sociologické šetření mezi maturanty gymnázií okresu Olomouc; PřF UP a GaREP, 2009 

 

Další skupinu proměnných, které jsme zkoumali, představují motivace k profesnímu 
uplatnění ve vědě a výzkumu. Nejčastěji je uváděn motiv: vykonávat zajímavou 
práci (98,0 %), objevovat nové poznatky (93,1 %), potkávat zajímavé lidi (77,2 %), 
cestovat a pracovat v zahraničních ústavech (74,0 %), mít dobrý plat (69,6 %), zažít 
dobrodružství (67,0 %), pracovat s moderními přístroji (63,0 %). Nejméně uváděným 
motivem bylo – být slavný (19,8 %). Dívky častěji než chlapci jako důvod uváděly 
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zajímavou práci. Ostatní rozdíly mezi odpověďmi dívek a chlapců nejsou statisticky 
významné. 

Badatelem chtějí být častěji žáci, kteří se věnují nějakému oboru nad rámec povinné 
školní výuky. 

Podrobnější údaje jsou uvedeny v příloze 1, graficky jsou vyjádřeny na obr. 3.  
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Obr. 3: Motivy zájmu o vědu a výzkum u žáků maturitních ročníků gymnázií okresu 
Olomouc 
Pramen: sociologické šetření mezi maturanty gymnázií okresu Olomouc; PřF UP a GaREP, 2009 

 

Zajímali jsme se také o názor žáků, jaký má vliv jejich okolí při formování jejich 
vztahu k vědě. Jen polovina respondentů přiznává, že je okolí v tomto směru 
ovlivňuje. Tato skupina uvádí, že vedle pedagogů (26,5 %), jsou to média (18,8 %) a 
rodiče (17,0 %). Odpovědi dívek a chlapců se statisticky významně neliší, když 
největší procentuální rozdíl je mezi dívkami a chlapci u odpovědi – nikdo nemá 
na jejich postoj k vědě vliv. Zde tento vliv více popírají chlapci.  
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Tab. 10: Vlivy na formování vztahu k vědě (%)  

Působící vlivy Chlapci Dívky Rozdíl 

Učitelé  17,7 19,6 1,9 
Prezentace vědeckovýzkumné činnosti v médiích  13,8 13,3 -0,5 
Rodiče 9,2 13,6 4,5 
Známí, kteří v této oblasti působí 6,7 7,2 0,5 
Kamarádi 8,1 6,6 -1,5 
Osobnosti, o kterých jsem se dozvěděl/a ze sdělovacích 
prostředků 

3,9 5,9 2,0 

Žádný vliv 39,2 30,9 -8,3 
Jiná odpověď 1,4 2,9 1,5 

Pramen: sociologické šetření mezi maturanty gymnázií okresu Olomouc; PřF UP a GaREP, 2009 

 

Hlavní informační zdroje, jejich vliv na získávání poznatků o vědě, preference 
jednotlivých médií maturantů  

Součástí šetření bylo zmapování hlavních informačních zdrojů a jejich vlivu 
na získávání poznatků o vědě a preferencí jednotlivých médií maturantů. 

Téměř všichni dotázaní (95,7 %) uvádějí, že sledují média, i když 9,2 % dotázaných 
uvedlo, že jen tehdy, pokud v nich něco cíleně hledá. Pokud jde o jednotlivé druhy 
médií, nejčastěji je uváděn internet (37,0 % respondentů, kteří média sledují), televize 
(24,0 %), časopisy (18,0 %), denní tisk (15,0 %). Toto pořadí je u chlapců i dívek 
shodné. Z časopisů je nejčastěji uváděn 21. století, z televizních programů zprávy, 
z internetu server novinky.cz, z denního tisku Dnes. 

Srovnání obliby tisku a internetu vyznívá ve prospěch internetu (38,1 %; tisk 18,6 %). 
On-line informace upřednostňují více chlapci než dívky, tisk (především časopisy) 
naopak upřednostňují více děvčata. Tento rozdíl mezi dívkami a chlapci je statisticky 
významný. Statisticky významný rozdíl je rovněž mezi odpověďmi žáků víceletého a 
čtyřletého gymnázia. Žáci víceletého gymnázia uvádějí častěji, že upřednostňují 
tiskoviny, žáci čtyřletých gymnázií je upřednostňují méně. Nejvíce žáků (43,3 %) 
uvedlo, že neupřednostňují tištěnou formu před internetovou formou 
zprostředkování informací a naopak. U této skupiny je statisticky významný rozdíl 
mezi odpověďmi žáků víceletého a čtyřletého gymnázia, zatímco u frekventantů 
čtyřletého studia častěji druh nosiče informací nehraje roli, tuto variantu odpovědi 
žáci víceletého gymnázia volí statisticky významně méně často. 

Informace o vědě maturanti nejčastěji získávají z internetu, v rámci školní výuky a 
z televize (odborně naučné pořady). Mezi nejméně využívané informační zdroje 
uvádějí dotázaní: odborné knihy, filmová představení, beletrie, vč. science fiction, 
přednášky, výstavy a návštěvy muzeí a odborně zaměřené časopisy. Rozdíly mezi 
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chlapci a dívkami nejsou statisticky významné; kromě přenášek, výstav a návštěv 
muzeí – tuto aktivitu více uvádějí dívky.  

Podrobnější údaje jsou uvedeny v příloze 1, graficky jsou vyjádřeny na obr. 4.  
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Obr. 4: Nejčastěji využívané zdroje informací o vědě 
Pramen: sociologické šetření mezi maturanty gymnázií okresu Olomouc; PřF UP a GaREP, 2009 

 

Žáci víceletého gymnázia uvádějí, že informace o vědě se dozvídají často přes 
internet, zatímco žáci čtyřletého gymnázia tuto variantu odpovědi volí méně často. 
Tento rozdíl je statisticky významný.  

Statisticky významné jsou rozdíly mezi respondenty, kteří se chtějí v budoucnu 
profesionálně zabývat vědou a výzkumem a těmi ostatními. „Potenciální vědci“ 
častěji využívají jako zdroj získávání informací o vědě odborné knihy a časopisy, 
méně než ostatní skupiny používají internet, televizi, školní výuku, běžný tisk.  

Zájem o informace z přírodních věd projevilo celkem 72,4 % respondentů. Poměrně 
vysoký zájem mají jak chlapci, tak i dívky. Mezi preferencemi obou skupin neexistuje 
statisticky významný rozdíl. Rozložení odpovědí na otázku „Pokud by se ve Vámi 
sledovaném médiu objevila zmínka z oblasti přírodních věd, přečetl/a byste si ji?“ 
zachycuje tabulka 11. 
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Tab. 11: Zájem o informace z přírodních věd  

 Chlapec  Dívka  Celkem  

Počet Podíl (%) Počet Podíl (%) Počet Podíl (%) 

Určitě ano 33 16,0 69 17,4 102 16,9 

Spíše ano 111 53,9 223 56,4 334 55,5 

Spíše ne 53 25,7 90 22,7 143 23,8 

Určitě ne 9 4,4 14 3,5 23 3,8 

Celkem 206 100,0 396 100,0 602 100,0 

Pramen: sociologické šetření mezi maturanty gymnázií okresu Olomouc; PřF UP a GaREP, 2009 

 

Z analýzy odpovědí vyplynulo, že jen 27,9 % žáků si někdy všimlo v médiích 
prezentace studia přírodních věd na vysoké škole. Ostatní si ji nevšimli nebo si na ni 
nevzpomínají. Z těch, kteří tuto prezentaci zaregistrovali, přibližně jen pětina 
připouští, že bude mít vliv na jejich rozhodování o budoucím studiu. Předmětem této 
prezentace byla většinou konkrétní fakulta či obor, Gaudeamus, Jarmark fyziky, 
chemie a matematiky, vysoká škola obecně, konkrétní technologie. 

Prezentaci respondenti hodnotili převážně pozitivně; to, že byla vtíravá, uvedlo jen 
4,5 % respondentů, a nudná 6,0 % respondentů. 

 

Vědecké osobnosti a zájem o vědeckovýzkumnou činnost 

Součástí průzkumu bylo zjistit povědomí žáků o významných osobnostech vědy a 
výzkumu. Poměrně nízký zájem o badatelskou a vědeckovýzkumnou činnost 
koreluje s tím, že jen 16,1 % žáků (13,5 % dívek, 20,9 % chlapců) má jako svůj životní 
vzor významnou osobnost z oblasti vědy a výzkumu. Svůj vzor ve vědě a výzkumu 
mají častěji chlapci, žáci věnující se některým předmětům i nad rámec školních 
povinností a žáci, kteří se chtějí profesionálně věnovat vědě a výzkumu. Svůj vzor 
ve vědcích nacházejí statisticky významně častěji žáci z víceletého gymnázia, zatímco 
žáci čtyřletého gymnázia vzory mezi vědci častěji nemají.  

Jako životní vzor bylo uvedeno více než 60 osob, z toho jen 13 žen (10 českých). 
Nejčastěji jsou uváděni:  

• Albert Einstein (fyzika),  

• Marie Curie-Sklodowská (chemie, fyzika).  

Dále byli uváděni Otto Wichterle (chemie), Antonín Holý (chemie), Sigmund Freud 
(psychologie), Louis Pasteur (biologie, chemie), Jan Evangelista Purkyně (biologie, 
lékařství), Steven Hawking (astrofyzika).  
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Osobnosti, které jsou pro žáky vzorem, jmenovali statisticky významně častěji žáci, 
kteří často získávají informace o vědě při sledování odborně naučných pořadů 
v televizi, v odborných knihách a nikoli ve výuce, běžném tisku a od blízkých osob. 

Jen 3,5 % žáků zná významnou ženu působící v oblasti vědy a výzkumu 
v současnosti. Uváděli především následující jména:  

• Blanka Říhová (mikrobiologie),  

• Hana Kolářová (biofyzika),  

• Dana Drábová (jaderná fyzika)  

• Miroslava Kopicová (ministryně školství).  

Tito žáci statisticky významně častěji uvádí, že informace o vědě získávají často 
sledováním odborných, naučných pořadů v televizi než ti, kteří tento zdroj informací 
nevyužívají. Žáci, kteří znají nějakou ženu, jež působí v oblasti vědy a výzkumu, 
statisticky významně častěji volí odpověď, že na jejich získávání informací o vědě se 
nikdy nepodílí školní výuka, totéž se týká běžných tiskovin, a informací od rodiny a 
přátel. 

Některou z žen působících na  PřF UP zná 7,1 % žáků. Jsou to především ti, kteří se 
chtějí profesionálně uplatnit ve vědě a výzkumu (zde existuje statistická 
významnost). 

Respondenti uváděli především následující jména:  

• Vlasta Lungová (biologie, katedra zoologie a antropologie),  

• Ivana Fellnerová (biologie, katedra zoologie a antropologie).  

Dále uváděli Hanu Kolářovou (biofyzika), která je však z Lékařské fakulty UP). Tyto 
ženy jsou známé zřejmě díky organizování popularizačních akcí mezi žáky 
olomouckého regionu.  
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3. ZÁVĚR 

 

Výzkum mezi šesti stovkami maturantů gymnázií okresu Olomouc si kladl za cíl 
zejména zmapování jejich zájmu o vysokoškolské studium, preferencí potenciálních 
studijních oborů, využívání informačních zdrojů a také zájem o vědecko-výzkumnou 
práci; celá analýza byla vedena „genderovou optikou“. 

Zájem o vysokoškolské studium má 92 % respondentů, podíl dívek, které takový 
zájem jeví je o 6 % vyšší. Jen jedna třetina žáků měla v době výzkumu už jasno 
o oboru, který by chtěli na vysoké škole studovat. 

Zájem jeví zejména o: 

� společenské vědy, zejména ekonomické vědy a právo;  
� přírodní vědy (tyto preferují častěji chlapci);  
� lékařské vědy, farmacii a fyzioterapii (tyto preferují častěji dívky).  

 

K nejoblíbenějším předmětům respondentů patří zejména: 

� výuka cizích jazyků (častěji dívky o 15 procentních bodů),  
� základy společenských věd (častěji dívky o 10 p.b.),  
� biologie (častěji dívky o 14 p.b.), 
� matematika (častěji chlapci o 15 p.b.). 

 

Téměř dvě třetiny žáků se nevěnují žádnému oboru mimo rozsah povinné školní 
výuky. Mezi žáky, kteří se věnují nějakému předmětu nad rámec povinné výuky, 
převažují ti, jejichž nejoblíbenějšími předměty jsou zejména: 

� cizí jazyky (51 %),  
� biologie (28 %),  
� matematika (27 %)  
� ZSV (26 %).  

 

V budoucnosti by chtělo být vědcem, badatelem 17 % žáků. Badateli by se chtěli 
častěji stát žáci, kteří se věnují nějakému oboru nad rámec povinné školní výuky. 

Žáci, kteří by se chtěli uplatnit ve vědě a výzkumu, jako důvod své volby uvádějí:  

� vykonávat zajímavou práci (98 %),  
� objevovat nové poznatky (93 %),  
� potkávat zajímavé lidi (77 %),  
� cestovat a pracovat v zahraničních ústavech (74 %),  
� mít dobrý plat (70 %),  
� zažít dobrodružství (67 %),  



 

20 

http://projekt-gender.upol.cz 

� pracovat s moderními přístroji (63 %).  

Dívky častěji než chlapci uváděly, že by je přitahovala možnost vykonávat zajímavou 
práci.  

Největší zájem o uplatnění v oblasti vědy a výzkumu mají respondenti – a to jak 
dívky, tak chlapci –, jejichž oblíbeným předmětem je biologie a chemie. U chlapců 
jsou to dále ti, kteří mají v oblibě matematiku a fyziku, u dívek ty, které preferují cizí 
jazyky. 

Respondenti se také vyjadřovali k důvodům, pro které by je práce v oblasti vědy a 
výzkumu nezajímala. Jsou to zejména následující: 

� Bádání a vědeckovýzkumná činnost neodpovídá jejich povaze (69 %),  
� Předpokládá se neustálé studium (60 %),  
� Jedná se o časově náročnou práci (51 %).  

Dá se tedy říci, že chlapci jako důvod „neatraktivnosti“ profesního uplatnění ve vědě 
a výzkumu kromě toho, že tato činnost neodpovídá jejich povaze a že by je to 
nebavilo, častěji uvádějí vnější podmínky, které s prací ve vědě a výzkumu souvisí 
(časová náročnost, permanentní studium, nižší finanční ohodnocení), zatímco dívky 
kromě toho, že tato činnost neodpovídá jejich povaze a že by je to nebavilo, častěji 
uvádějí důvody spojené s vlastními dispozicemi (nedostatečné znalosti, schopnosti a 
předpoklady). 

Jen polovina žáků uvádí, že jejich zájem o vědu ovlivňuje okolí. Vedle pedagogů 
(27 %), jsou to podle jejich názoru média (19 %) a rodiče (17 %).  

Žáci také baterií otázek hodnotili, odkud a do jaké míry čerpají informace. Nejčastěji 
to jsou tyto zdroje: 

� Internet (37 %) 
� Televize (24 %) 
� Časopisy (18 %) 
� Denní tisk (15 %). 

 Pokud jde konkrétně o informace o vědě a výzkumu, bylo pořadí jednotlivých 
informačních zdrojů následující: 

� Internet (48 %) 
� Školní výuka (28 %) 
� Televize (odborně naučné pořady; 23 %) 
� Běžné časopisy a tisk (11 %). 

Nejméně využívanými informačními zdroji o vědě a výzkumu jsou přednášky, 
výstavy a návštěvy muzeí odborné knihy, filmová představení, beletrie, odborné 
knihy. Dívky častěji než chlapci navštěvují přednášky, výstavy a muzea. 

Statisticky významné jsou rozdíly mezi respondenty, kteří se chtějí v budoucnu 
profesionálně zabývat vědou a výzkumem a těmi ostatními. „Potenciální vědci“ 
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častěji využívají jako zdroj získávání informací o vědě odborné knihy a časopisy, 
méně než ostatní skupiny používají internet, televizi, školní výuku, běžný tisk.  

Zájem o informace z přírodních věd projevilo celkem 73 % respondentů.  

Poměrně nízký zájem o badatelskou a vědeckovýzkumnou činnost koreluje s tím, že 
jen 16 % žáků (14 % dívek, 21 % chlapců) má jako svůj vzor významnou osobnost 
z oblasti vědy a výzkumu. Svůj vzor ve vědě a výzkumu mají častěji chlapci, dále 
žáci, kteří se věnují některým předmětům i nad rámec školních povinností, a žáci, 
kteří se chtějí profesionálně věnovat vědě a výzkumu.  

Velmi malý podíl žáků (4 %) zná některou významnou ženu působící v současnosti 
v oblasti vědy a výzkumu.  Některou z žen působících na  PřF UP zná 7 % žáků. Jsou 
to především ti, kteří se chtějí profesionálně uplatnit ve vědě a výzkumu. 

Přibližně jen necelá čtvrtina žáků si někdy všimla v médiích prezentace studia 
přírodních věd na vysoké škole.   

Pokud bychom hodnotili získané informace „genderovou optikou“, můžeme 
konstatovat zejména tyto významné odchylky:  

� Dívky mají větší zájem o vysokoškolské studium  

� Kromě biologie mají dívky o exaktní a přírodovědné obory menší zájem než 
chlapci  

� Obliba internetu je u chlapců vyšší než u dívek, zatímco u časopisů je obliba 
nižší než u dívek 

K dosažení cílů stanovených v projektu je třeba zaměřit pozornost nejen na internet, 
televizi a běžný tisk (tj. denní tisk a „laické“ časopisy), ale i na učitele na středních 
školách (respondenti je nejčastěji uváděli jako autoritu, která ovlivňuje jejich vztah 
k vědě). Povědomí o prezentaci přírodovědného studia v médiích je nízké. 

Zjištěná nízká „popularita“ úspěšných žen ve vědě a výzkumu, a to i současných, 
ukazuje na potřebu zaměřit se na jejich efektivní medializaci, a to jak prostřednictvím 
obvyklých mediálních cest, tak i formou jinou (např. pořádáním různých akcí, 
do kterých jsou zapojováni žáci jako objekty působení této medializace. Efektivnost 
tohoto přístupu potvrzují odpovědi žáků na otázku, zda znají nějakou ženu, která 
působí na PřF UP, kdy uváděli ženy, které tyto akce organizovaly). 

Medializační akce mají význam i proto, že žáci nejsou jednostranně zaměřeni; 
přijímají informace z různých oborů, tedy i přírodovědných oborů. Realizace těchto 
akcí by se měla zaměřit i na žáky maturitního ročníku, protože ještě na začátku 
posledního školního roku nejsou rozhodnuti o zaměření svého budoucího 
vysokoškolského studia (dvě třetiny maturantů).  
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PŘÍLOHA 1: SOUHRNNÉ TABULKY ZE SOCIOLOGICKÉHO ŠETŘENÍ ŽÁKŮ 
POSLEDNÍHO ROČNÍKU GYMNÁZIÍ OLOMOUCKÉHO REGIONU 

 

 Pohlaví (%) 

chlapec dívka celkem 

1. Jaký je Váš oblíbený předmět? 

biologie 21,6 36,0 31,1 

chemie 13,1 12,6 12,8 

fyzika 19,1 6,2 10,5 

matematika 34,2 19,5 24,5 

zeměpis 23,6 19,8 21,1 

český jazyk a literatura 9,0 27,2 21,1 

tělocvik 27,6 9,5 15,6 

cizí jazyky 32,2 47,0 42,0 

dějepis 27,1 18,5 21,4 

ZSV 25,1 35,0 31,6 

informatika 15,1 1,8 6,3 

ostatní 4,0 6,4 5,6 

2. Co chcete dělat po střední 
škole? 

jít studovat na VŠ 87,9 93,9 91,8 

jít studovat na VOŠ 1,0 0,5 0,7 

jít studovat jinam 0,5 0,8 0,7 

jít pracovat 1,0 0,3 0,5 

jet do zahraničí 1,0 1,5 1,3 

ještě nevím 8,7 3,0 5,0 

3. Pokud nebudete přijat/a k 
dalšímu studiu, které jste si 
vybral/a, zkusíte to příští rok 
znovu? 

rozhodně ano 55,7 62,8 60,4 

spíše ano 28,1 26,3 26,9 

nevím 12,8 8,1 9,7 

spíše ne 2,0 2,5 2,3 

rozhodně ne 1,5 0,3 0,7 

5. Věnujete se nějakému oboru 
(předmětu) více než jen v rámci 
povinné školní výuky? 

ano 38,0 36,3 36,9 

ne 62,0 63,7 63,1 

6. Kde se oboru věnujete nad 
rámec výuky? 

v rámci odborného kroužku 
ve škole 

5,4 9,8 7,8 

v rámci odborných soutěží – 
olympiád, SOČ 

6,9 8,7 7,6 

jinou formou 31,2 26,3 26,8 

ne, nevěnuji 60,9 61,0 57,8 

8. Chtěl/a byste být vědcem, 
badatelem? 

rozhodně ano 4,9 2,8 3,5 

spíše ano 12,1 14,6 13,8 

nevím 17,0 18,4 17,9 
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 Pohlaví (%) 

chlapec dívka celkem 

spíše ne 47,1 42,2 43,9 

rozhodně ne 18,9 22,0 20,9 

9.1. Být slavný  

ano 32,4 13,4 19,8 

nevím, nedovedu posoudit 23,5 32,8 29,7 

ne 44,1 53,7 50,5 

9.2. Mít dobré společenské 
postavení 

ano 58,8 44,8 49,5 

nevím, nedovedu posoudit 14,7 29,9 24,8 

ne 26,5 25,4 25,7 

9.3. Mít dobrý plat 

ano 82,4 63,2 69,6 

nevím, nedovedu posoudit 11,8 29,4 23,5 

ne 5,9 7,4 6,9 

9.4. Vykonávat zajímavou práci 

ano 94,1 100,0 98,0 

nevím, nedovedu posoudit 5,9 0,0 2,0 

ne 0,0 0,0 0,0 

9.5. Pracovat s moderními 
přístroji 

ano 63,6 62,7 63,0 

nevím, nedovedu posoudit 27,3 28,4 28,0 

ne 9,1 9,0 9,0 

9.6. Potkávat zajímavé lidi 

ano 70,6 80,6 77,2 

nevím, nedovedu posoudit 26,5 13,4 17,8 

ne 2,9 6,0 5,0 

9.7. Objevovat nové poznatky 

ano 94,1 92,6 93,1 

nevím, nedovedu posoudit 5,9 4,4 4,9 

ne 0,0 2,9 2,0 

9.8. Cestovat a pracovat v 
zahraničních vědeckých 
ústavech 

ano 64,7 78,8 74,0 

nevím, nedovedu posoudit 32,4 15,2 21,0 

ne 2,9 6,1 5,0 

9.9. Zažít dobrodružství 

ano 61,8 69,7 67,0 

nevím, nedovedu posoudit 23,5 24,2 24,0 

ne 14,7 6,1 9,0 

10.1. Neodpovídá to mé povaze, 
nebavilo by mne bádat. 

ano 68,8 69,3 69,1 

nevím, nedovedu posoudit 20,0 19,3 19,5 

ne 11,2 11,5 11,4 

10.2. Nemám na to dostatečné 
znalosti, schopnosti a 
předpoklady. 

ano 36,5 53,8 47,8 

nevím, nedovedu posoudit 42,1 34,0 36,8 

ne 21,4 12,2 15,4 

10.3. Jedná se o špatně finančně 
hodnocenou práci. 

ano 27,6 14,3 18,8 

nevím, nedovedu posoudit 51,2 50,0 50,4 

ne 21,1 35,7 30,7 
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 Pohlaví (%) 

chlapec dívka celkem 

10.4. Jedná se o časově náročnou 
práci.   

ano 64,2 43,9 50,8 

nevím, nedovedu posoudit 27,6 43,9 38,3 

ne 8,1 12,2 10,8 

10.5. Vědecká činnost 
předpokládá neustálé studium.  

ano 64,8 58,1 60,4 

nevím, nedovedu posoudit 24,0 27,5 26,3 

ne 11,2 14,4 13,3 

10.6. Tato činnost není ve 
společnosti dostatečně oceněna. 

ano 25,0 20,6 22,1 

nevím, nedovedu posoudit 47,5 43,8 45,0 

ne 27,5 35,6 32,9 

11. Existuje nějaká známá 
osobnost (popř. osobnosti) v 
oblasti vědy a výzkumu, která je 
(jsou) Vaším vzorem? 

ano 20,9 13,5 16,1 

ne 79,1 86,5 83,9 

12. Znáte nějakou významnou 
ženu, která v oblasti vědy a 
výzkumu působí v současnosti? 

ano 3,0 3,8 3,5 

ne 97,0 96,2 96,5 

13. Znáte nějakou pedagožku 
nebo vědkyni z PřF UP? 

ano 4,4 8,5 7,1 

ne 95,6 91,5 92,9 

14.1. Odborně naučné pořady v 
TV 

často 23,5 22,3 22,8 

občas 52,0 51,9 52,0 

málokdy 21,6 22,1 21,9 

nikdy 2,9 3,6 3,4 

14.2. Internet 

často 55,1 44,0 47,9 

občas 34,1 40,2 38,1 

málokdy 8,3 14,0 12,0 

nikdy 2,4 1,8 2,0 

14.3. Odborně naučné cestopisy, 
odborné časopisy 

často 6,4 10,6 9,2 

občas 24,5 24,7 24,6 

málokdy 49,5 43,9 45,8 

nikdy 19,6 20,8 20,4 

14.4. Odborné knihy 

často 7,1 6,8 6,9 

občas 15,2 18,1 17,1 

málokdy 40,4 42,0 41,5 

nikdy 37,4 33,1 34,5 

14.5. Školní výuka 

často 22,0 31,6 28,3 

občas 46,0 41,7 43,2 

málokdy 25,5 22,8 23,7 

nikdy 6,5 3,9 4,8 

14.6. Přednášky, výstavy, často 1,5 5,5 4,1 
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 Pohlaví (%) 

chlapec dívka celkem 

návštěva muzeí občas 24,6 32,2 29,6 

málokdy 52,7 47,8 49,5 

nikdy 21,2 14,5 16,8 

14.7. Filmová představení 

často 3,0 5,0 4,3 

občas 24,1 24,6 24,4 

málokdy 46,8 45,3 45,8 

nikdy 26,1 25,1 25,5 

14.8. Beletrie, vč. science fiction 

často 7,0 7,0 7,0 

občas 31,0 22,4 25,3 

málokdy 37,5 37,5 37,5 

nikdy 24,5 33,1 30,1 

14.9. Běžné noviny a časopisy 

často 7,8 12,5 10,9 

občas 45,6 47,0 46,5 

málokdy 38,2 32,5 34,5 

nikdy 8,3 8,1 8,1 

14.10. Rodiče, přátelé 

často 4,0 8,2 6,7 

občas 32,7 35,1 34,2 

málokdy 43,7 38,9 40,6 

nikdy 19,6 17,8 18,4 

15. vliv na zájem o vědu 

učitelé 24,3 27,7 26,5 

rodiče 12,6 19,3 17,0 

kamarádi 11,2 9,4 10,0 

známí, kteří v této oblasti 
působí 

9,2 10,2 9,8 

osobnosti, o kterých jsem se 
dozvěděl/a ze sdělovacích 
prostředků 

5,3 8,4 7,3 

prezentace 
vědeckovýzkumné činnosti v 
médiích (zajímavé filmy, 
dokumentární pořady, 
vystoupení významných 
osobností v televizi nebo 
rozhlase apod.) 

18,9 18,8 18,8 

ne, nikdo 53,9 43,7 47,2 

jiná odpověď 1,9 4,1 3,3 

16. Sledujete některá média 
(noviny, časopisy, internetová 
média…)? 

ano, pravidelně 51,5 42,2 45,3 

ano, občas 34,3 44,7 41,2 

ano, ale pouze, pokud v nich 
něco cíleně hledám 

10,3 8,6 9,2 
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 Pohlaví (%) 

chlapec dívka celkem 

ne 3,9 4,5 4,3 

18. Dáváte přednost tištěným 
nebo on-line (internetovým) 
médiím? 

upřednostňuji tištěná 11,7 22,1 18,6 

upřednostňuji on-line 49,3 32,3 38,1 

je mi to jedno 39,0 45,5 43,3 

19. Pokud by se ve Vámi 
sledovaném médiu objevila 
zmínka z oblasti přírodních věd, 
přečetl/a byste si ji? 

určitě ano 16,0 17,4 16,9 

spíše ano 53,9 56,4 55,5 

spíše ne 25,7 22,7 23,8 

určitě ne 4,4 3,5 3,8 

20. Všiml/a jste si někdy 
prezentace studia přírodních 
věd na vysoké škole v médiích? 

ano 25,0 29,4 27,9 

nevím, nevzpomínám si 57,4 51,0 53,2 

ne 17,6 19,5 18,9 

22.1. Byla zajímavá 

rozhodně ano 31,7 27,4 28,9 

spíše ano 43,9 50,7 48,2 

nevím 22,0 16,4 18,4 

spíše ne 0,0 5,5 3,5 

rozhodně ne 2,4 0,0 0,9 

22.2. Se mi líbila 

rozhodně ano 19,5 20,5 20,2 

spíše ano 63,4 45,2 51,8 

nevím 14,6 27,4 22,8 

spíše ne 0,0 5,5 3,5 

rozhodně ne 2,4 1,4 1,8 

22.3. Ovlivní mě při 
rozhodování o budoucím studiu 

rozhodně ano 7,3 12,3 10,5 

spíše ano 12,2 12,3 12,3 

nevím 26,8 26,0 26,3 

spíše ne 19,5 39,7 32,5 

rozhodně ne 34,1 9,6 18,4 

22.4. Se mi líbila, ale neovlivní 
mě při rozhodování o budoucím 
studiu 

rozhodně ano 22,5 20,5 21,2 

spíše ano 35,0 32,9 33,6 

nevím 20,0 21,9 21,2 

spíše ne 17,5 11,0 13,3 

rozhodně ne 5,0 13,7 10,6 

22.5. Byla vtíravá 

rozhodně ano 2,4 0,0 0,9 

spíše ano 2,4 4,2 3,6 

nevím 14,6 22,5 19,6 

spíše ne 51,2 35,2 41,1 

rozhodně ne 29,3 38,0 34,8 

22.6. Byla nudná 
rozhodně ano 3,6 0,0 1,5 

spíše ano 3,6 5,3 4,5 
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 Pohlaví (%) 

chlapec dívka celkem 

nevím 7,1 15,8 12,1 

spíše ne 46,4 44,7 45,5 

rozhodně ne 39,3 34,2 36,4 

23. Používáte k získávání 
informací komunitní síť 
Facebook? 

ano 20,1 25,1 23,4 

ne, používám ji výhradně 
pro komunikaci s přáteli 

43,6 51,9 49,1 

ne, Facebook vůbec 
nepoužívám 

36,3 23,0 27,5 

24. Jste studentem víceletého 
gymnázia? 

ano 44,1 42,8 43,2 

ne 55,9 57,2 56,8 

25. Studujete ve třídě s 
rozšířenou výukou některého 
předmětu? 

ano, matematiky 3,4 2,0 2,6 

ano, jazyků 13,1 32,5 26,5 

ano, tělesné výchovy 1,0 1,3 1,2 

ano, jiného předmětu 17,0 16,4 17,0 

ne 62,1 46,0 52,7 

Střední škola 

Gymnázium Čajkovského 
Olomouc 

8,7 14,4 12,5 

Gymnázium Olomouc-
Hejčín 

30,1 23,2 25,6 

Gymnázium Litovel 13,1 8,8 10,3 

Soukromé gymnázium 
Olomouc  

5,3 2,5 3,5 

Slovanské gymnázium 
Olomouc 

20,9 24,2 23,1 

Gymnázium Šternberk 10,2 16,9 14,6 

Gymnázium Uničov 11,7 9,8 10,5 
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PŘÍLOHA 2: VZOR POUŽITÉHO DOTAZNÍKU 

 

Milí žáci, 

prosíme Vás o zodpovězení následujících otázek. Rádi bychom se dozvěděli, které vědní obory 

vás zajímají, jaký máte názor na vědu a výzkum a co byste chtěli dělat po maturitě. Dotazník 

je anonymní.  

Pokud není uvedeno jinak, volte jen jednu odpověď, kterou zaškrtněte, popř. vypište. 

Prosím, odpovězte na všechny otázky. Nejedná se o žádné zkoušení, neexistují „správné“ 

nebo „špatné“ odpovědi, ale odpovědi, které jsou jen a jen Vaše! 

 

      Pracovníci GaREP spol. s r.o. a Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci  

 

 

 
1. Který předmět nebo předměty Vás ve škole nejvíce baví? (můžete napsat tři 

předměty): 
 ………………………………………………………………………………………………….. 

    
2. Co chcete dělat po střední škole? Víte-li již i to, jaký obor chcete studovat, 
uveďte jej.  

1. jít studovat na vysokou školu – obor: 
………………………………………………….. 

2. jít studovat  na  vyšší odbornou školu, jakou: 
……………………………….................. 

3. jít studovat jinam (napište, prosím, kam): 
……………………………………..……….. 

4. jít pracovat 
5. jet do zahraničí 
6. ještě nevím 

 
3. Pokud nebudete přijat/a k dalšímu studiu, které jste si vybral/a, zkusíte to příští 
rok znovu? 

1. rozhodně ano 
2. spíše ano 
3. nevím 
4. spíše ne 
5. rozhodně ne 

 
4. Čím byste chtěl/a být? (napište, prosím, profesi nebo povolání) 

………………………………………………………………………………………………….. 
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5. Věnujete se nějakému oboru (předmětu) více než jen v rámci povinné školní 
výuky? 
     1. ano (napište název oboru, příp. oborů): …………………………………………………. 
     2. ne 
 
6. Jakou formou se tomuto oboru (příp. více oborům) nad rámec školních 
povinností věnujete? (můžete zvolit i více odpovědí) 

1. v rámci odborného kroužku ve škole 
2. v rámci odborných soutěží – olympiád, SOČ 
3. jinou formou (jakou, napište): 

………………………………………………….………. 
4. ne, nevěnuji 

 
7.  Co si představujete pod pojmem věda, vědecké bádání? (napište, prosím) 

………………………………………………………………………………………………….. 
 
8. Chtěl/a byste být vědcem, badatelem? 

1. rozhodně ano, v jakém oboru 
………………………………………………………….. 

2. spíše ano, v jakém 
oboru……………………………………………………………….. 

3. nevím 
4. spíše ne 
5. rozhodně ne 
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� � Na následující otázku odpovídají jen ti, kteří odpověděli na otázku č. 8 kladně (tj. 

možnosti „rozhodně ano“ a „spíše ano“). Ostatní tuto otázku přeskočí a přejdou na otázku č. 

10. 

9. Proč byste chtěl/a dělat vědu a výzkum? (v každém řádku zaškrtněte vhodnou 
odpověď) 

 
Ano 

Nevím, nedovedu 
posoudit  

Ne  

1. Být slavný  1 2 3 
2. Mít dobré společenské postavení 1 2 3 
3. Mít dobrý plat 1 2 3 
4. Vykonávat zajímavou práci 1 2 3 
5. Pracovat s moderními přístroji 1 2 3 
6. Potkávat zajímavé lidi 1 2 3 
7. Objevovat nové poznatky 1 2 3 
8. Cestovat a pracovat v zahraničních vědeckých 
ústavech 

1 2 3 

9. Zažít dobrodružství 1 2 3 
10. Jiný důvod (napište jaký):  
  
 
 
� � Na následující otázku odpovídají jen ti, kteří odpověděli na otázku č. 8 záporně (tj. 

možnosti „rozhodně ne“ a „spíše ne“). Ostatní tuto otázku přeskočí a přejdou na otázku č. 11. 

10. Proč Vás neláká pracovat v oblasti vědy a výzkumu? (v každém řádku zaškrtněte 

vhodnou odpověď) 

 
Ano 

Nevím, nedovedu 
posoudit  

Ne  

1. Neodpovídá to mé povaze, nebavilo by mne bádat. 1 2 3 
2. Nemám na to dostatečné znalosti, schopnosti a 
předpoklady. 

1 2 3 

3. Jedná se o špatně finančně hodnocenou práci. 1 2 3 
4. Jedná se o časově náročnou práci.   1 2 3 
5. Vědecká činnost předpokládá neustálé studium.  1 2 3 
6. Tato činnost není ve společnosti dostatečně oceněna. 1 2 3 
7. Jiný důvod (napište jaký):  
 
 
 
11. Existuje nějaká známá osobnost (popř. osobnosti) v oblasti vědy a výzkumu, 
která je (jsou) Vaším vzorem?  

1. ano (napište, prosím, její jméno/a; max. jména 3 osob): ………………………….….. 
……………………………………………………………………………………………… 
2. ne 
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12. Znáte nějakou významnou ženu, která v  oblasti vědy a výzkumu působí 
v současnosti?  

1. ano (napište, prosím, jméno/a včetně oboru; maximálně 3 osoby): …………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
2. ne  

 
13. Znáte nějakou pedagožku nebo vědkyni z PřF UP? 

1. ano (prosím napište jméno/a):………………………………………………………… 
2. ne 
 

14. Odkud se dozvídáte různé informace o vědě? (v každém řádku zaškrtněte 
vhodnou odpověď) 

 Často Občas Málokdy Nikdy 
1. Odborně naučné pořady v TV 1 2 3 4 
2. Internet 1 2 3 4 
3. Odborně naučné cestopisy, odborné 
časopisy 

1 2 3 4 

4. Odborné knihy 1 2 3 4 
5. Školní výuka 1 2 3 4 
6. Přednášky, výstavy, návštěva muzeí 1 2 3 4 
7. Filmová představení 1 2 3 4 
8. Beletrie, vč. science fiction 1 2 3 4 
9. Běžné noviny a časopisy 1 2 3 4 
10. Rodiče, přátelé 1 2 3 4 
11. Jiné zdroje (napište jaké) 

 
 
 
15. Má někdo vliv na Váš zájem, popř. nezájem o vědu? (můžete zvolit i více 

možností) 

1. učitelé 
2. rodiče 
3. kamarádi 
4. známí, kteří v této oblasti působí 
5. osobnosti, o kterých jsem se dozvěděl/a ze sdělovacích prostředků 
6. prezentace vědeckovýzkumné činnosti v médiích (zajímavé filmy, 

dokumentární   
pořady, vystoupení významných osobností v televizi nebo rozhlase apod.) 

7. ne, nikdo 
8. jiná odpověď (jaká): 

…………………………………………………………………… 
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16. Sledujete některá média (noviny, časopisy, internetová média…)? 
1. ano, pravidelně 
2. ano, občas 
3. ano, ale pouze, pokud v nich něco cíleně hledám 
4. ne 

 
17. Pokud jste zvolil/a některou z odpovědí „ano“, uveďte prosím, která konkrétní 
média sledujete: (pokud jste zvolil/a odpověď „ne“, přejděte na otázku č. 18) 

………………………………………………………………………………………… 
 
18. Dáváte přednost tištěným nebo on-line (internetovým) médiím? 

1. upřednostňuji tištěná 
2. upřednostňuji on-line 
3. je mi to jedno 

 
19. Pokud by se ve Vámi sledovaném médiu objevila zmínka z oblasti přírodních 
věd, přečetl/a byste si ji? 

1. určitě ano 
2. spíše ano 
3. spíše ne 
4. určitě ne 

 
20. Všiml/a jste si někdy prezentace studia přírodních věd na vysoké škole 
v médiích? (např. Gaudeamus, Jarmark, reportáž v televizi, rozhlase nebo článek 
v novinách) 

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

 
21. Pokud ano, vzpomenete si, co bylo předmětem prezentace (hlavní sdělení, 
konkrétní obor, vysoká škola apod.) (napište, prosím) 

………………………………………………………………………………………………..… 
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22. Pokud ano, jak na Vás tato prezentace působila? (u každého výroku v následující 

tabulce zaškrtněte vhodnou odpověď) 

Prezentace… Rozhodně 
souhlasím 

Spíše 
souhlasím 

Nevím 
Spíše 

nesouhlasím 
Rozhodně 

nesouhlasím 
1. byla zajímavá 1 2 3 4 5 
2. se mi líbila 1 2 3 4 5 
3. ovlivní mě při 
rozhodování o budoucím 
studiu 

1 2 3 4 5 

4. se mi líbila, ale neovlivní 
mě při rozhodování o 
budoucím studiu 

1 2 3 4 5 

5. byla vtíravá 1 2 3 4 5 
6. byla nudná      
7. jiné: 
 
 
23. Používáte k získávání informací komunitní síť Facebook? 

1. ano 
2. ne, používám ji výhradně pro komunikaci s přáteli 
3. ne, Facebook vůbec nepoužívám  

 
24. Jste studentem víceletého gymnázia? 

1. ano  
2. ne 

 
25. Studujete ve třídě s rozšířenou výukou některého předmětu? Pokud ano, 
kterého? 

1. ano, matematiky 
2. ano, jazyků 
3. ano, tělesné výchovy 
4. ano, jiného předmětu – napište prosím, jakého 

………………………………………… 
5. ne 

 
26. Jste:  

1. chlapec 
2. dívka 

 
 

 


