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1. Úvod 
Tato analýza si klade za cíl popsat chování absolventů středních škol z pohledu jejich 

setrvání ve studiu, přechodu mezi obory, případně odchody z vysokoškolského studia. 
Navazuje na dříve vydané publikace – Přechod absolventů středních škol do terciárního 
vzdělávání a Úspěšnost absolventů středních škol ve vysokoškolském studiu, předčasné 
odchody ze vzdělávání. První z nich byla vydána v tomto roce a mapovala chování 
absolventů středních škol při přechodu do terciárního vzdělávání. Analýza úspěšnosti 
absolventů středních škol ve vysokoškolském studiu byla vydána v letech 2007 a 2011 
a zabývala se absolventy maturitních oborů středních škol z let 2002–2005 a 2006–2009.  

Analýzy byly realizovány jako součást vytváření informační základny pro 
informační systém www.infoabsolvent.cz v rámci projektu VIP – Kariéra II, který je 
financován z rozpočtu ČR a ESF. Jeho hlavním cílem je poskytování nepřetržitě dostupné 
informační podpory pro široké spektrum uživatelů, počínaje informacemi využitelnými 
v oblasti poradenství, tedy pro kariérové a výchovné poradce, žáky a jejich rodiče až 
k informacím usnadňujícím řízení a rozhodování v této oblasti, tedy především MŠMT, 
MPSV a krajské orgány. Výstupy z tohoto materiálu budou v rámci informačního systému 
zpřístupněny i v jednodušší uživatelské podobě ve formě tzv. statických a dynamických 
stránek, které umožňují snadnější vyhledávání dílčích a konkrétně zaměřených informací.  

Publikace, kterou držíte v rukou, je určena zejména uchazečům o vysokoškolské 
studium, kteří se rozhodují o volbě oboru, pomůže ale v rozhodování i uchazečům 
o středoškolské vzdělávání, kteří z ní získají informace o dalším uplatnění absolventů. 
Informace pro svoji práci v ní najdou i odborníci věnující se vzdělávací politice, a to jak 
oblasti středního, tak i vysokého školství.  

Stejně jako v publikacích vydaných v minulých letech analýza mapuje chování 
absolventů středních škol v průběhu vysokoškolského studia, tentokrát se jedná 
o absolventy z let 2009 až 2012. Absolventy z roku 2009 se zabývala již předchozí analýza, 
nicméně publikované údaje se týkaly odchodů těchto absolventů po prvních dvou letech 
studia, zde popisujeme situaci po pěti letech po absolvování střední školy (podchyceny jsou 
tedy i následné návraty do studia). Vzhledem k použití stejné metodiky zpracování údajů jako 
v minulých letech máme tedy možnost porovnat odchody absolventů středních škol 
z vysokoškolského studia v delším časovém horizontu. 

Veškerá data jsou zpracována stejnou metodikou jako v letech 2007 a 2011, z toho 
důvodu jsou zveřejněné údaje vzájemně porovnatelné. Absolventi z roku 2012 vykazují 
obdobné typy chování jako absolventi středních škol z předchozích let, odchody ze studia 
jsou však vyšší než v minulých letech. Tato skutečnost je způsobena zejména stále se 
zvyšujícím masivním vstupem absolventů středních škol do studia, který pokračoval až do 
roku 2011. Ke studiu se stále hlásí více než 80 % absolventů oborů středních škol 
ukončených maturitní zkouškou a více než 65 % absolventů těchto oborů je i ke studiu 
přijato. Na vysoké školy tak častěji vstupují i absolventi, kteří studium v prvních dvou letech 
mnohdy vzdají. Vysoký podíl odchodů ze studia však nemusí svědčit pouze o nižší úrovni 
uchazečů, ale může vypovídat také o skutečnosti, že stávající programy vysokých škol 
nenaplnily očekávání uchazečů. Pro vysoké školy tak může být tato situace signálem, že zde 
chybí programy, které by odpovídaly poptávce, tedy programy typu profesního bakaláře.  

Absolventi středních škol vykazují při studiu na vysoké škole různé modely 
chování, které souvisí jednak s typem oboru absolvovaného na střední škole, jednak s tím, 
zda zvolili obor, který chtěli studovat a pro který mají předpoklady. Tito absolventi obvykle 
studium i úspěšně dokončí. Někteří zjistí, že volba oboru nebyla vhodná a přejdou na obor 
jiný – po zkušenostech, které již během studia získali, mají pak také velkou šanci úspěšně 
dostudovat. Část uchazečů tvoří i absolventi středních škol, kteří primárně vstupují na trh 
práce a na vysokou školu nastupují s určitým časovým odstupem. 

http://www.infoabsolvent.cz/
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Vzhledem ke strukturovanému studiu většiny vysokých škol odpovídajícímu boloňskému 
procesu (bakalářské studium a na něj navazující magisterské) klesají odchody 
z vysokoškolského studia ve čtvrtém a dalším roce – ti, kteří nemají předpoklady 
k vystudování bakalářského studijního programu, předčasně odcházejí ze studia zejména 
v prvních dvou letech. Pokud studují třetím rokem, tak obvykle studium i úspěšně absolvují.  

V publikaci se snažíme mapovat jak absolventy středních škol bez ohledu na obor 
absolvovaný na střední škole, tak i jednotlivé skupiny absolventů odděleně vzhledem k jejich 
rozdílnému chování ve vysokoškolském studiu. Stejně jako v analýze z roku 2007 se 
zabýváme samostatně absolventy oborů gymnázií (obory vzdělání podle nařízení vlády1, 
které mají na 5. místě oboru písmeno „K“), oborů lyceí, maturitních oborů kategorie M 
(bývalé obory středních odborných škol), maturitních oborů kategorie L0 s odborným 
výcvikem (bývalé obory středních odborných učilišť) a oborů nástavbového studia.  

Analýza v sobě nezahrnuje chování absolventů středních škol ve studiu na vyšších 
odborných školách, protože nejsou dosud k dispozici dostatečně dlouhé časové řady údajů 
z matrik jejich studentů škol. Veškeré údaje o studentech vycházejí ze stavu k únoru 2014. 

Podrobné přílohy poskytující informace o předčasných odchodech z vysokoškolského 

studia jsou dostupné v elektronické podobě této publikace na www.infoabsolvent.cz.  

 

1.1. Metodické poznámky 

Pod pojmem absolventi středních škol jsou uváděni absolventi oborů středních škol 
ukončených maturitní zkouškou včetně absolventů oborů nástavbového studia. 

Obory gymnázií jsou obory nařízení vlády1, které mají na 5. místě kódu písmeno „K“. 

Maturitní obory bez odborného výcviku kategorie M jsou veškeré obory vzdělání1, 
které mají na 5. místě kódu oboru písmeno „M“, s výjimkou lyceí (obory s kódem 7842M).  

Maturitní obory s odborným výcvikem kategorie L0 jsou obory vzdělání, které mají 
na 5. a 6. místě kódu označení „L0“, nepatří sem obory nástavbového studia (v kódu L5).  

Termínem odložená poptávka označujeme všechny uchazeče o studium na vysoké 
škole, kteří podali přihlášku ke studiu rok a více po absolvování střední školy. 

Opětovné nástupy na vysokou školu – jedná se o studenty, kteří studia zanechali 
před jeho úspěšným ukončením a následně znovu k vysokoškolskému studiu nastoupili. 

Předčasné ukončení studia – zanechání studia před jeho úspěšným dokončením. 

Míra předčasného ukončení studia – podíl studentů, kteří zanechali studia před jeho 
úspěšným dokončením a znovu ke studiu na vysokou školu nenastoupili. 

 Pokud hovoříme o předčasném ukončení studia (bez ohledu na rok maturity a dobu, 
která uplynula od maturitní zkoušky), pak se jedná o podíl absolventů středních 
škol z let 2009–2012, kteří k vysokoškolskému studiu nastoupili, ze studia 
předčasně odešli a do února 2014 se ke studiu nevrátili, případně se vrátili, ale 
opětovně studium opustili. Jako základ (tedy 100 %) bereme celkový počet 
absolventů středních škol z let 2009–2012, kteří začali na vysoké škole studovat. 

 V grafech, kde se uvádějí předčasné odchody ze studia podle roku maturity, se jedná 
o podíl těch, kteří v daném roce maturovali, nastoupili ke studiu na vysoké škole a 
po příslušném počtu let po maturitní zkoušce již nestudovali (mohou však ke 
studiu ještě v budoucnu opakovaně nastoupit) a do rozhodného data - únor 2014 - 
se na vysoké školy nevrátili, na celkovém počtu absolventů středních škol 
z daného roku, kteří na vysoké škole začali studovat.  

                                                
1 Obory vzdělání podle nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání a základním, středním 

a vyšším odborném vzdělávání, které nahrazuje původní nařízení vlády č. 689/2004 Sb., o soustavě oborů 
vzdělání a základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. 

http://www.infoabsolvent.cz/
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Přechod po předčasném ukončení absolventů skupiny oborů středních škol do 
oborů vysokých škol – podíl absolventů středních škol určité skupiny oborů SŠ, kteří 
nastoupili do různých skupin oborů vysokých škol. Výpočet vychází z celkového počtu 
studentů z řad absolventů středních škol z let 2009–2012, kteří studium v dané oborové 
skupině ukončili a následně začínají na vysoké škole znovu studovat (hodnota VŠICHNI 
v tabulkách „Přestupy mezi obory vysokých škol“). 

Přestupy mezi obory vysokých škol – míra mezioborových přestupů – podíl těch 
absolventů středních škol z let 2009–2012 nastoupivších ke studiu na vysoké škole, kteří 
ukončili studium v oboru jedné skupiny a následně začali studovat obor jiné oborové skupiny 
(100 % = počet těch, kteří studium v dané oborové skupině ukončili a následně přestoupí či 
znovu na vysoké školy nastoupí - hodnoty v jednotlivých řádcích v tabulkách „Přestupy mezi 
obory vysokých škol“). 

V celé analýze se zabýváme výhradně absolventy středních škol z let 2008/09–2011/12 
(v textu, tabulkách a grafech označované 2009–2012).  

V případě vysokých škol se v matrice studentů uvádějí studijní obory a studijní 
programy, které ne zcela korespondují s kódy KKOV. V celé publikaci pracujeme v případě 
středních i vysokých škol s prvním dvojčíslí kódu studijního programu. 

Rok maturity nemusí být v SIMS (sdružené informace z matrik studentů vysokých škol, 
odkud se čerpají data pro tuto analýzu) vždy spolehlivě vyplněn – jedná se o nepovinný údaj. 
Pro analýzu byly porovnány u jednotlivých studentů údaje v rámci všech vysokých škol tak, 
aby bylo dosaženo homogenních dat. Je však nutné tyto údaje brát jako kvalifikované 
odhady, nikoli „tvrdá“ data.  

Použité zkratky a označení 

KKOV  Klasifikace kmenových oborů vzdělání 

SIMS sdružené informace z matrik studentů vysokých škol 

sk.  skupina oborů KKOV pro obory středních škol 

SŠ  střední škola 

VŠ  vysoká škola 

 

Skupiny oborů vzdělání středních škol:

16 Ekologie a ochrana životního prostředí

23 Strojírenství, strojírenská výroba

26 Elektrotechnika, telekomunikace a VT

28 Technická chemie, chemie silikátů

36 Stavebnictví, geodézie a kartografie

37 Doprava a spoje

39 Speciální interdisciplinární obory

41 Zemědělství a lesnictví

53 Zdravotnictví

63 Ekonomika, administrativa

64 Podnikání v oborech, odvětví

65 Gastronomie, hotelnictví, turismus

66 Obchod

68 Právo, právní činnost

75 Pedagogika, učitelství, sociální péče

82 Umění a užité umění  

PŘÍROD 
začínající číslicí 1 s výjimkou 

dvojčíslí 11 a 17

MATFY začínající dvojčíslím 11 a 17

STROJ začínající dvojčíslím 23

ELEKT začínající dvojčíslím 26

CHEM začínající dvojčíslím 28

OST 

TECH 

začínající číslicemi 1 a 2 s výjimkou 

dvojčíslí 23, 26, 28 a 36

STAVE začínající dvojčíslím 36

ZEMĚD začínající číslicí 4

LÉKAŘ začínající číslicí 5

EKON začínající dvojčíslím 62

PRÁVO začínající dvojčíslím 68

OST 

HUMAN

začínající číslicemi 6 a 7 s výjimkou 

dvojčíslí 62, 68, a 75

UČITEL začínající dvojčíslím 75

UMĚNÍ začínající číslicí 8

Skupiny studijních programů vysokých škol
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2. Absolventi středních škol a jejich studium na vysokých 
školách 
Poté, co do roku 2011 narůstal počet uchazečů hlásících se na vysoké školy, se zájem 

o studium stabilizoval, a to jak z pohledu celkového počtu uchazečů, tak i z pohledu podílu 
absolventů maturitních oborů středních škol. Ustálil se i převis poptávky – přijímáno je 
zhruba 82 % uchazečů z řad čerstvých absolventů středních škol, kteří se dostavili 
k přijímacímu řízení. Vzhledem ke klesající demografické křivce se dá v následujících 
letech dokonce předpokládat pokles počtu uchazečů o vysokoškolské studium stejně 
jako pokles počtu přijímaných ke studiu.  

Poměrně vysoký zájem o studium je dán nejen vyšší otevřeností vysokých škol a s tím 
souvisejícím vyšším počtem studijních míst, ale i zvyšujícími se požadavky trhu práce 
a v neposlední řadě i postupně se měnícím hodnotovým žebříčkem, kdy si zejména mladí 
lidé stále více uvědomují hodnotu vzdělání. Spolu s vyšším dosaženým vzděláním roste 
i šance na získání odpovídajícího zaměstnání a s tím i šance na vyšší platové ohodnocení. 
Zároveň spolu s přechodem vysokých škol na strukturované studium (bakalářské studijní 
programy a na ně navazující magisterské programy) na vysoké školy vstupují i uchazeči, 
které dříve mohlo odradit dlouhé pětileté magisterské studium. Určitou roli ve vyšším zájmu 
uchazečů o vysokoškolské studium hrají i soukromé vysoké školy, které častěji než veřejné 
nabízejí studium v praktičtěji zaměřených oborech. 

Ke studiu na vysoké školy nejsou přijímáni pouze uchazeči bezprostředně po 
ukončení střední školy, ale i uchazeči přicházející se zkušeností z pracovního trhu, 
tedy uchazeči s „odloženou poptávkou“. Může se jednat o ty, kteří v na vysoké školy 
vstupují bez předchozích zkušeností se studiem, nebo o ty, kteří v minulých letech studium 
předčasně ukončili. Stále častější jsou i případy těch, kteří začínají studovat další vysokou 
školu po úspěšném absolvování předchozího studia. V minulých letech zájem o studium 
z řad odložené poptávky narůstal poměrně rychlým tempem; hlavní příčinou byla změna 
kvalifikačních požadavků na výkon některých povolání – šlo zejména o zdravotní sestry, 
policisty, vězeňskou službu. V posledních letech - v důsledku uspokojení poptávky - však 
počty studentů s „odloženou poptávkou“ již klesají, a pokud se nezmění struktura nabídky 
vysokých škol, tak se nárůst zájmu z řad těchto uchazečů nepředpokládá ani v následujících 
letech. 

Stejně tak jako v případě čerstvých absolventů i v případě studentů s odloženou 
poptávkou ne všichni vysokoškolská studia úspěšně ukončí. Zde však může být 
častějším důvodem předčasného ukončení studia problematické skloubení práce a studia.  

Vzhledem k diskusím o uplatnění absolventů škol na trhu práce a v dalším studiu, které 
se vedou v posledních letech a v souvislosti s diskusí o podobě maturitní zkoušky (a využití 
jejích výsledků při přijímacím řízení na vysoké školy) se v této analýze zaměřujeme 
především na studenty, kteří k vysokoškolskému studiu nastupují bezprostředně po 
ukončení střední školy nebo v následujících čtyřech letech, stejně jako tomu bylo 
v předchozích obdobných publikacích. 

Jak vyplývá z analýzy Přechod absolventů středních škol do terciárního vzdělávání, 
chování absolventů středních škol při výběru oborů studia na vysoké škole se 
tradičně liší a roli hraje zejména absolvovaný obor na střední škole a jejich zájem o obor, 
k jehož studiu se hlásí. Existuje několik typických modelů chování:  

- Absolvent si vybere obor, který chtěl studovat, ke studiu je přijat. Tito studenti studium 
i úspěšně dokončí. 

- Absolvent je sice přijat ke studiu oboru, o který měl zájem, ale v průběhu studia zjistí, 
že mu tento obor nevyhovuje. Tito absolventi většinou začnou následně studovat 
něco jiného. 

- Poměrně častý je případ, kdy se absolvent původně hlásil ke studiu oboru, na který 
nebyl přijat, nicméně nastoupí na obor jiný. Tito studenti následně ve velké míře 
podávají opětovné přihlášky na původně zvolený obor,  
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- Existuje i velká část absolventů, kteří příliš velký zájem o vysokoškolské studium 
nemají, ale spíše zkoušejí štěstí. Do této skupiny patří i ti, kteří by chtěli pokračovat 
ve studiu praktičtěji zaměřených programů, ve vzdělávací nabídce škol je 
nenacházejí, a tak studují obor, který je jejich zaměření nejblíže – velice často je 
však studium náročnější, než očekávali. Tito absolventi ze studia často předčasně 
odcházejí.  

- Část absolventů nemá bezprostředně po ukončení střední školy o další studium 
zájem a odchází na trh práce. Po nástupu do zaměstnání však své rozhodnutí 
přehodnotí a na vysoké školy tito absolventi vstupují s určitým časovým odstupem od 
maturity („odložená poptávka“).  

Uchazeči o vysokoškolské studium jsou při výběru studijního oboru ovlivněni 
různými faktory. Jedním z hlavních faktorů je zájem o obor a s tím související představa 
o budoucí profesi, zde svoji roli hraje i možnost uplatnění se na trhu práce ve 
vystudovaném oboru a výše finančního ohodnocení této profese. Dalším faktorem 
může být snaha o získání vysokoškolského titulu bez ohledu na obor, jen aby měli lepší 
pozici na trhu práce. Tyto faktory hrají významnou roli v motivaci studium zvoleného 
studijního programu úspěšně ukončit, případně ukončit jakékoli studium. Tyto skutečnosti 
mají vliv na míru úspěšnosti ukončení studia i na míru přestupů v průběhu 
vysokoškolského studia. To ovlivňuje i celkovou délku studia předcházející úspěšnému 
absolvování. Někteří studenti přecházejí z oboru na obor, ze školy na školu, případně mění 
i formu studia a místo prezenčního studia volí distanční nebo kombinovanou formu. 
Podstatný je i podíl studentů, kteří ze studia odejdou předčasně před úspěšným 
absolvováním a na vysokou školu se nevrátí ani v budoucnu.  

Obrázek 1: Předčasné ukončení studia na VŠ – absolventi středních škol 

Pokud se zaměříme na 
odchody studentů z vysoko-
školského studia v horizontu 
posledních několika let, je 
evidentní, že nejvíce studen-
tů odchází ze škol v průbě-
hu prvních dvou let studia. 
Nicméně část z nich se na 
vysoké školy vrátí a začne 
studovat stejný, příbuzný nebo 
i zcela jiný obor. Čím déle 
jsou studenti od maturity, 
tím se snižuje podíl těch, 
kteří definitivně odešli 
z vysokých škol v prvních 
dvou letech studia.  

Z celkového počtu absolventů maturitních oborů středních škol, kteří maturovali v roce 
2008/09, jich studium předčasně ukončilo 23 %. Nejvíce jich odešlo v prvních dvou 
letech po maturitě (9,0 %, z toho v průběhu prvního roku 1,0 % a po prvním roce 8,2 %). 
V dalších dvou letech odcházejí každoročně ze studia zhruba 4 % studentů a v pátém roce 
dokonce 5 % studentů. Oproti výsledkům z předchozích let se zvyšují podíly studentů 
odcházejících z vysokoškolského studia po třech a více letech. Příčinou může být 
skutečnost, že stále více vysokých škol využívá možnosti vybírat poplatky za studium 
v případě překročení standardní doby studia. Svoji roli může hrát i ekonomická krize – pokud 
studenti souběžně se studiem pracují a chtějí si výhodné místo udržet, odcházejí ze studia 
ve větší míře.  

Pokud sledujeme studenty vysokých škol – absolventy středních škol z let 2009–2012 
bez hledu na to, v kterém roce absolvovali, odešlo ze studia 19,5 % z nich. Jde o mírně 
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vyšší míru odchodů (o necelých pět procentních bodů), než tomu bylo v případě absolventů 
z let 2002–2005 a 2006–2009.  

Vysokoškolské studium jednotlivých programů je různě náročné, proto míry odchodů ze 
studia závisí nejen na absolvovaném oboru na střední škole, ale liší se i podle studovaného 
oboru na škole vysoké. Zároveň jsou míry odchodů ze studia ovlivněny i tím, jaký je při 
přijímacím řízení převis poptávky, resp. zda je nutné skládat přijímací zkoušky. O tom svědčí 
i fakt, že největší podíl studentů předčasně ukončuje studium technických oborů, což 
jsou právě obory vysokých škol, které mají poměrně nouzi o uchazeče a velice často přijímají 
všechny uchazeče o studium. Tyto obory pak volí ve větší míře uchazeči, kteří se 
po neúspěšném ukončení studia na vysoké školy již nevracejí.  

V případě strojírenských oborů odchází předčasně ze studia 39 % absolventů, ze 
studia elektronických oborů 32 %, oborů chemie 30 % a u ostatních technických oborů 
jde o 27 % studentů. Kromě technických oborů odcházejí více než dvě pětiny studentů 
vysokých škol ze studia zemědělství (33 % předčasných odchodů), oborů matematicko-
fyzikálních (29 %) a přírodovědných (25 %)  

Naopak, pokud absolventi nastoupí ke studiu oborů práva a lékařských 
a zdravotnických, pak jich naprostá většina ve studiu i setrvá, ze studia odchází předčasně 
pouze 6 %, resp. 9 % z nich.  

Většina studentů, kteří zanechají předčasně studia a na vysoké školy se následně 
vracejí, si tradičně nejčastěji vybírá programy stejného nebo obdobného zaměření, případně 
začne studovat obory ekonomické, nebo ostatní humanitní.  

V případě většiny oborových skupin 40 % a více studentů, kteří předčasně odešli ze 
studia a na vysoké školy se vrací, přecházejí ke studiu stejně zaměřených oborů. 
Výjimkou jsou obory chemie (návraty 18 %), obory matematicko-fyzikální (stejně zaměřené 
obory studuje 30 % přecházejících studentů), ostatní technické (návraty 38 %) a obory právo 
(návraty 35 %). Naopak nejčastěji se vrací ke studiu obdobných oborů ti, kteří předčasně 
ukončili studium strojírenství (61 %) a lékařství (68 %).  

Tabulka 1: Přestupy mezi obory vysokých škol – absolventi středních škol celkem  

10 PŘÍROD 10 MATFY 23 STROJ 26 ELEKT 28 CHEM 2 OST TECH36 STAVE 4 ZEMĚD 5 LÉKAŘ 62 EKON 68  PRÁVO 6 OST HUMAN75 UČITEL 8 UMĚNÍ

10 PŘÍROD 41,2% 2,1% 0,8% 4,2% 1,6% 6,7% 1,1% 3,1% 6,4% 14,6% 1,1% 9,6% 6,4% 0,9% 100,0%

10 MATFY 8,1% 29,8% 2,1% 3,5% 1,2% 6,7% 1,9% 1,0% 3,0% 22,9% 1,4% 7,1% 10,4% 0,9% 100,0%

23 STROJ 2,7% 0,6% 61,7% 2,8% 0,4% 11,5% 2,2% 3,4% 0,6% 7,9% 0,4% 3,5% 1,8% 0,5% 100,0%

26 ELEKT 10,4% 1,2% 2,5% 45,6% 0,6% 8,8% 1,7% 2,2% 0,5% 18,0% 0,7% 4,5% 2,7% 0,5% 100,0%

28 CHEM 10,3% 0,8% 0,2% 0,6% 18,1% 14,5% 0,9% 7,8% 17,8% 11,2% 1,8% 8,0% 7,1% 0,9% 100,0%

2 OST TECH 6,6% 1,5% 4,1% 4,3% 2,7% 37,8% 4,1% 4,6% 6,3% 12,5% 1,2% 7,8% 5,2% 1,2% 100,0%

36 STAVE 3,1% 1,1% 2,7% 1,4% 0,8% 19,5% 44,6% 3,1% 1,5% 12,6% 0,9% 4,9% 2,9% 0,8% 100,0%

4 ZEMĚD 5,1% 0,5% 1,0% 1,4% 0,8% 6,3% 1,5% 55,2% 2,8% 10,1% 1,0% 7,3% 6,4% 0,8% 100,0%

5 LÉKAŘ 5,2% 1,1% 0,2% 0,5% 3,3% 4,9% 0,3% 1,9% 67,5% 3,5% 1,4% 5,2% 4,9% 0,1% 100,0%

62 EKON 3,7% 1,0% 0,6% 1,1% 0,6% 4,2% 1,3% 1,4% 0,9% 58,0% 5,5% 14,7% 6,0% 0,9% 100,0%

68  PRÁVO 2,7% 0,7% 0,4% 0,7% 0,5% 2,1% 0,2% 1,0% 1,6% 20,7% 34,9% 28,7% 4,0% 1,8% 100,0%

6 OST HUMAN 3,5% 0,8% 0,4% 0,5% 0,4% 3,8% 0,4% 1,3% 1,7% 12,1% 6,2% 53,1% 12,5% 3,3% 100,0%

75 UČITEL 8,3% 2,7% 0,5% 0,6% 0,5% 2,3% 0,6% 1,8% 3,0% 8,8% 2,9% 17,5% 47,1% 3,6% 100,0%

8 UMĚNÍ 2,5% 0,3% 0,8% 0,1% 0,1% 3,9% 0,3% 1,3% 1,1% 7,3% 1,8% 20,8% 12,8% 46,9% 100,0%

VŠICHNI 9,2% 2,1% 4,6% 4,8% 1,4% 9,5% 3,5% 4,4% 6,2% 22,5% 3,5% 16,8% 9,5% 2,1% 100,0%  

Celkově nejčastěji začínají vracející se studenti studovat ekonomii (22 %), ostatní 
humanitní obory (17 %), ostatní technické obory (10 %) a pedagogiku a učitelství (10 %).  

Nejvyšší míru přestupů do jiných skupin vykazují studenti chemických oborů 
(82 %). Nejvíce těch, kteří se vracejí po neúspěšném ukončení zpět na vysoké školy, 
začínají studovat kromě chemie (18 %) zejména lékařské obory (18 %), ostatní technické 
obory a obory ekonomické (11 %) a ekonomii (11 %). 

 Další oborovou skupinou s vysokou mírou mezioborových přestupů jsou obory 
matematicko-fyzikální, kde přestupuje 23 % navrátivších se studentů do oborů ekonomie 
a 10 % do oborů pedagogika a učitelství.  



 9 

Více než dvě pětiny mezioborových přechodů vykazuje i oborová skupina právo, kde 
29 % navrátivších se do studia nastupuje ke studiu ostatních humanitních oborů a 21 % ke 
studiu ekonomie.  

Za zmínku stojí i ostatní technické obory, kde jiné oborové skupiny volí 62 % těch, 
kteří se vracejí do studia. Více než desetina volí ekonomii.  

Z nezmíněných oborových skupin s vyšší mírou přestupů uvnitř oborové skupiny 
přestupuje více než desetina neúspěšných studentů u oborů pedagogiky a učitelství a oborů 
uměleckých ke studiu ostatních humanitních borů (17 %, resp. 20 %), v případě 
elektrotechnických, přírodovědných, stavebnických, ostatních humanitních a zemědělských 
oborů ke studiu ekonomie (18 %, resp. 15 %, 13 %, 12 %, 10 %).  

Oproti předchozím letům jsou přestupy do jiných oborových skupin celkově 
častější a studenti jsou méně vyhranění, odchody se častěji rozmělní do více oborových 
skupin, mnohdy naprosto odlišných než byl původně zvolený obor. 

2.1. Absolventi gymnázií a jejich studium na vysokých školách 

Rámcové vzdělávací programy gymnaziálních oborů středních škol jsou koncipovány 
tak, aby poskytovaly všeobecné vzdělání a absolventy primárně vybavily takovými znalostmi 
a dovednostmi, které jim poskytnou kvalitní základ pro další studium. Vzhledem k rozložení 
sítě gymnázií po celé republice (existují prakticky ve všech okresech) jsou tyto školy 
dopravně dostupné prakticky všem absolventům základních škol, kteří mají zájem získat 
maturitní vzdělání všeobecného charakteru.  Kvůli charakteru získaných znalostí nejsou 
absolventi gymnázií specificky oborově vyhranění a na vysokých školách studují 
prakticky v celé škále oborů, které vysoké školy nabízejí. V porovnání s absolventy 
odborných středních škol si však častěji volí programy humanitního zaměření.  

Bezprostředně po maturitě odchází studovat na vysoké školy více než 90 % 
absolventů a obvykle nastupují ke studiu oborů, o které mají skutečně zájem. Vzhledem 
k širším znalostem a dobrému základu pro další studium jsou navíc tito absolventi při 
studiu na vysoké škole v porovnání s ostatními absolventy středních škol úspěšnější 
a ze studia odcházejí ve výrazně nižší míře.  

Obrázek 2: Předčasné ukončení studia na VŠ – absolventi gymnázií 

Vysokoškolské studium 
předčasně ukončilo 13 % 
absolventů gymnázií z roku 
2009 (pokud se zaměříme na 
absolventy celého období 
2009–2012, odešlo ze studia 
9,6 % z nich). Oproti roku 
2006 tak došlo k mírnému 
zvýšení předčasných odchodů 
(o 3 procentní body).  

V prvních dvou letech 
po maturitě odešlo ze studia 
3,1 % absolventů z roku 
2009, kteří nastoupili k vyso-
koškolskému studiu (0,3 % 

v prvním roce po maturitě, 2,8 % po prvním roce). Ve třetím roce odchází ze studia pouze 
2,2 % studentů, ale pak míry odchodů mírně narůstají – ve čtvrtém roce předčasně odejdou 
ze studia 3 % a v pátém 5 % studentů – absolventů gymnázií. Oproti roku 2006 tedy došlo 
zejména k nárůstu podílu odchodů ve čtvrtém a dalších letech studia. 

Pokud absolventi gymnázií odejdou ze studia po prvních dvou letech studia (5,9 % 
odchodů u absolventů roku 2012), část z nich se ke studiu opět vrátí. O tom svědčí 
i skutečnost, že u absolventů z roku 2011 (mají 3 roky od maturity) je míra odchodů v prvních 



 10 

dvou letech již jen 3,7 %, u absolventů z roku 2010 (čtyři roky po maturitě) se jedná o 3,4 % 
a u absolventů z roku 2009 (pět let po maturitě) o 3,1 %.  

Míra úspěšnosti a neúspěšnosti absolventů gymnázií závisí i na tom, který obor 
začnou studovat. Nejčastěji ze studia odcházejí předčasně ti absolventi gymnázií, kteří 
studovali technické obory. Jedná se zejména o studenty chemie (předčasně studium 
ukončí 23 % z nich), studenty strojírenství a elektrotechnických oborů (shodně 17% míra 
odchodů). Vyšší míru předčasných odchodů dále vykazují i studenti matematiky a fyziky 
(17% míra předčasných odchodů), zemědělství (17 %) a přírodních věd (15% míra 
odchodů). Oproti tomu ve studiu častěji zůstávají ti absolventi gymnázií, kteří si zvolili 
studium práva (pouze 3 % předčasných odchodů), lékařské a zdravotnické obory (5% míra 
odchodů), ekonomii a učitelství a pedagogiku (shodně 10 % předčasných odchodů).  

Tabulka 2: Předčasné ukončení vysokoškolského studia podle studovaného oboru – obory gymnázií 

10 PŘÍROD10 MATFY 23 STROJ 26 ELEKT 28 CHEM 2 OST TECH36 STAVE 4 ZEMĚD 5 LÉKAŘ 62 EKON 68  PRÁVO 6 OST HUMAN75 UČITEL 8 UMĚNÍ celkem

gymnázia 15,1% 17,4% 16,9% 16,6% 23,1% 13,1% 11,8% 16,8% 4,5% 9,8% 3,3% 11,7% 9,8% 11,5% 9,6%  

Absolventi gymnázií, kteří v průběhu studia na vysoké školy studium ukončí před 
jeho absolvováním a následně k dalšímu vysokoškolskému studiu nastoupí, nejčastěji 
nastupují ke studiu ostatních humanitních a ekonomických oborů (shodně 21 %), ke 
studiu přírodních věd (12 %) a učitelství a pedagogiky (10 %).  

Naopak nejméně často (do 3 % navrátivších se) přestupují ke studiu matematicko-
fyzikálních, strojírenských a elektrotechnických oborů, dále oborů chemie, stavebnictví, 
zemědělských a uměleckých.  

Tabulka 3: Přestupy mezi obory vysokých škol – absolventi gymnázií 

10 PŘÍROD 10 MATFY 23 STROJ 26 ELEKT 28 CHEM 2 OST TECH36 STAVE 4 ZEMĚD 5 LÉKAŘ 62 EKON 68  PRÁVO 6 OST HUMAN75 UČITEL 8 UMĚNÍ

10 PŘÍROD 44,0% 1,9% 0,6% 3,2% 1,1% 5,4% 1,2% 2,8% 8,8% 12,7% 1,4% 9,7% 6,1% 1,1% 100,0%

10 MATFY 10,7% 22,2% 2,0% 3,5% 1,3% 8,5% 2,9% 0,7% 4,0% 25,8% 1,8% 6,5% 9,5% 0,7% 100,0%

23 STROJ 3,5% 1,6% 52,8% 3,1% 0,8% 14,1% 2,8% 2,6% 2,0% 10,6% 0,4% 3,3% 1,6% 0,8% 100,0%

26 ELEKT 11,8% 2,1% 2,7% 39,2% 0,4% 6,5% 2,7% 1,2% 1,3% 21,4% 1,3% 6,2% 2,7% 0,5% 100,0%

28 CHEM 11,3% 1,0% 0,8% 14,9% 10,9% 0,8% 5,9% 22,0% 11,1% 1,9% 9,4% 9,4% 0,6% 100,0%

2 OST TECH 8,7% 2,4% 2,7% 2,7% 3,1% 31,7% 3,3% 3,9% 12,3% 11,7% 1,6% 8,6% 5,8% 1,6% 100,0%

36 STAVE 5,6% 2,1% 2,9% 1,8% 1,1% 19,8% 30,3% 2,3% 3,7% 16,9% 1,7% 6,5% 4,1% 1,2% 100,0%

4 ZEMĚD 9,5% 0,6% 0,9% 1,5% 1,3% 4,6% 1,7% 38,7% 6,7% 10,0% 1,3% 12,3% 9,1% 1,9% 100,0%

5 LÉKAŘ 7,3% 1,6% 0,4% 0,6% 4,7% 6,7% 0,4% 2,3% 58,8% 4,0% 1,9% 6,3% 4,8% 0,1% 100,0%

62 EKON 4,4% 1,1% 0,4% 1,1% 0,5% 3,0% 1,3% 1,6% 1,6% 50,5% 10,0% 17,7% 5,6% 1,2% 100,0%

68  PRÁVO 2,8% 0,8% 0,5% 0,8% 0,5% 2,1% 0,3% 0,7% 2,0% 18,8% 32,6% 31,6% 4,1% 2,3% 100,0%

6 OST HUMAN 3,5% 0,8% 0,3% 0,3% 0,4% 2,3% 0,4% 1,4% 1,8% 11,2% 8,7% 53,4% 12,0% 3,5% 100,0%

75 UČITEL 8,8% 2,8% 0,2% 0,2% 0,5% 2,2% 0,5% 1,5% 4,3% 7,8% 4,8% 22,5% 40,8% 3,0% 100,0%

8 UMĚNÍ 4,0% 0,3% 1,3% 5,0% 0,3% 1,7% 1,7% 8,9% 3,6% 23,2% 12,9% 37,1% 100,0%

VŠICHNI 11,5% 2,2% 2,1% 2,8% 1,5% 7,2% 2,3% 3,0% 8,4% 20,5% 5,9% 20,9% 9,6% 2,2% 100,0%  

Absolventi gymnázií, pokud neúspěšně ukončí vysokoškolské studium a znovu ke 
studiu nastoupí, často nastupují ke studiu programů stejně zaměřených. Výjimkou 
(méně než dvě pětiny přestupů do stejně zaměřených oborů) jsou ti, kteří původně nastoupili 
ke studiu chemie (85 % mimooborových přestupů), matematicko-fyzikálních oborů (78 % 
přestupů na jiný obor), stavebnictví (70 %mimo obor), ostatních technických oborů (68 %), 
práva (67 %) a umění (63 % mimooborových přestupů). K přestupům mimo obor dochází 
u absolventů gymnázií mnohem častěji než v minulých letech. 

 Míra opětovných nástupů ke studiu programů ve stejných oborových skupinách se 
pohybuje nad 50% hranicí v případě oborů strojírenských (53 %), lékařských (59 %), 
ekonomických (51 %) a ostatních humanitních (53 %). Ve všech oborových skupinách, 
s výjimkou lékařských a zdravotnických věd, existuje alespoň jedna jiná oborová skupina, do 
které nastupuje více než 10 % absolventů gymnázií navrátivších se po neúspěšném 
ukončení studia zpět na vysoké školy.  

Po předčasném odchodu ze studia přírodovědných oborů nastupuje 44 % opět ke 
studiu přírodních věd a 13 % začne studovat ekonomii. Jednotlivé ostatní oborové skupiny 
se podílejí na opětovných nástupech do 10 %. 
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Absolventi gymnázií, kteří začali studovat matematicko-fyzikální obory a následně 
přestupují na jiný obor, nejčastěji nastupují ke studiu ekonomie (26 %), přejdou na jiný obor 
matematicko-fyzikální (22 %) nebo nastoupí ke studiu přírodních věd (11 %). Za zmínku stojí 
i přestupy na obory pedagogiky a učitelství (necelá desetina). 

Pokud absolventi gymnázií opustí studium strojírenství a ke studiu na vysoké škole se 
opětovně vrátí, nejčastěji studují opět strojírenství (53 %), případně nastoupí ke studiu 
ostatních technických oborů (14 %) a oborů ekonomie (11 %). 

Studenti oborů elektrotechnických z řad absolventů gymnázií, pokud studia zanechají 
a opět začnou studovat, si znovu vybírají obory stejného zaměření (39 %), obory 
ekonomické (21 %) a obory přírodních věd (12 %). 

Z oborů chemie absolventi gymnázií nejčastěji přestupují na jiné obory – přestupy uvnitř 
oborové skupiny tvoří pouze 15 %. Studenti přestupují ke studiu oborů lékařských a zdravot-
nických (22 %), ekonomických (11 %), přírodních věd (11 %) a ostatních technických (11 %). 

Třetina neúspěšných absolventů gymnázií, kteří začali studovat ostatní technické 
obory, se vracejí ke studiu oborů obdobných. Dalších 12 % začne studovat obory lékařské a 
zdravotnické a obdobně 12 % ekonomii. 

 Absolventi gymnázií, kteří začali na vysoké škole studovat stavebnictví, se nejčastěji 
vrací studovat obory obdobné (30 %), příbuzné, resp. technické (ostatní technické obory – 
20 %, a dalších 6 % vstupuje do oborů strojírenských, elektrotechnických a chemie) a dále 
obory ekonomie (17 %). 

Specifická je skupina absolventů gymnázií, kteří začali studovat zemědělské obory 
a vracejí se zpět na vysoké školy. Jde o jedinou „nehumanitní“ oborovou skupinu nastupující 
opětovně na vysoké školy ve větší míře ke studiu ostatních humanitních oborů (12 % 
navrátivších). Další dvě pětiny se vrací ke studiu zemědělství a desetina ke studiu ekonomie. 

 Absolventi gymnázií, kteří zanechali studia lékařství a zdravotnictví, začnou opětovně 
studovat zejména stejné obory (59 %). Ostatní obory nejsou nijak významně zastoupeny. 

Pokud absolventi gymnázií předčasně ukončí studium ekonomie a znovu začnou na 
vysoké škole studovat, kromě ekonomie (51 %) ve větší míře (18 % z nich) nastupují ke 
studiu ostatních humanitních oborů a oborů práva (10 %). 

Studenti práv z řad absolventů gymnázií, kteří studia zanechají a opětovně začnou na 
vysoké škole studovat, kromě oborů práva (třetina z nich) nastupují ve vyšší míře i ke studiu 
oborů příbuzných, a to oborů ekonomických (19 %) a ostatních humanitních oborů (32 %).  

Absolventi gymnázií, kteří neúspěšně ukončí studium ostatních humanitních oborů a na 
vysoké školy se vracejí, si vybírají obdobné obory (53 %), učitelství (12 %) a ekonomii (11 %)  

Z oborů učitelství, pedagogika a sociální péče přestupují absolventi gymnázií 
nejčastěji kromě učitelských oborů (41 %) ke studiu ostatních humanitních oborů (23 %). 
Pravděpodobně se jedná o studenty, kteří obory humanitní chtěli původně studovat, ale 
vzhledem k tomu, že nebyli napoprvé přijati, začali studovat obory učitelství s příbuznou 
aprobací. 

Poslední oborovou skupinou, ze které absolventi gymnázií ve vyšší míře přestupují ke 
studiu jiných oborů, jsou obory umění (opětovně ke studiu umění nastoupí 37 % 
navrátivších se studentů). Z nich absolventi gymnázií nejčastěji přestupují ke studiu ostatních 
humanitních oborů (23 %) a oborů učitelství (13 %). 

2.2. Absolventi oborů lyceum a jejich studium na vysokých školách 

Obory lyceí začaly střední školy nabízet na konci devadesátých let, počty žáků začaly 
výrazně narůstat až od roku 2003/04. Společně s tím, jak školy začaly tyto obory zařazovat 
do své nabídky, rostly i počty absolventů, které dosáhly nejvyššího počtu v roce 2010/11 
(zhruba 5,6 tis.). Následně v důsledku klesající demografické křivky dochází i k poklesu 
počtu absolventů lyceí.  
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Vzhledem k obsahu rámcového vzdělávacího programu řadíme lycea do všeobecného 
vzdělání – v porovnání s „klasickými“ odborně zaměřenými obory středních škol věnují 
daleko větší prostor všeobecně vzdělávacím předmětům. Díky tomu absolventi oborů lyceí 
dosahují, stejně jako v případě absolventů gymnázií, vyšší úspěšnosti ve 
vysokoškolském studiu a nižší míry odchodů z vysokoškolského vzdělávání oproti 
absolventům odborně zaměřeného studia na středních školách. Na vysoké školy vstupují 
v posledních letech více než tři čtvrtiny absolventů.  

Ze studia odchází větší podíl absolventů oborů lyceí, než je tomu v případě absolventů 
gymnázií. Přesto se absolventi lyceí řadí mezi jedny z nejúspěšnějších při studiu na 
vysoké školy, ze studia odešlo před jeho úspěšným ukončením po pěti letech od maturity 
18 % těch, kteří maturovali v roce 2009–2012 a nastoupili ke studiu na vysoké škole. 
V případě absolventů z roku 2009 se jednalo o 21 %. 

Obrázek 3: Předčasné ukončení studia na VŠ – absolventi lyceí 

Nejvíce studentů z řad 
absolventů lyceí odchází 
z vysokoškolského studia 
v prvních dvou letech po 
maturitě (8,0 % – z toho 
v prvním roce 1,0 % a po 
prvním roce 7,0 %). V dalších 
letech odchází každoročně 
dalších 4–5 % studentů (po 
třetím a čtvrtém roce po 
čtyřech procentech, po pátém 
roce pět procent). Absolventi 
lyceí mají míry odchodů 
v jednotlivých letech poměr-
ně vyrovnané. Oproti absol-
ventům z roku 2006 dochází 

ke zvýšení míry odchodů z vysokoškolského studia v prvních dvou, ve čtvrtém a pátém roce 
studia, což je trend, který platí obecně pro většinu skupin absolventů středních škol.  

Obdobně jako absolventi gymnázií i absolventi lyceí nejčastěji předčasně ukončují 
studium matematicko-fyzikálních (29 % odchodů), zemědělských (26 %) a technických 
oborů. V případě studia chemie předčasně ukončí 28 % studentů z řad absolventů lyceí, 
více než pětina absolventů lyceí nedokončí ani studium strojírenství, elektrotechniky, 
přírodních věd (shodně 25% míra odchodů) a ostatních technických věd (21% neúspěšnost). 
Naopak devadesát procent studentů – absolventů lyceí – dokončí studium lékařských 
a zdravotnických oborů a studium práva (10 % předčasných odchodů). 

Tabulka 4: Předčasné ukončení vysokoškolského studia podle studovaného oboru – obory lyceí 

10 PŘÍROD10 MATFY 23 STROJ 26 ELEKT 28 CHEM 2 OST TECH36 STAVE 4 ZEMĚD 5 LÉKAŘ 62 EKON 68  PRÁVO 6 OST HUMAN75 UČITEL 8 UMĚNÍ celkem

lycea 24,6% 29,1% 24,4% 24,7% 27,8% 21,2% 17,3% 26,0% 10,1% 13,9% 10,1% 16,0% 12,5% 13,4% 18,2%  

Pokud absolventi lyceí odcházejí ze studia na vysoké škole a následně se na 
vysoké školy opětovně vracejí, nejčastěji přestupují ke studiu ekonomie (26 %), 
ostatních technických oborů (12 % přestupujících), oborů pedagogiky a učitelství 
a ostatních humanitních oborů (po 11 %). Situace odpovídá období 2006–2009.  

Jestliže se studenti z řad absolventů oborů lyceí po neúspěšném ukončení vysoké 
školy ke studiu vracejí, většinou si vybírají obory stejného zaměření. Výjimkou (méně než 
40 % přestupů uvnitř oborové skupiny) jsou ti, kteří zanechali studia přírodovědných oborů 
(35 %), oborů matematicko-fyzikálních (27 %), elektrotechnických (35 %), chemie (12 %) a 
práva (37 %). Více než 60 % přestupů uvnitř oborové skupiny vykazují obory lékařství a 
zdravotnictví (68 %), ekonomie (65 %) a pedagogiky a učitelství (61 %).  
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Vzhledem k relativně nízkému počtu studentů z řad absolventů lyceí přestupujících na 
jiný obor se budeme zabývat jen těmi, kteří odešli ze studia oborů přírodovědných, 
strojírenských, ostatních technických, ekonomie, učitelství a ostatních ekonomických. 

V případě přírodovědných oborů přestupují absolventi lyceí zejména do programů 
v rámci oborové skupiny, případně ke studiu ekonomie, kam přestupují téměř dvě desetiny 
těch, kteří studium předčasně ukončili a na vysoké školy se následně vracejí. 

Ti absolventi oborů lyceí, kteří začali studovat na vysoké škole strojírenské obory, 
odešli ze školy a ke studiu se opětovně vracejí, se v naprosté většině vracejí znovu ke studiu 
strojírenství, případně si vybírají ostatní technické obory (13 % z nich). Jedná se o jedinou 
technicky zaměřenou oborovou skupinu absolventů lyceí, kteří si v menší míře vybírají při 
návratu ke studiu ekonomii; tu si vybere méně než desetina navrátivších se (8 %). 

V případě absolventů lyceí, kteří odcházejí ze studia ostatních technických oborů, 
16 % z těch, kteří ke studiu opětovně nastoupí, si vybírá obory ekonomické, více než dvě 
pětiny přestupů probíhají uvnitř oborové skupiny.  

Absolventi lyceí, kteří zanechali studia ekonomie a ke studiu na vysoké školy se 
vracejí, si kromě ekonomie (65 % přestupů) vybírají i ostatní humanitní obory (11 %). Ti, kteří 
začali studovat ostatní humanitní obory, preferují při svých návratech ke studiu kromě 
stejných oborů i učitelství a pedagogiku (18 %) a ekonomii (16 %). 

Poslední oborovou skupinou s vyšším počtem přestupujících je učitelství, pedagogika 
a sociální péče. Vzhledem k vysoké míře přestupů uvnitř oborové skupiny (61 %) jsou 
ostatní obory zastoupeny v menší míře, zmíníme pouze ostatní humanitní obory (11 %).  

Tabulka 5: Přestupy mezi obory vysokých škol – absolventi lyceí 

10 PŘÍROD 10 MATFY 23 STROJ 26 ELEKT 28 CHEM 2 OST TECH36 STAVE 4 ZEMĚD 5 LÉKAŘ 62 EKON 68  PRÁVO 6 OST HUMAN75 UČITEL 8 UMĚNÍ

10 PŘÍROD 35,2% 2,1% 1,8% 3,9% 2,1% 8,5% 1,8% 3,0% 6,7% 18,8% 0,3% 7,3% 8,2% 0,3% 100,0%

10 MATFY 6,5% 26,8% 2,4% 2,4% 1,6% 6,5% 4,1% 0,8% 2,4% 24,4% 0,8% 8,9% 11,4% 0,8% 100,0%

23 STROJ 2,1% 1,0% 58,0% 3,1% 0,7% 13,2% 4,2% 2,8% 0,3% 8,0% 3,8% 2,4% 0,3% 100,0%

26 ELEKT 12,3% 2,6% 7,5% 35,2% 1,3% 11,5% 4,8% 2,6% 13,7% 5,3% 2,6% 0,4% 100,0%

28 CHEM 12,0% 1,2% 2,4% 12,0% 20,5% 1,2% 8,4% 21,7% 10,8% 1,2% 3,6% 3,6% 1,2% 100,0%

2 OST TECH 5,7% 2,0% 4,7% 3,7% 1,2% 41,6% 7,1% 3,2% 5,4% 15,5% 1,5% 4,4% 3,7% 0,2% 100,0%

36 STAVE 1,6% 0,4% 3,6% 0,4% 0,4% 21,8% 46,8% 2,8% 0,4% 10,5% 0,8% 6,9% 2,8% 0,8% 100,0%

4 ZEMĚD 4,3% 1,1% 1,1% 2,1% 6,4% 51,1% 1,1% 18,1% 1,1% 7,4% 6,4% 100,0%

5 LÉKAŘ 5,9% 1,3% 3,9% 5,9% 0,7% 66,0% 6,5% 1,3% 2,0% 6,5% 100,0%

62 EKON 3,2% 1,1% 1,4% 0,9% 0,6% 6,3% 1,2% 1,6% 0,5% 64,8% 1,6% 10,6% 5,8% 0,4% 100,0%

68  PRÁVO 5,3% 5,3% 26,3% 36,8% 21,1% 5,3% 100,0%

6 OST HUMAN 5,9% 0,9% 0,9% 1,2% 2,8% 0,3% 0,9% 2,2% 15,5% 3,1% 46,7% 18,3% 1,2% 100,0%

75 UČITEL 6,4% 3,0% 0,7% 1,0% 0,3% 2,0% 1,0% 1,3% 8,7% 1,0% 10,7% 61,1% 2,7% 100,0%

8 UMĚNÍ 5,9% 5,9% 5,9% 17,6% 23,5% 41,2% 100,0%

VŠICHNI 8,0% 2,4% 7,0% 4,0% 1,3% 12,3% 5,6% 3,5% 5,4% 25,6% 1,4% 11,2% 11,4% 0,9% 100,0%  

2.3. Absolventi maturitních oborů středních škol kategorie M 
a jejich studium na vysokých školách 

Obory kategorie M byly v minulosti doménou středních odborných škol, jedná se 
o odborně zaměřené maturitní obory bez odborného výcviku. Původně byly primárně určeny 
pro přípravu absolventů na výkon odborných profesí, tedy pro trh práce. V posledním 
desetiletí se však uplatnění absolventů škol výrazně změnilo, většina z nich pokračuje ve 
studiu na vysoké či vyšší odborné škole. K vysokoškolskému studiu odchází 
nadpoloviční většina z nich (v roce 2012/13 se jednalo o 56 % absolventů). Po prudkém 
nárůstu podílu zmíněných odchodů se situace v posledních letech stabilizovala a podíl 
absolventů odcházejících studovat na vysokou školu se již nezvyšuje. Absolutní počty 
absolventů odcházejících studovat na vysokou školu se výrazně neliší od počtu 
přijatých absolventů gymnázií. 

Absolventi maturitních oborů kategorie M se na vysoké školy hlásí zejména ke studiu 
oborů příbuzných těm, které absolvovali na střední škole, případně ke studiu 
ekonomie. Struktura vysokoškolských studentů z řad těchto absolventů podle 
oborového členění je tedy velmi závislá na zaměření středních škol. Z tohoto důvodu je 
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podstatné sledovat jak chování absolventů oborů středních škol na vysoké škole jako celku, 
tak se zaměřit i na jednotlivé oborové skupiny středních odborných škol. V této publikaci se, 
stejně jako v minulých letech, v samostatných kapitolách zabýváme v případě oborů 
středních škol oborovými skupinami s vyšším počtem absolventů, u nichž má smysl 
sledovat chování absolventů při studiu na vysoké škole – ekologie a ochrana 
životního prostředí (skupina oborů 16), strojírenství a strojírenská výroba (skupina 
oborů 23), elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika (skupina oborů 26), 
technická chemie, chemie silikátů (skupina oborů 28), stavebnictví, geodézie 
a kartografie (skupina oborů 36), doprava s spoje (skupina oborů 37), zemědělství 
a lesnictví (skupina oborů 41), zdravotnictví (skupina oborů 53), ekonomika 
a administrativa (oborová skupina 63), gastronomie, hotelnictví a turismus (skupina 
oborů 65), právo a právní činnost (skupina oborů 68), pedagogika, učitelství a sociální 
péče (skupina oborů 75) a umělecké obory (oborová skupina 82). 

Obrázek 4: Předčasné ukončení studia na VŠ – absolventi maturitních oborů kategorie M 

Absolventi odborně zamě-
řených oborů středních škol 
kategorie M odcházejí z vy-
sokoškolského studia před-
časně ve větší míře, než je 
tomu v případě absolventů 
oborů gymnázií a lyceí, ale 
v menší míře než absolventi 
odborně zaměřených oborů 
kategorie L0 (bývalé obory 
středních odborných učilišť) 
a absolventi oborů gymnázií. 
Celkově zanechalo vysoko-
školského studia před jeho 
úspěšným ukončením 28 % 
absolventů těchto oborů z let 
2009–2012.  

Jak ukazuje vývoj předchozích let, část těchto studentů se ještě ke studiu v budoucnu 
zajisté vrátí. Vzhledem ke strukturovanému studiu na prakticky všech vysokých školách 
(s výjimkou medicíny, veterinárního lékařství a několika dalších specifických programů) se již 
příliš nezvyšuje podíl předčasných odchodů po třetím roce studia (resp. po třetím roce od 
maturitní zkoušky), o čemž svědčí i v podstatě shodná míra předčasných odchodů ze studia 
u absolventů středních škol, kteří maturovali v roce 2009 a 2010. 

Návraty do studia po jejich předčasném ukončení jsou patrné i z míry odchodů po 
prvních dvou letech po maturitě – v případě maturantů oborů středních škol kategorie M 
z roku 2012 studujících na vysoké škole odešlo ze studia o prvních dvou letech 22 %, 
u maturantů z roku 2011 je to již pouze 19 %, u maturantů z roku 2010 jde o 18 % 
a v případě maturantů z roku 2009, kteří mají již šest let po maturitě, jde o 15%. 

Předčasné odchody absolventů odborně zaměřených oborů středních škol kategorie M 
z vysokoškolského studia v jednotlivých letech po maturitě je možné nejlépe vysledovat 
u absolventů, kteří maturovali v roce 2009, mají tedy šest let po maturitě. Celkově jich 
neúspěšně ukončila studium necelá třetina – 31,7 %. Nejvyšší podíl odchodů nastává -
stejně jako v minulých letech - v průběhu prvních dvou let po ukončení střední školy (14,8 % 
absolventů odborných oborů středních škol kategorie M, kteří studovali na vysoké škole). 
Dalších 6 % jich odchází po druhém roce studia. Podíly neúspěšných odchodů po třetím 
a čtvrtém roce studia jsou již nižší – v každém roce se jedná se o 5–6 %.  

Oproti absolventům z roku 2006 se míry odchodů v prvních dvou letech výrazně 
zvýšily (o 4,5 procentního bodu) a mírně se zvýšily i míry odchodů v dalších letech          
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(o 1,3–1,9 procentního bodu). Toto je ale trend, který se projevuje i v případě absolventů 
oborů lyceí i oborů kategorie L0 a nástavbového studia.  

Celkově vývoj mezi roky 2002, 2006 a 2009 odpovídá i vývoji počtu přijímaných na 
vysoké školy z řad absolventů oborů kategorie M. Zejména vzhledem ke skutečnosti, že 
některé vysoké školy (především technického zaměření) nepořádají přijímací zkoušky 
a přijímají pouze na základě předložení maturitního vysvědčení, vstupují na vysoké školy 
i absolventi, kteří by v minulosti neprošli přijímacím řízením a kteří spíše zkoušejí, zda na 
studium mají; případně by rádi absolvovali více prakticky zaměřené studium, jehož nabídka 
však na vzdělávacím trhu chybí (např. obdoba zahraničních profesních bakalářů). Tito 
studenti pak velice často vysoké školy opouštějí v průběhu prvního a druhého roku studia. 

Je zřejmé, že vyšší předčasné odchody absolventů oborů středních škol kategorie M 
z vysokoškolského studia oproti absolventům gymnázií a lyceí budou znamenat i vyšší míry 
jejich odchodů ze studia v rámci jednotlivých oborových skupin. Situace absolventů 
jednotlivých oborových skupin se však velmi liší i vzhledem k tomu, které obory na vysokých 
školách absolventi preferují a jak náročné je samotné studium těchto oborů. 

Nejméně úspěšní jsou ve vysokoškolském studiu ti absolventi maturitních oborů 
středních škol kategorie M, kteří nastoupili ke studiu technických oborů – zejména 
strojírenství (38% míra odchodů), oborů elektrotechnických (předčasně odchází 29 % 
nastoupivších), chemie (28 %), a ostatních technických oborů (míra předčasných odchodů 
28 %) – dále oborů matematiky a fyziky (37% míra předčasných odchodů), zemědělství 
a lesnictví (ze studia odchází 33 % studentů, absolventů oborů kategorie M) a přírodních 
věd (odchody 30 %). Pod 10% hranicí předčasných odchodů ze studia jsou naopak 
absolventi studující právní vědy a obory umění (shodně po 9 % odchodů).  

Pokud absolventi oborů středních školy kategorie M studium na vysoké škole 
předčasně ukončí a znovu ke studiu nastoupí, pak nejčastěji volí obory technické 
(zejména ostatní technické obory – 12 %), obory ekonomické (25 %) a ostatní humanitní 
obory (12 %). Takové chování odpovídá i chování absolventů těchto oborů, kteří maturovali 
v roce 2006. Nicméně jejich chování se liší podle toho, jaký obor ukončili na střední škole a 
na jaký obor na vysoké škole původně nastoupili.  

Obdobně jako v případě absolventů z let 2006–2009 i v období 2009–2012 existují 
pouze čtyři oborové skupiny, u kterých volí přestupující absolventi oborů středních 
škol kategorie M ve větší míře obory stejného zaměření – jedná se o přestupy v rámci 
oborů strojírenských (65 %), zemědělských (62 %), lékařských a zdravotnických (78 %) 
a ekonomických (64 % přestupů v rámci oborové skupiny). Naopak pod hranicí 40% míry 
přestupů se pohybují skupiny oborů přírodovědných (37 %), matematicko-fyzikálních (29 %), 
chemie (25 %) a oborů práva (30 %).  

Tabulka 6: Přestupy mezi obory vysokých škol – absolventi maturitních oborů kategorie M 

10 PŘÍROD 10 MATFY 23 STROJ 26 ELEKT 28 CHEM 2 OST TECH36 STAVE 4 ZEMĚD 5 LÉKAŘ 62 EKON 68  PRÁVO 6 OST HUMAN75 UČITEL 8 UMĚNÍ

10 PŘÍROD 36,5% 2,1% 1,4% 7,0% 2,1% 9,1% 0,8% 4,0% 1,8% 18,9% 0,7% 9,1% 6,0% 0,4% 100,0%

10 MATFY 5,7% 28,9% 3,1% 5,7% 1,6% 4,4% 0,3% 2,8% 2,5% 22,6% 0,9% 6,0% 14,2% 1,3% 100,0%

23 STROJ 2,1% 0,4% 64,5% 2,5% 0,1% 11,6% 2,2% 3,9% 0,2% 7,8% 0,2% 2,4% 1,4% 0,7% 100,0%

26 ELEKT 9,5% 0,7% 1,9% 47,6% 0,6% 9,5% 1,4% 2,6% 0,3% 18,7% 0,5% 3,2% 2,8% 0,6% 100,0%

28 CHEM 8,0% 0,4% 24,8% 17,7% 0,9% 13,3% 8,0% 12,4% 0,9% 6,6% 5,8% 1,3% 100,0%

2 OST TECH 5,6% 0,7% 4,4% 5,7% 1,9% 40,3% 5,0% 5,8% 2,5% 13,0% 0,9% 8,0% 4,8% 1,2% 100,0%

36 STAVE 2,1% 0,7% 2,2% 1,5% 0,5% 20,4% 52,7% 3,8% 0,4% 9,4% 0,3% 3,6% 2,1% 0,4% 100,0%

4 ZEMĚD 3,4% 0,4% 0,8% 1,3% 0,4% 6,7% 1,7% 61,8% 1,2% 10,3% 1,0% 4,8% 5,8% 0,4% 100,0%

5 LÉKAŘ 1,9% 0,3% 1,1% 0,8% 1,9% 2,2% 76,4% 1,9% 0,5% 6,6% 6,0% 0,3% 100,0%

62 EKON 3,6% 0,6% 0,5% 1,1% 0,5% 4,6% 1,1% 1,4% 0,3% 63,5% 2,0% 12,8% 6,9% 0,7% 100,0%

68  PRÁVO 1,4% 1,4% 4,1% 4,1% 1,4% 36,5% 29,7% 14,9% 5,4% 1,4% 100,0%

6 OST HUMAN 3,3% 1,0% 0,6% 0,8% 0,4% 5,0% 0,4% 1,2% 1,4% 16,2% 2,8% 49,4% 14,6% 2,9% 100,0%

75 UČITEL 7,5% 2,6% 0,8% 1,2% 0,6% 2,0% 0,9% 2,2% 2,2% 11,6% 0,5% 11,4% 51,8% 4,7% 100,0%

8 UMĚNÍ 1,9% 0,5% 0,5% 5,8% 0,5% 0,5% 6,8% 0,5% 16,5% 16,0% 50,5% 100,0%

VŠICHNI 7,3% 1,5% 6,8% 7,1% 1,2% 11,7% 5,2% 6,4% 2,9% 25,4% 1,3% 12,1% 9,3% 1,9% 100,0%  

Stejně jako v minulosti jsou vyšší míry mezioborových přestupů do jedné oborové 
skupiny spíše výjimkou, jedinou skupinou, kde k tomuto dochází, jsou právní obory, kde se 
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objevují 37% přestupy do oborů ekonomických. Mezioborové přestupy absolventů oborů 
středních odborných škol po neúspěšném ukončení studia na vysoké škole vyšší než 20 % 
se objevují pouze ve skupině matematicko-fyzikálních oborů, odkud 23 % těchto studentů 
přechází na ekonomické obory, a v oborech stavebnictví, kde přestupuje 20 % navrátivších 
se studentů do ostatních technických oborů. 

V případě oborů přírodovědných, elektrotechnických, chemie, práva, ostatních 
humanitních a uměleckých dochází k více než 15% přestupům studentů – absolventů 
maturitních oborů kategorie M – do některého z oborů jiného zaměření. Ti, kteří neúspěšně 
studovali přírodní vědy a ke studiu se navracejí, přecházejí v 19 % na obory ekonomické; 
ekonomii si vybírá i téměř pětina neúspěšných studentů elektrotechnických oborů (kteří 
znovu na vysoké školy vstoupí), 18 % navrátivších se studentů oborů chemie začne 
studovat ostatní technické obory. Neúspěšní studenti práva si následně vybírají i ostatní 
humanitní obory (15 % z nich), tyto obory spolu s obory pedagogickými si volí i navrátivší se 
neúspěšní studenti oborů umění (17 %, resp. 16 %) a neúspěšní studenti ostatních 
humanitních oborů, pokud ke studiu znovu nastoupí, si z 16 % volí ekonomii.  

K více než desetiprocentním mezioborovým přestupům dochází dále v případě oborů 
elektrotechnických, strojírenství (na ostatní technické obory), chemie (do zemědělských 
oborů a ekonomie), ostatních technických (do oborů ekonomických) a pedagogických 
a učitelství (do oborů ekonomických a ostatních humanitních).  

2.4. Absolventi maturitních oborů středních škol kategorie L0 
a jejich studium na vysokých školách 

Maturitní obory kategorie L0 s odborným výcvikem (dříve maturitní obory středních 
odborných učilišť) jsou svým charakterem zaměřeny na přípravu absolventů k výkonu 
povolání, tedy na trh práce. Po nárůstu počtu nově přijímaných do těchto oborů narůstaly až 
do roku 2011 i počty absolventů. Následně, v důsledku zavedení společné části maturitní 
zkoušky a poměrně vysoké neúspěšnosti žáků těchto oborů, se počty absolventů ustálily na 
5–5,8 tis. I přes více prakticky zaměřenou výuku mají i tito absolventi, stejně jako ostatní 
absolventi maturitních oborů středních škol, otevřenou cestu do terciárního vzdělávání. 
Absolventi však této možnosti využívají v menší míře, než je tomu v případě absolventů 
gymnázií, lyceí nebo maturitních oborů kategorie M. Při přijímacím řízení na vysoké školy 
jsou v porovnání s nimi méně úspěšní a mnohem častěji, než je tomu v případech 
uvedených oborů středních škol, studium předčasně ukončují.  

Ke studiu na vysoké školy je přijata zhruba čtvrtina absolventů maturitních oborů 
kategorie L0 a tito absolventi se převážně hlásí ke studiu oborů příbuzným těm, které 
absolvovali na střední škole, případně ke studiu ekonomie. 

Obrázek 5: Předčasné ukončení studia na VŠ – absolventi maturitních oborů kategorie L0 

Vzhledem k malému počtu 
absolventů těchto oborů 
přijímaných ke studiu na 
vysoké školy se zaměřujeme  
na absolventy oborů kategorie 
L0 jako celku a na  nejpo-
četnější oborové skupiny –
strojírenství, elektrotechni-
ka, telekomunikace a výpo-
četní technika, ostatních 
interdisciplinárních oborů a 
oborů skupiny obchod.  

V průměru předčasně 
ukončilo vysokoškolské 
studium 48 % absolventů 
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oborů středních škol kategorie L0, tedy oborů bývalých středních odborných učilišť 
s odborným výcvikem z let 2009–2012. Tito studenti zatím jiný obor studovat nezačali. Dá se 
však předpokládat, že část maturantů později ke studiu ještě opětovně nastoupí. 

Z těch absolventů, kteří maturovali v roce 2009 v oborech středních škol kategorie L0 
a začali studovat na vysoké škole, odešlo předčasně ze studia 56 %, z toho 35 % 
v prvních dvou letech po maturitní zkoušce. Čím déle od maturity, tím ze studia 
předčasně odchází méně studentů, absolventů oborů kategorie L0 – ve třetím roce odchází 
10 % těchto studentů, ve čtvrtém roce 7 % a v pátém roce po maturitní zkoušce 6 %. Oproti 
situaci absolventů z roku 2006 (výsledky byly publikovány v roce 2011) se zvýšila celková 
míra odchodů absolventů oborů kategorie L0 ze studia o 12 procentních bodů, na tomto 
nárůstu se podílejí zejména nárůsty podílu odchodů ve druhém roce studia.  

Vzhledem k celkově vysokým mírám předčasných odchodů ze vzdělávání jsou v případě 
absolventů oborů středních škol kategorie L0 vysoké i míry předčasného ukončení studia po 
skupinách oborů. Pouze u čtyř početněji více zastoupených oborových skupin (ekonomie, 
ostatních humanitních oborů, učitelství a pedagogiky a oborů umění) jsou míry odchodů 
těchto absolventů nižší než 30 %.  

V případě všech skupin technických oborů s výjimkou chemie odchází 
z vysokoškolského studia více než 40 % absolventů oborů středních škol kategorie L0 
(bývalých oborů středních odborných učilišť), ze strojírenských a elektrotechnických oborů je 
to dokonce více než polovina z nich. Na úrovni 50 % se pohybují předčasné odchody ze 
studia v oborech matematiky a fyziky a nad 40% hranicí se jedná o odchody z oborů 
přírodovědných, chemie, ostatních technických a stavebnických oborů.  

V případě, že absolventi maturitních oborů kategorie L0 předčasně ukončí 
vysokoškolské studium a následně se ke studiu znovu vrátí, čtvrtina z nich nastoupí 
ke studiu ekonomie a více než desetina shodně ke studiu ostatních technických (12 %) 
a ostatních humanitních oborů (12 %). Do všech ostatních oborových skupin nastoupí po 
méně než 10 % těch, kteří ke studiu opětovně nastoupí (za zmínku stojí i obory pedagogiky 
a učitelství s 9 % opětovných nástupů). 

Tabulka 7: Přestupy mezi obory vysokých škol – absolventi maturitních oborů kategorie L0 

10 PŘÍROD 10 MATFY 23 STROJ 26 ELEKT 28 CHEM 2 OST TECH36 STAVE 4 ZEMĚD 5 LÉKAŘ 62 EKON 68  PRÁVO 6 OST HUMAN75 UČITEL 8 UMĚNÍ

10 PŘÍROD 36,5% 2,1% 1,4% 7,0% 2,1% 9,1% 0,8% 4,0% 1,8% 18,9% 0,7% 9,1% 6,0% 0,4% 100,0%

10 MATFY 5,7% 28,9% 3,1% 5,7% 1,6% 4,4% 0,3% 2,8% 2,5% 22,6% 0,9% 6,0% 14,2% 1,3% 100,0%

23 STROJ 2,1% 0,4% 64,5% 2,5% 0,1% 11,6% 2,2% 3,9% 0,2% 7,8% 0,2% 2,4% 1,4% 0,7% 100,0%

26 ELEKT 9,5% 0,7% 1,9% 47,6% 0,6% 9,5% 1,4% 2,6% 0,3% 18,7% 0,5% 3,2% 2,8% 0,6% 100,0%

28 CHEM 8,0% 0,4% 24,8% 17,7% 0,9% 13,3% 8,0% 12,4% 0,9% 6,6% 5,8% 1,3% 100,0%

2 OST TECH 5,6% 0,7% 4,4% 5,7% 1,9% 40,3% 5,0% 5,8% 2,5% 13,0% 0,9% 8,0% 4,8% 1,2% 100,0%

36 STAVE 2,1% 0,7% 2,2% 1,5% 0,5% 20,4% 52,7% 3,8% 0,4% 9,4% 0,3% 3,6% 2,1% 0,4% 100,0%

4 ZEMĚD 3,4% 0,4% 0,8% 1,3% 0,4% 6,7% 1,7% 61,8% 1,2% 10,3% 1,0% 4,8% 5,8% 0,4% 100,0%

5 LÉKAŘ 1,9% 0,3% 1,1% 0,8% 1,9% 2,2% 76,4% 1,9% 0,5% 6,6% 6,0% 0,3% 100,0%

62 EKON 3,6% 0,6% 0,5% 1,1% 0,5% 4,6% 1,1% 1,4% 0,3% 63,5% 2,0% 12,8% 6,9% 0,7% 100,0%

68  PRÁVO 1,4% 1,4% 4,1% 4,1% 1,4% 36,5% 29,7% 14,9% 5,4% 1,4% 100,0%

6 OST HUMAN 3,3% 1,0% 0,6% 0,8% 0,4% 5,0% 0,4% 1,2% 1,4% 16,2% 2,8% 49,4% 14,6% 2,9% 100,0%

75 UČITEL 7,5% 2,6% 0,8% 1,2% 0,6% 2,0% 0,9% 2,2% 2,2% 11,6% 0,5% 11,4% 51,8% 4,7% 100,0%

8 UMĚNÍ 1,9% 0,5% 0,5% 5,8% 0,5% 0,5% 6,8% 0,5% 16,5% 16,0% 50,5% 100,0%

VŠICHNI 7,3% 1,5% 6,8% 7,1% 1,2% 11,7% 5,2% 6,4% 2,9% 25,4% 1,3% 12,1% 9,3% 1,9% 100,0%  

 

Na rozdíl od výsledků publikovaných v letech 2007 a 2011 jsou míry přestupů studentů 
z řad absolventů maturitních oborů kategorie L0 uvnitř oborových skupin nižší. Míry 
přestupů uvnitř oborových skupin převyšují 60 % pouze v případě oborů 
strojírenských (65 %), zemědělských a lesnických (62 %), lékařských a zdravotnických 
(76 %) a oborů ekonomických (64 %). Naopak nižší míru přestupů v rámci oborové supiny 
vykazují přírodovědné obory (37 %), oborů matematicko-fyzikálních (29 %) a oborů práva 
(30 %). Vzhledem k nízkému absolutnímu počtu studentů z řad absolventů maturitních oborů 
kategorie L0 (a tedy i počtu přestupujících z oboru na obor) se podrobněji budeme věnovat 
pouze těm, kteří přestoupili z oborů strojírenských, elektrotechnických, ostatních technických 
a ekonomických.  
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Absolventi maturitních oborů kategorie L0, kteří nastoupili ke studiu strojírenství, 
studium předčasně ukončili a následně se na vysoké školy vracejí, preferují zejména obory 
stejného zaměření (strojírenství – 65 %) a dále ostatní technické obory (12 %). Ostatní 
oborové skupiny jsou zastoupeny méně než 8 %. 

Chování absolventů elektronických oborů kategorie L0, kteří studium předčasně 
ukončí, při případném návratu k vysokoškolskému studiu nejčastěji nastupují opět ke studiu 
elektrotechniky (48 %) a ekonomie (19 %). Za zmínku stojí i ostatní technické obory s 9,5 % 
navrátivších se do studia.  

Z ostatních technických oborů přestupují absolventi maturitních oborů kategorie L0 
nejčastěji opět ke studiu ostatních technických oborů (40 % přestupujících) a více než 
desetina z nich preferuje i obory ekonomické (13 %). 

Poslední skupinou absolventů maturitních oborů kategorie L0, kterými se zde budeme 
zabývat, jsou ti, kteří předčasně odešli ze studia ekonomie. Pokud se na vysoké školy 
znovu vrátí, většinou volí opět obory ekonomické (64 % z nich), případně začnou studovat 
ostatní humanitní obory (13 %). 

2.5. Absolventi nástavbového studia a jejich studium na vysokých 
školách 

Nástavbové studium je určeno absolventům tříletých oborů středního vzdělání s výučním 
listem, kteří si chtějí doplnit vzdělání a složit maturitní zkouškou. V minulosti každoročně 
maturovalo v těchto oborech až 7 tis. žáků, v posledních letech však zájem o nástavbové 
studium klesá. Hlavní příčinou je zavedení společné části maturitní zkouškou, která je pro 
absolventy těchto oborů v mnoha případech hodně náročná. I přes celkový pokles počtu 
absolventů (na 3,7 tis. v roce 2012) stále na vysoké školy odchází 25 % z nich.  

I když absolventi nástavbového studia získali v průběhu předchozího vzdělávání dvě 
kvalifikace (výuční list a maturitu), mají zájem i o studium na vysoké škole. Jejich 
úspěšnost u přijímacího řízení je poměrně vysoká (více než 60 %), při vysokoškolském 
studiu již tak úspěšní nejsou, studium předčasně ukončí téměř polovina z nich. 
Celkově jsou svými odchody ze studia srovnatelní s absolventy maturitních oborů středních 
škol kategorie L0.  

Obdobně jako v případě ostatních odborně zaměřených oborů středních škol i absolventi 
nástavbového studia nejčastěji při vstupu na vysokou školu volí obory příbuzné těm, 
které absolvovali na střední škole, případně studují ekonomii. Ke studiu na vysoké školy 
je přijato 1,5–2,1 tis. absolventů nástavbového studia, proto je nutné údaje o jejich 
úspěšnosti při studiu brát spíše jako orientační.  

Obrázek 6: Předčasné ukončení studia na VŠ – absolventi oborů nástavbového studia 

V letech 2009–2012 před-
časně ukončilo vysokoškol-
ské studium 48 % absol-
ventů nástavbového studia, 
což je hodnota srovnatelná 
s podílem odchodů absolven-
tů maturitních oborů kategorie 
L0, tedy oborů s praktickým 
výcvikem. Vzhledem k trendu 
minulých let lze předpokládat, 
že část z nich ještě ke studiu 
v budoucnu nastoupí, i když 
v daleko menší míře než 
u absolventů ostatních typů 
středoškolských oborů. Tomu 
nasvědčuje i skutečnost, že 
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v případě absolventů z roku 2012 do dvou let po maturitě ukončilo studium 43 % těch, kteří 
na vysoké školy nastoupili, u maturantů z let 2009–2011 jde o 40–41 %.  

Zaměříme-li se na absolventy nástavbového studia z roku 2009, kteří nastoupili ke 
studiu na vysoké školy, o kterých jsou údaje o odchodech ze studia v horizontu pěti let, tak 
odešlo ze studia 61 % z nich (jedná se o hodnotu o 26 procentních bodů vyšší, než tomu 
bylo u absolventů z roku 2006). Stejně jako v případě absolventů ostatních typů oborů 
středních škol odcházejí tito studenti z vysokoškolského studia nejčastěji v průběhu 
prvních dvou let po maturitní zkoušce, kdy studium předčasně ukončí 40 % z nich. Ve 
třetím roce odejde ze studia dalších 9 % z nich a v dalších dvou letech ukončí studium 
předčasně každoročně shodně 6 % z nich.  

Z vysokoškolského studia nejčastěji odcházejí ti absolventi nástavbového studia, 
kteří začali studovat technické obory vysokých škol (strojírenství, elektrotechnické 
obory), případně matematicko-fyzikální, přírodovědné a zemědělské obory (ve všech 
případech se jedná o téměř 50% a vyšší neúspěšnost při studiu). Relativně nízká míra 
odchodů těchto absolventů ze studia se projevuje zejména u oborů lékařských 
a zdravotnických, práva a umění, nicméně v těchto oborech studovalo ve sledovaném 
období méně než po 100 absolventech a dá se předpokládat, že pokud na tyto obory 
nastoupí, mají vysokou motivaci studium dokončit.  

Pokud absolventi nástavbového studia odcházejí ze studia a znovu se ke studiu vrací, 
pak čtvrtina volí ekonomii, necelá pětina ostatní technické obory a 13 % obory ostatní 
humanitní. Jednotlivé ostatní oborové skupiny jsou zastoupeny méně než 10 %. 

Tabulka 8: Přestupy mezi obory vysokých škol – absolventi oborů nástavbového studia 

10 PŘÍROD 10 MATFY 23 STROJ 26 ELEKT 28 CHEM 2 OST TECH36 STAVE 4 ZEMĚD 5 LÉKAŘ 62 EKON 68  PRÁVO 6 OST HUMAN75 UČITEL 8 UMĚNÍ

10 PŘÍROD

10 MATFY 57,1% 9,5% 9,5% 9,5% 14,3% 100,0%

23 STROJ 3,3% 66,7% 1,7% 1,7% 8,3% 3,3% 10,0% 5,0% 100,0%

26 ELEKT 1,4% 66,7% 1,4% 8,7% 1,4% 13,0% 2,9% 2,9% 1,4% 100,0%

28 CHEM 16,7% 33,3% 33,3% 16,7% 100,0%

2 OST TECH 2,9% 1,0% 2,9% 1,9% 1,9% 56,2% 1,0% 5,7% 10,5% 8,6% 6,7% 1,0% 100,0%

36 STAVE 10,0% 20,0% 40,0% 30,0% 100,0%

4 ZEMĚD 2,7% 2,7% 10,8% 70,3% 5,4% 8,1% 100,0%

5 LÉKAŘ 50,0% 50,0% 100,0%

62 EKON 2,8% 0,7% 1,4% 3,5% 10,4% 4,9% 59,7% 1,4% 9,0% 6,3% 100,0%

68  PRÁVO 25,0% 75,0% 100,0%

6 OST HUMAN 10,5% 1,8% 1,8% 3,5% 8,8% 1,8% 59,6% 10,5% 1,8% 100,0%

75 UČITEL 6,3% 3,1% 6,3% 3,1% 9,4% 9,4% 59,4% 3,1% 100,0%

8 UMĚNÍ 100,0% 100,0%

VŠICHNI 4,9% 2,9% 8,6% 11,1% 1,3% 18,2% 0,9% 8,2% 24,6% 0,5% 13,0% 9,9% 0,7% 100,0%  

Vzhledem k celkově nízkému počtu studentů nástavbového studia na vysokých školách 
má smysl zabývat se návraty do studia pouze u těch absolventů, kteří začali studovat ostatní 
technické obory a ekonomii. V obou případech se studenti v naprosté většině navracejí opět 
ke studiu stejně zaměřených oborů (56 % ostatních technických a 60 % ekonomie).  

Kromě přestupů uvnitř oborové skupiny přestupují absolventi nástavbového studia, kteří 
začali studovat ostatní technické obory, také ke studiu ekonomie (10 % z nich). 

2.6. Absolventi vybraných skupin oborů vzdělávání a jejich 
studium na vysokých školách 

Stejně jako v předchozích publikacích z let 2007 a 2011 se podrobněji věnujeme 
absolventům početně silněji zastoupených oborových skupin (z pohledu počtu absolventů 
studujících na vysokých školách) 

 maturitních oborů vzdělání středních škol kategorie M,  

 maturitních oborů vzdělání středních škol kategorie L0, 

 oborů nástavbového studia. 
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2.6.1. Absolventi vybraných skupin maturitních oborů středních 
škol kategorie M a jejich studium na vysokých školách 

Chování absolventů oborů středních škol kategorie M (bývalých oborů středních 
odborných škol) při přijímacím řízení na vysoké školy i a s tím spojená úspěšnost při 
přijímacím řízení se liší podle toho, jaký obor na střední škole vystudovali. Nejinak je tomu 
i v případě předčasných odchodů z vysokoškolského studia, resp. v případě 
úspěšnosti/neúspěšnosti při studiu na vysokých školách. Kromě absolvovaného oboru na 
střední škole je dalším faktorem ovlivňujícím úspěšnost při studiu pochopitelně 
náročnost studovaného oboru na vysoké škole.  

Studium na vysoké škole tradičně předčasně ukončují nejčastěji ti, kteří začali 
studovat technické a jim příbuzné obory. Vyplývá to zejména ze skutečnosti, že studium 
je náročné a na studenty jsou kladeny poměrně vysoké požadavky na znalosti matematiky 
a fyziky. Významnou roli zde hraje i fakt, že součástí přijímacího řízení ke studiu těchto 
oborů velice často nebývají přijímací zkoušky a uchazeči jsou často ke studiu přijímáni pouze 
na základě předložení maturitního vysvědčení. Častěji než v případě jiných oborů ke studiu 
nastupují absolventi středních škol, kteří nemají příliš vysoké studijní ambice a vyhovovaly by 
jim spíše více prakticky zaměřené obory.  

Nejčastěji z vysokoškolského studia odcházejí ti absolventi středoškolských oborů 
kategorie M, kteří na střední škole absolvovali strojírenské obory, z vysokoškolského studia 
jich odchází 40 %. Předčasné odchody v rozmezí 30–40 % vykazují dále absolventi oborů 
doprava a spoje (39 %), zemědělství a lesnictví (37 %), ekologie a ochrana životního 
prostředí (32 %), elektrotechnika a výpočetní technika (31 %). Naopak relativně 
nejčastěji dokončují vysokoškolské studium absolventi uměleckých maturitních oborů 
středních škol kategorie M (ze studia odchází pouze 16 % z nich), oborů pedagogiky, 
učitelství a sociální péče (8 %) a oborů zdravotnických (21% odchody). V porovnání 
s výsledky publikovanými v roce 2011 (týkaly se absolventů z let 2006–2009) jsou míry 
odchodů z pohledu absolvovaných středoškolských oborů vyšší u všech sledovaných oborů.  

Tabulka 9: Předčasné ukončení vysokoškolského studia – obory středních škol kategorie M 

10 PŘÍROD 10 MATFY 23 STROJ 26 ELEKT 28 CHEM 2 OST TECH 36 STAVE 4 ZEMĚD 5 LÉKAŘ 62 EKON 68  PRÁVO 6 OST HUMAN75 UČITEL 8 UMĚNÍ celkem

16 30,2% 77,8% 25,0% - 30,5% 28,4% - 26,2% x 23,4% x 19,3% 20,4% x 32,2%

23 31,0% 38,2% 41,2% 20,7% 22,9% 35,7% 27,7% 29,6% 11,1% 20,6% 13,3% 21,3% 23,7% 16,1% 40,4%

26 29,8% 32,2% 26,7% 27,9% 23,4% 28,3% 20,2% 34,6% 22,2% 23,3% 8,1% 20,4% 24,4% 12,2% 30,8%

28 19,5% 28,0% 8,3% 16,7% 22,7% 18,0% 30,8% 15,5% 14,8% x 11,3% 28,6% 15,4% 23,6%

36 25,4% 31,6% 35,2% 26,7% 21,2% 22,5% 20,2% 27,6% 5,0% 20,7% 15,6% 20,6% 25,5% 11,4% 25,1%

37 25,6% 42,9% 51,3% 18,5% 33,3% 29,9% 33,3% 44,3% - 31,6% 17,2% 21,6% 24,2% x 39,0%

41 27,1% 51,5% 20,5% 15,9% 32,4% 29,3% 12,5% 35,5% 15,7% 19,0% 10,3% 19,9% 18,9% 30,0% 37,4%

53 25,4% 22,7% - 52,9% 12,0% 23,3% 20,0% 28,9% 13,3% 8,9% 9,1% 18,6% 15,7% 10,3% 21,8%

63 31,7% 33,3% 30,9% 30,3% 22,0% 22,1% 22,1% 30,1% 12,7% 17,6% 7,0% 15,9% 16,1% 8,1% 23,5%

65 36,7% 50,8% 43,9% 29,7% 46,3% 26,8% 27,7% 33,5% 7,1% 26,7% 7,9% 20,2% 20,0% 14,5% 27,7%

68 31,0% 42,5% 33,3% 23,1% 19,3% 27,7% 28,6% 36,8% 20,8% 21,7% 10,1% 16,1% 14,8% 13,9% 25,0%

75 19,7% 12,2% 33,3% 50,0% 25,0% 21,6% 27,4% 18,1% 17,7% 12,3% 16,8% 11,1% 16,4% 18,2%

82 17,9% 11,1% 33,3% 14,3% x 19,9% 8,7% 23,3% 7,7% 17,8% - 16,5% 11,2% 6,9% 15,8%  

Vzhledem k celkovému počtu absolventů jednotlivých skupin oborů středních škol 
kategorie M studujících na vysoké škole se dále zabýváme úspěšností absolventů oborů  

 16 – skupina oborů SŠ ekologie a ochrana životního prostředí, 
 23 – skupina oborů SŠ strojírenství a strojírenská výroba,  
 26 – skupina oborů SŠ elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika, 
 28 – skupina oborů SŠ technická chemie, chemie silikátů, 
 36 – skupina oborů SŠ stavebnictví, geodézie a kartografie,  
 37 – skupina oborů SŠ doprava a spoje, 
 41 – skupina oborů SŠ zemědělství a lesnictví,  
 53 – skupina oborů SŠ zdravotnictví,  
 63 – skupina oborů SŠ ekonomika a administrativa,  
 65 – skupina oborů SŠ gastronomie, hotelnictví a turismus,  
 68 – skupina oborů SŠ právo a právní činnost,  
 75 – skupina oborů SŠ pedagogika, učitelství a sociální péče, 
 82 – skupina oborů SŠ umělecké obory. 
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Maturitní obory středních škol kategorie M – 16 Ekologie a ochrana životního 
prostředí 

Pokud se absolventi středních škol oborů ekologie kategorie M hlásí ke studiu na 
vysoké školy, nejčastěji si volí obory příbuzné těm, které absolvovali na střední škole, 
tedy zemědělství a lesnictví a ekologii a ochranu životního prostředí, oblíbené jsou 
i speciální interdisciplinární obory a studium chemie. Na vysoké školy odchází studovat 
60–70 % (v absolutních číslech 250–320) absolventů těchto oborů ročně.  

Absolventi ekologických oborů středních škol nejčastěji nastupují na vysoké školy ke 
studiu oborů zemědělství a lesnictví (téměř třetina z nich), přírodovědných oborů (26 % 
těch, kteří začali studovat na vysoké škole) a ostatních technických oborů (necelá pětina). 

Absolventi ekologických oborů středních škol kategorie M odcházejí z vysokoškol-
ského studia z téměř třetiny (32 % z nastoupivších absolventů z let 2009–2012) Tito 
studenti z vysoké školy sice odešli a do současné doby ke studiu znovu nenastoupili, je však 
pravděpodobné, že část z nich se ještě ke studiu v následujících letech vrátí – zejména 
v případě absolventů z posledních několika let. 

Ve všech skupinách vysokoškolských oborů, kde studuje dostatečný počet absolventů 
oborů ekologie středních škol kategorie M, se míry předčasných odchodů ze studia pohybují 
nad úrovní 20 %, případně těsně pod ní – od 18 %, resp. 19 % ostatních humanitních oborů 
a učitelství a pedagogiky až do 29 % v případě oborů chemie. Nejčastěji odcházejí 
předčasně ze studia (viz tab. 9, zde uvádíme pouze četněji zastoupené oborové skupiny) ti 
absolventi ekologických oborů, kteří začali studovat přírodní vědy (30 % nastoupivších ke 
studiu) a obory chemie (30 %).  

Obrázek 7: Předčasné ukončení studia na VŠ – absolventi oborů středních škol kategorie M – 
sk. 16 Ekologie a ochrana životního prostředí 

Pro získání přehledu o 
tom, ve kterém období 
odcházejí absolventi ekolo-
gických oborů nejčastěji ze 
studia, vycházíme ze situace 
absolventů z roku 2009. Ti 
mají již více než pět let od 
maturitní zkoušky, a je tedy 
možné mapovat jejich odchody 
ze studia po jednotlivých 
letech. Celkově ze studia 
odešlo 35 % z nich.  

V prvních dvou letech 
od maturitní zkoušky 
odchází z vysokoškolského 
studia na 16 % absolventů 

ekologických oborů, kteří k vysokoškolskému studiu nastoupili. V dalších třech letech 
odchází ze studia každoročně dalších 4–8 % z nich.  

V případě, že absolventi ekologických oborů předčasně ukončí vysokoškolské studium 
a opět se na vysoké školy vrátí, nejčastěji začnou studovat zemědělství a lesnictví (30 % 
z nich), přírodovědné (19 %) a ostatní technické obory (17 %). 

Zaměříme-li se na šest oborových skupin, ve kterých studuje více než 100 absolventů 
ekologických oborů středních škol, pak v případě pěti z nich nastupují absolventi po 
neúspěšném ukončení studia a opětovném návratu na vysoké školy znovu ke studiu oboru 
stejné oborové skupiny z více než 40 %. Jedná se o přírodní vědy, ostatní technické obory, 
zemědělství a lesnictví, ostatní humanitní obor a učitelství a pedagogiku. Pouze v případě 
chemie je míra přestupů uvnitř oborové skupiny nižší – 19 %. 
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Tabulka 10: Přestupy mezi obory vysokých škol – absolventi oborů středních škol kategorie M 
– sk. 16 Ekologie a ochrana životního prostředí 

10 PŘÍROD 10 MATFY 23 STROJ 26 ELEKT 28 CHEM 2 OST TECH 36 STAVE 4 ZEMĚD 5 LÉKAŘ 62 EKON 68  PRÁVO 6 OST HUMAN75 UČITEL 8 UMĚNÍ

10 PŘÍROD 40,6% 1,0% 7,3% 13,5% 18,8% 5,2% 4,2% 6,3% 3,1% 100,0%

10 MATFY 33,3% 33,3% 33,3% 100,0%

23 STROJ 14,3% 85,7% 100,0%

26 ELEKT 50,0% 25,0% 25,0% 100,0%

28 CHEM 16,1% 19,4% 16,1% 35,5% 6,5% 6,5% 100,0%

2 OST TECH 9,9% 3,7% 39,5% 25,9% 7,4% 6,2% 7,4% 100,0%

36 STAVE 100,0% 100,0%

4 ZEMĚD 3,9% 7,9% 65,8% 5,3% 5,3% 11,8% 100,0%

5 LÉKAŘ 0,0%

62 EKON 14,3% 14,3% 57,1% 14,3% 100,0%

68  PRÁVO 21,4% 7,1% 7,1% 50,0% 14,3% 100,0%

6 OST HUMAN 27,3% 9,1% 18,2% 45,5% 100,0%

75 UČITEL 19,2% 0,6% 1,8% 0,6% 5,3% 17,2% 30,5% 1,8% 7,7% 8,0% 7,4% 100,0%

8 UMĚNÍ 0,0%

VŠICHNI 19,2% 0,6% 1,8% 0,6% 5,3% 17,2% 30,5% 1,8% 7,7% 8,0% 7,4% 100,0%  

Ti, kteří neúspěšně ukončili studium přírodních věd, nastupují dále i ke studiu 
ostatních technických oborů (14 % z těch, kteří znovu na vysoké školy nastoupí) 
a zemědělství a lesnictví (19 %).  

Absolventi ekologických oborů středních škol, kteří začali studovat obory chemie, si při 
návratech na vysoké školy kromě stejně zaměřených oborů vybírají i obory zemědělství a 
lesnictví (36 % z nich), přírodních věd (16 %) a ostatní technické obory (16 %). 

Pokud absolventi středních škol oborů ekologie neúspěšně odejdou z vysokých škol ze 
studia ostatních technických oborů, nejčastěji kromě obdobných oborů začínají následně 
studovat zemědělství a lesnictví (36 % z těch, kteří se do studia vrátí), případně přírodní 
vědy (10 %). V případě přestupů ze zemědělských oborů na obory jiné naopak nejčastěji 
volí učitelské a pedagogické obory (12 %). 

I ti, kteří předčasně ukončí studium ostatních humanitních oborů či učitelství po 
návratu ke studiu kromě příbuzných oborových skupin ve větší míře volí studium přírodních 
věd (21 %, resp. 27 %), případně zemědělství a lesnictví (18 % neúspěšných studentů 
učitelských oborů) a učitelství (14 % neúspěšných studentů ostatních humanitních oborů). 

Maturitní obory středních škol kategorie M – 23 Strojírenství a strojírenská 
výroba  

Absolventi středních škol – strojírenských oborů kategorie M jsou při přijímacím 
řízení ke studiu na vysoké školy poměrně úspěšní – ke studiu je přijato téměř 90 % 
z těch, kteří se dostaví k přijímacímu řízení a na vysoké škole začínají studovat téměř dvě 
třetiny všech absolventů těchto oborů, v absolutních číslech se pak jedná 
o zhruba 1 500 absolventů nastupujících ke studiu. Nicméně se hlásí většinou ke studiu 
technických oborů a studium nedokončí 29 % z nich.  

Na vysoké škole studují zejména obory strojírenské (45 % z nich), ostatní technické 
obory (21 %) a obory ekonomie (9 % studentů vysokých škol z řad absolventů 
strojírenských oborů středních škol kategorie M). Za zmínku stojí i obory zemědělské, ostatní 
humanitní a elektrotechnické, které jsou zastoupeny 6 %, resp. 5 % a 4 %. 

Jak již bylo řečeno výše, absolventi oborů strojírenství odcházejí v porovnání 
s ostatními absolventy oborů středních odborných škol ze studia častěji. Předčasně 
odchází ze studia 40 % z těch, kteří na vysoké školy nastoupí (jsou to absolventi z let 
2009–2012). Jedná se o studenty, kteří ze studia odešli před jeho dokončením a do 
současné doby ke studiu znovu nenastoupili. Podle trendů z minulých let je však 
pravděpodobné, že část z nich se ještě ke studiu v následujících letech vrátí, to platí 
zejména v případě absolventů z posledních několika let. 

Ve skupinách vysokoškolských oborů, kde studuje dostatečný počet absolventů 
strojírenských oborů, se míry předčasných odchodů ze studia pohybují od 21 % v případě 
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oborů elektrotechnických a 21 % u ekonomie až do nejvyšší míry předčasných odchodů 
41 % u oborů strojírenských, 38 % u oborů přírodovědných a 36 % u ostatních 
technických oborů (viz tab. 9).  

Obrázek 8: Předčasné ukončení studia na VŠ – absolventi oborů středních škol kategorie M – 
sk. 23 Strojírenství a strojírenská výroba 

Stejně jako v případě 
ostatních absolventů maturit-
ních oborů kategorie M, i 
absolventi strojírenských 
oborů odcházejí z nejčastěji 
z vysokoškolského studia 
v prvních dvou letech po 
maturitě. Ostatně svědčí o 
tom i údaje o předčasných 
odchodech absolventů z ro-
ku 2009, kteří mají již více 
než pět let od maturity. 
Celkově odešlo ze studia 
45 % těch, kteří na vysoké 
školy nastoupili. V prvních 
dvou letech po maturitě se 
jednalo o 22 %, v dalších 

letech odchází ze studia každoročně 7–8 % absolventů strojírenských oborů nastoupivších 
ke studiu. Oproti absolventům z roku 2006 (výsledky publikované v roce 2011) došlo 
k nárůstu míry předčasných odchodů prakticky ve všech letech po maturitní zkoušce. 

V případě, že absolventi strojírenských oborů odejdou z vysokoškolského studia před 
jeho ukončením a následně se opět ke studiu vrátí, nejčastěji nastupují ke studiu 
strojírenských oborů (49 % z nich), ostatních technických oborů (17 %), případně začnou 
studovat ekonomii (9 %). Ostatní oborové skupiny nehrají v přestupech příliš velkou roli, 
vstupuje do nich max. 6 % z těch, kteří ke studiu opakovaně nastoupí.  

Tabulka 11: Přestupy mezi obory vysokých škol – absolventi oborů středních škol kategorie M 
– sk. 23 Strojírenství a strojírenská výroba 

10 PŘÍROD 10 MATFY 23 STROJ 26 ELEKT 28 CHEM 2 OST TECH 36 STAVE 4 ZEMĚD 5 LÉKAŘ 62 EKON 68  PRÁVO 6 OST HUMAN75 UČITEL 8 UMĚNÍ

10 PŘÍROD 30,0% 1,7% 10,0% 8,3% 1,7% 13,3% 5,0% 11,7% 13,3% 5,0% 100,0%

10 MATFY 13,8% 20,7% 27,6% 3,4% 3,4% 6,9% 10,3% 13,8% 100,0%

23 STROJ 1,5% 0,2% 71,5% 1,2% 0,2% 11,0% 0,7% 4,2% 5,2% 0,1% 2,3% 1,3% 0,6% 100,0%

26 ELEKT 7,6% 1,3% 24,1% 38,0% 7,6% 3,8% 11,4% 2,5% 2,5% 1,3% 100,0%

28 CHEM 28,6% 28,6% 14,3% 14,3% 14,3% 100,0%

2 OST TECH 1,8% 1,4% 20,1% 1,8% 1,1% 48,4% 1,4% 3,2% 1,1% 9,0% 8,2% 2,2% 0,4% 100,0%

36 STAVE 3,0% 15,2% 12,1% 48,5% 3,0% 12,1% 3,0% 3,0% 100,0%

4 ZEMĚD 9,8% 21,6% 5,9% 51,0% 2,0% 2,0% 5,9% 2,0% 100,0%

5 LÉKAŘ 50,0% 50,0% 100,0%

62 EKON 1,8% 0,9% 4,5% 0,9% 0,9% 14,4% 4,5% 0,9% 58,6% 0,9% 6,3% 4,5% 0,9% 100,0%

68  PRÁVO 33,3% 66,7% 100,0%

6 OST HUMAN 3,6% 7,1% 5,4% 1,8% 1,8% 69,6% 8,9% 1,8% 100,0%

75 UČITEL 18,8% 4,2% 6,3% 2,1% 4,2% 2,1% 2,1% 4,2% 10,4% 43,8% 2,1% 100,0%

8 UMĚNÍ 20,0% 20,0% 60,0% 100,0%

VŠICHNI 3,6% 0,9% 48,5% 3,0% 0,4% 16,6% 2,0% 4,8% 0,3% 9,3% 0,3% 6,3% 3,4% 0,8% 100,0%  

V případě všech tří oborových skupin, ze kterých přestupuje větší množství absolventů 
strojírenství na jiné vysokoškolské obory (strojírenství, ostatní technické obory a ekonomie), 
studenti nejčastěji přestupují v rámci oborové skupiny (72 %, resp. 48 %, 59 %). 

Pokud absolventi začali studovat na vysoké škole strojírenství, kromě přestupů uvnitř 
oboru častěji následně nastupují ve větší míře ještě ke studiu ostatních technických oborů 
(11 %). Obdobně ze studia ostatních technických obor kromě přestupů uvnitř skupiny častěji 
následně nastupují ke studiu strojírenství (20 %), za zmínku stojí i obory ekonomie (9 %) 
a ostatní humanitní obory (8 %). 
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Z neukončeného studia ekonomie absolventi strojírenství ve větší míře nastupují opět na 
ekonomické obory a pak ke studiu ostatních technických oborů (14 % vracejících se ke 
studiu na vysoké školy). 

Maturitní obory středních škol kategorie M – 26 Elektrotechnika, 
telekomunikační a výpočetní technika 

Absolventi elektrotechnických oborů středních škol nejčastěji na vysoké školy 
nastupují ke studiu podobně zaměřených oborů – elektrotechniky (34 % těch, kteří 
nastoupí ke studiu), přírodních věd (18 %), ostatních technických oborů (15 %), 
případně nastupují ke studu ekonomie (15 %). 

Ne všichni z těch, kteří ke studiu nastoupí, jej ale také úspěšně ukončí. Z absolventů 
elektrotechnických oborů středních škol, kteří maturovali v letech 2009–2012, odešlo 
předčasně ze studia 31 % z těch, kteří na vysoké školy nastoupili. Vzhledem k vývoji 
z předchozích let se dá předpokládat, že se část z nich ke studiu vrátí. Tomu nasvědčuje i 
skutečnost, že z těch, kteří maturovali v roce 2012, po dvou letech studia odešlo z vysoké 
školy 23 %, ale podíl odchodů se se vzdalujícím rokem maturity snižuje – u maturantů z roku 
2011 se jedná o 20 % odchodů v prvních dvou letech, u maturantů z roku 2010 šlo o 18 % 
ochodů a u maturujících v roce 2009 odešlo ze studia v prvních dvou letech 15 % 
nastoupivších ke studiu). 

Předčasné odchody ze studia se ale liší podle toho, které obory začali absolventi 
elektrotechnických oborů studovat. Z oborových skupin, kde studuje větší množství studentů 
z řad absolventů elektrotechnických oborů, jsou nejčetnější odchody (viz tab. 9) ze studia 
zemědělství a lesnictví (35 %), přírodních věd (30% míra odchodů) a technických oborů 
(zejména ostatních technických oborů a elektrotechniky – shodně 28 %). V prakticky všech 
ostatních četnějších oborových skupin se míry odchodů pohybují nad 20% hranicí, jedinou 
výjimkou jsou ostatní humanitní obory (přesně 20 %)  

Obrázek 9: Předčasné ukončení studia na VŠ – absolventi oborů středních škol kategorie M – 
sk. 26 Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika 

Z absolventů elektrotechni-
ckých oborů středních škol 
kategorie M, kteří maturovali 
v roce 2009, předčasně 
ukončilo vysokoškolské 
studium 35 %. Obdobně jako 
u jiných oborových skupin 
nejvíce studentů odchází 
předčasně ze studia v prv-
ních dvou letech po matu-
ritě (15 % z těch, kteří k vyso-
koškolskému studiu nastou-
pili). Ve třetím roce odchází 
dalších 8 % a v průběhu 
čtvrtého a pátého roku po 
maturitě po 6 % z nich. Oproti 

absolventům z roku 2006 se zvýšila jak celková míra odchodů, tak míra odchodů 
v jednotlivých letech, zejména v prvních dvou letech po ukončení střední školy. 

V případě, že absolventi elektrotechnických oborů středních škol kategorie M 
předčasně odejdou ze studia a následně se na vysoké školy opětovně vrátí, nejčastěji 
začnou studovat převážně obory přírodovědné (15 % návratů), obory technické 
(zejména elektrotechniku – 29 % a ostatní technické obory – 13 %) a ekonomii (19 %), 
Absolventi elektrotechnických oborů středních odborných škol si tedy i při opakovaném 
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vstupu na vysoké školy vybírají obory příbuzné těm, které absolvovali na střední škole, 
případně obory ekonomické.  

Tabulka 12: Přestupy mezi obory vysokých škol – absolventi oborů středních škol kategorie M 
– sk. 26 Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika 

10 PŘÍROD 10 MATFY 23 STROJ 26 ELEKT 28 CHEM 2 OST TECH 36 STAVE 4 ZEMĚD 5 LÉKAŘ 62 EKON 68  PRÁVO 6 OST HUMAN75 UČITEL 8 UMĚNÍ

10 PŘÍROD 42,6% 2,8% 1,3% 13,9% 0,2% 7,5% 0,5% 1,0% 0,2% 19,2% 0,5% 4,8% 4,9% 0,7% 100,0%

10 MATFY 11,7% 31,7% 3,3% 20,0% 6,7% 1,7% 8,3% 1,7% 3,3% 10,0% 1,7% 100,0%

23 STROJ 4,7% 1,4% 56,1% 10,1% 6,1% 1,4% 0,7% 2,0% 13,5% 0,7% 0,7% 1,4% 1,4% 100,0%

26 ELEKT 9,7% 0,7% 0,9% 50,6% 0,5% 9,9% 1,1% 2,3% 0,1% 17,7% 0,2% 3,3% 2,4% 0,6% 100,0%

28 CHEM 50,0% 25,0% 25,0% 100,0%

2 OST TECH 9,5% 1,5% 2,8% 18,8% 0,6% 40,7% 1,3% 2,2% 0,6% 11,7% 0,2% 6,1% 3,5% 0,4% 100,0%

36 STAVE 4,3% 2,1% 14,9% 21,3% 25,5% 2,1% 25,5% 2,1% 2,1% 100,0%

4 ZEMĚD 9,4% 18,9% 5,7% 39,6% 17,0% 3,8% 5,7% 100,0%

5 LÉKAŘ 100,0% 100,0%

62 EKON 6,5% 1,7% 2,0% 8,5% 0,3% 8,5% 2,0% 3,4% 50,1% 0,8% 9,1% 6,5% 0,6% 100,0%

68  PRÁVO 100,0% 100,0%

6 OST HUMAN 5,8% 1,0% 8,7% 1,0% 12,6% 1,0% 14,6% 1,0% 40,8% 7,8% 5,8% 100,0%

75 UČITEL 27,5% 4,9% 1,0% 7,8% 4,9% 3,9% 1,0% 7,8% 11,8% 27,5% 2,0% 100,0%

8 UMĚNÍ 10,0% 10,0% 10,0% 30,0% 10,0% 30,0% 100,0%

VŠICHNI 15,4% 2,0% 3,8% 29,2% 0,4% 13,3% 1,5% 2,6% 0,4% 19,8% 0,4% 5,9% 4,5% 0,9% 100,0%  

Ve skupinách oborů vysokých škol, ze kterých absolventi elektrotechnických oborů ve 
větší míře přestupují na obory jiné, přestupuje v případě elektrotechnických oborů 
a ekonomie polovina znovu nastoupivších opět ke studiu obdobných oborů, z jejichž studia 
odešli. V případě přírodních věd a ostatních technických oborů se přestupy uvnitř 
skupiny pohybují na nižší úrovni, kolem 40 %.  

Ti, kteří začali studovat přírodní vědy a přestupují na jiné obory, začínají kromě 
obdobných oborů studovat i ekonomii (19 % přestupujících) a elektrotechnické obory (14 %). 
Neúspěšní studenti elektrotechniky z řad absolventů elektrotechnických oborů středních 
škol kategorie M nejčastěji mimo oborovou skupinu přestupují na ekonomii (18 %) a obory 
přírodních věd a ostatních technických oborů (po 10 %). 

Další výrazněji zastoupenou skupinou oborů, ze které tito absolventi přestupují ve větší 
míře, jsou ostatní technické obory. Kromě přestupů uvnitř oborové skupiny nastupují 
neúspěšní studenti z řad absolventů elektrotechnických oborů nejčastěji ke studiu 
elektrotechniky, telekomunikace a výpočetní techniky (19 % přestupujících), ekonomie 
(12 %) a přírodních věd (10 %). 

Neúspěšní studenti ekonomie si ve většině opět vybírají jiné obory ekonomie, ostatní 
obory jsou zastoupeny v mnohem menší míře. Za zmínku stojí pouze elektrotechnické, 
ostatní technické a ostatní humanitní obory (po 9 % navracejících se ke studiu). 

Maturitní obory středních škol kategorie M – 28 Technická chemie, chemie 
silikátů 

Pokud absolventi oborů technická chemie, chemie silikátů středních škol 
kategorie M začnou studovat na vysoké škole, vybírají si obory, ve kterých mohou 
využít své znalosti chemie – zejména opět obory chemie (25 %), obory přírodovědné 
(27 %) a ostatní technické obory (23 %). V ostatních oborech jich studuje 1–5 %. Na vysoké 
školy vstupují více než tři čtvrtiny těchto absolventů, nicméně se početně nejedná 
o vysoké počty, jedná se o zhruba 300 absolventů. Takto je nutné s daty i pracovat, není 
možné dělat analýzy v podrobnějším třídění.  

Ne všichni absolventi oborů chemie, kteří začnou na vysoké škole studovat, však 
vysokoškolská studia dokončí – z absolventů z let 2009–2012 vstupujících na vysoké 
školy jich ze studia předčasně odejde celkem 24 %. Stejně jako v případě absolventů 
ostatních oborů středních škol se však dá předpokládat, že se jich část na vysoké školy vrátí. 
Z těch, kteří maturovali v roce 2012 a začali studovat, jich po dvou letech od maturity odešlo 
ze studia 9,3 %, z maturantů 2011 ze studia po dvou letech odešlo 15 %, z maturantů roku 
2010 celkem 13 % a z maturantů roku 2009 celkem 10 %.  
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Pokud se zaměříme na absolventy oborů chemie středních škol kategorie M a na jejich 
odchody ze studia podle oborů, které začali studovat (a které jsou početněji zastoupeny), 
pak ze studia technické chemie a chemie silikátů předčasně odejde 23 % těchto 
absolventů, ze studia přírodních věd 20 % z těch, kteří je začali studovat, ostatní 
technické obory opustí 18 % (viz tab. 9).  

Obrázek 10: Předčasné ukončení studia na VŠ – absolventi oborů středních škol kategorie M – 
sk. 28 Technická chemie, 
chemie silikátů 

Zaměříme-li se na absol-
venty oborů technická chemie, 
chemie silikátů, kteří absolvo-
vali střední školy v roce 
2009 (a mají tedy více jak pět 
let po maturitě) studující na 
vysoké škole, pak zjistíme, že 
jich předčasně ze studia 
odešlo celkem 29 %. Z toho 
nejvíce odešlo během prv-
ních dvou let po maturitní 
zkoušce (10 %), ve třetím 
roce odešlo dalších 6 %, ve 
čtvrtém 4 % a v pátém roce 

po maturitě 9 %. Chování těchto absolventů je v porovnání s absolventy ostatních skupin 
středních škol odlišné – u ostatních absolventů se podíl absolventů odcházejících ve čtvrtém 
a pátém roce od maturity liší v daleko menší míře.  

Pokud absolventi chemických oborů středních škol kategorie M předčasně odejdou 
z vysoké školy a následně se ke studiu vrátí, nejčastěji začnou studovat obory chemie 
(23 % návratů), ostatní technické obory (21 %) a obory přírodních věd (18 %). Obdobně 
jako absolventi ostatních odborně zaměřených oborů si při opakovaném vstupu ke studiu 
opět vybírají obory příbuzné těm, které absolvovali na střední škole, případně obory 
ekonomické.  

Vzhledem k celkově nízkému počtu přestupů těchto absolventů v rámci 
vysokoškolského studia je nutné brát podrobnější údaje o jejich přestupech jako orientační. 
V případě všech početněji zastoupených oborů studia na vysoké škole (chemie, přírodní 
vědy, ostatní technické obory) jsou nejčastější přestupy v rámci oborové skupiny (40 a více 
procent v případě všech těchto oborových skupin) a dále mezi těmito skupinami. 

Tabulka 13: Přestupy mezi obory vysokých škol – absolventi oborů středních škol kategorie M 
– sk. 28 Technická chemie, chemie silikátů 

10 PŘÍROD 10 MATFY 23 STROJ 26 ELEKT 28 CHEM 2 OST TECH 36 STAVE 4 ZEMĚD 5 LÉKAŘ 62 EKON 68  PRÁVO 6 OST HUMAN75 UČITEL 8 UMĚNÍ

10 PŘÍROD 40,0% 2,7% 17,3% 14,7% 1,3% 2,7% 6,7% 1,3% 6,7% 5,3% 1,3% 100,0%

10 MATFY 25,0% 50,0% 25,0% 100,0%

23 STROJ 14,3% 57,1% 14,3% 14,3% 100,0%

26 ELEKT 75,0% 25,0% 100,0%

28 CHEM 7,0% 1,4% 42,3% 16,9% 9,9% 2,8% 8,5% 1,4% 4,2% 4,2% 1,4% 100,0%

2 OST TECH 15,4% 1,9% 13,5% 42,3% 3,8% 3,8% 9,6% 3,8% 3,8% 1,9% 100,0%

36 STAVE 20,0% 20,0% 60,0% 100,0%

4 ZEMĚD 20,0% 40,0% 40,0% 100,0%

5 LÉKAŘ 14,3% 28,6% 14,3% 42,9% 100,0%

62 EKON 10,0% 10,0% 20,0% 50,0% 10,0% 100,0%

68  PRÁVO 0,0%

6 OST HUMAN 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 25,0% 12,5% 100,0%

75 UČITEL 11,1% 22,2% 22,2% 44,4% 100,0%

8 UMĚNÍ 100,0% 100,0%

VŠICHNI 17,8% 1,1% 1,9% 1,9% 22,7% 20,8% 6,1% 3,8% 9,5% 1,1% 6,1% 4,9% 2,3% 100,0%  
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Maturitní obory středních škol kategorie M – 36 Stavebnictví, geodézie 
a kartografie 

Vysoké školy začíná studovat více než 70 % absolventů oborů stavebnictví, 
geodézie a kartografie, v absolutních číslech se jedná o 1 600–1 700 studentů ročně. 
Absolventi těchto oborů vstupují na vysoké školy, stejně jako absolventi ostatních odborně 
zaměřených oborů, zejména ke studiu oborů stejného zaměření. Naprostá většina z nich 
začne studovat obory stavebnictví (27 % z těch, kteří na vysoké školy nastoupí), případně 
nastupují ke studiu ostatních technických oborů (20 %). Ostatní obory si vybírají 
v zanedbatelné míře (do 6 %).  

Celkově jsou absolventi oborů stavebnictví v porovnání s absolventy dalších technicky 
zaměřených oborových skupin ve vysokoškolském studiu poměrně úspěšní, předčasně 
ze studia odchází 25 % absolventů této oborové skupiny z let 2009–2012, kteří ke studiu 
nastoupí. Oproti údajům publikovaným za předchozí období (2006–2009) se podíl 
odcházejících ze studia mírně zvýšil, a to o 3 procentní body.  

Každopádně se dá předpokládat, že část z těch, kteří ze studia odešli, se znovu na 
vysoké školy vrátí, zejména maturanti z posledních let. O tom svědčí i údaje o předčasných 
odchodech maturantů z jednotlivých let ze studia. Z absolventů stavebnických oborů z roku 
2012, kteří začali studovat na vysoké škole, odešlo předčasně v prvních dvou letech po 
maturitní zkoušce 18 % z nich, u absolventů z roku 2011 se jedná o 15,5 % odchodů a tyto 
podíly se ještě více snižují u absolventů z roku 2010 (15 %) a z roku 2009 (12 % 
předčasných odchodů). 

V naprosté většině technických a přírodovědných oborů s výjimkou strojírenství 
předčasně ukončuje studium 20–30 % absolventů stavebnických oborů středních škol, kteří 
ke studiu nastoupili (viz tab. 9). V rámci technických oborů jsou nejúspěšnější ti, kteří začali 
studovat stavebnictví (20% úspěšnost), naopak nejnižší úspěšnost jsme zaznamenali u těch, 
kteří začali studovat strojírenské obory (35% míra předčasných odchodů ze studia). Ti, kteří 
nastoupili ke studiu ekonomie a ostatních humanitních oborů, ukončují studium před jeho 
absolvováním z 21 %, ze studia zemědělských oborů odchází 28 % absolventů a posledním 
oborem, který stojí za zmínku, je učitelství (studium předčasně ukončí 26 % absolventů 
stavebnických oborů středních škol, kteří ke studu nastoupili).  

Obrázek 11: Předčasné ukončení studia na VŠ – absolventi oborů středních škol kategorie M – 
sk. 36 Stavebnictví, geodézie a 
kartografie 

Absolventi oborů sta-
vebnictví, geodézie a karto-
grafie, kteří maturovali v ro-
ce 2009, odcházeli z vysoko-
školského studia přibližně 
z 29 %. Oproti absolventům 
z roku 2006 došlo k nárůstu 
míry odchodů těchto absol-
ventů ze studia o 5 p.b., což je 
ale trend, který platí pro 
absolventy středních škol 
obecně.  

Absolventi nejčastěji 
odcházejí ze studia v prvním 

a druhém roce studia (12 % z těch, kteří ke studiu nastoupí), v třetím až pátém roce po 
maturitě odchází z vysokoškolského studia 5 až 6 % absolventů stavebnictví ročně. 
V porovnání s absolventy z roku 2006 došlo ke zvýšení míry neúspěšnosti v prvních dvou 
letech po maturitě a ve čtvrtém a pátém roce, naopak míra předčasných odchodů v třetím 
roce po maturitě se mírně snížila.  
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Tabulka 14: Přestupy mezi obory vysokých škol – absolventi oborů středních škol kategorie M 
– sk. 36 Stavebnictví, geodézie a kartografie 

10 PŘÍROD 10 MATFY 23 STROJ 26 ELEKT 28 CHEM 2 OST TECH 36 STAVE 4 ZEMĚD 5 LÉKAŘ 62 EKON 68  PRÁVO 6 OST HUMAN75 UČITEL 8 UMĚNÍ

10 PŘÍROD 31,6% 2,6% 5,3% 18,4% 23,7% 10,5% 7,9% 100,0%

10 MATFY 33,3% 13,3% 6,7% 6,7% 40,0% 100,0%

23 STROJ 5,6% 36,1% 2,8% 15,3% 26,4% 9,7% 4,2% 100,0%

26 ELEKT 9,5% 33,3% 4,8% 23,8% 4,8% 14,3% 9,5% 100,0%

28 CHEM 12,5% 25,0% 37,5% 12,5% 12,5% 100,0%

2 OST TECH 1,8% 0,9% 3,9% 1,8% 1,2% 42,8% 27,2% 1,8% 7,8% 1,2% 5,4% 3,0% 1,2% 100,0%

36 STAVE 1,8% 0,8% 1,8% 0,7% 0,6% 20,2% 57,1% 3,6% 0,3% 7,0% 0,3% 3,3% 2,2% 0,3% 100,0%

4 ZEMĚD 3,0% 21,2% 24,2% 39,4% 3,0% 9,1% 100,0%

5 LÉKAŘ 100,0% 100,0%

62 EKON 5,9% 1,2% 2,4% 5,9% 17,6% 1,2% 54,1% 3,5% 4,7% 2,4% 1,2% 100,0%

68  PRÁVO 33,3% 33,3% 33,3% 100,0%

6 OST HUMAN 4,5% 1,5% 1,5% 13,6% 9,1% 12,1% 53,0% 4,5% 100,0%

75 UČITEL 14,8% 3,7% 3,7% 14,8% 3,7% 7,4% 14,8% 37,0% 100,0%

8 UMĚNÍ 100,0% 100,0%  

Absolventi oborů stavebnictví středních odborných škol přestupují do stejných 
oborových skupin zejména v případě oborů, ve kterých studuje větší množství z nich – 
stavebnictví (57 %), ekonomie (54 %) a ostatních humanitních oborů (53 %). I v případě 
ostatních technických oborů přestupují v rámci oborové skupiny více než dvě pětiny 
přestupujících (42 %). Přestupy u všech ostatních skupin, ve kterých studuje přes 200 
studentů – absolventů stavebnictví – přestupuje na obory stejné skupiny více než 30 % 
z přestupujících. 

Ti, kteří studují stavebnictví a ostatní technické obory, přestupují kromě oborů ve 
skupině ve větší míře i mezi těmito skupinami (ze stavebnictví na ostatní technické obory 
27 % a z ostatních technických oborů na stavebnictví 20 % přestupujících).  

Na studium ostatních technických oborů přestupují ve větší míře i ti, kteří přestupují ze 
studia strojírenství (15 %), zemědělství (21 %) a ostatních humanitních oborů (14 %). 
Obdobně do oborů stavebnictví častěji přestupují ti, kteří přestupují z vysokoškolského studia 
přírodních věd (18 %), strojírenství (26 %), zemědělství (24 %), ekonomie (18 %) i učitelství 
a pedagogiky (15 %). 

Maturitní obory středních škol kategorie M – 37 Doprava a spoje  

Obory doprava a spoje středních škol kategorie M patří mezi obory, ze kterých 
odchází na vysoké školy méně než polovina absolventů (42–44 %), jde o zhruba 
350 absolventů těchto oborů ročně. Pokud absolventi nastoupí ke studiu na vysoké škole, 
pak studují zejména ostatní technické obory (33 %), obory ekonomie (27 %) a ostatní 
humanitní obory (14 % absolventů nastupujících ke studiu na vysoké školy).  

Vysokoškolské studium předčasně ukončuje 39 % studentů z řad absolventů oborů 
dopravy a spoje (jde o maturanty z let 2009–2012). Jako i v případě ostatních absolventů 
střední škol se dá předpokládat, že část z nich se ke studiu ještě v následujících letech vrátí. 
Tomu napovídá i skutečnost, že v prvních dvou letech po maturitě nestuduje na vysoké škole 
35 % absolventů oborů doprava a spoje středních škol kategorie M absolvujících střední 
školu v roce 2012, kteří začali studovat na vysoké škole. Z absolventů z roku 2011 se jedná 
o 27 % nastoupivších na vysoké školy a tento podíl je srovnatelný u absolventů z roku 2010 
a výrazně nižší v případě těch, kteří maturovali v roce 2009 (22 %).  

Z těch, kteří začali na vysoké škole studovat, ukončují předčasněji studium nejčastěji 
ti, kteří nastoupili ke studiu zemědělství a lesnictví, matematiky a fyziky a strojírenství 
(ve všech případech více než 40% míra předčasných odchodů, u strojírenství dokonce více 
než 50 % - viz tab. 9). V případě početněji výrazněji zastoupených oborových skupin odchází 
předčasně ze studia 32 % těch, kteří začali studovat ekonomii, 30 % studujících ostatní 
technické obory a 22 % studentů ostatních humanitních oborů z řad absolventů oborů 
doprava a spoje středních škol kategorie M. 
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Obrázek 12: Předčasné ukončení studia na VŠ – absolventi oborů středních škol kategorie M – 
sk. 37 Doprava a spoje 

Zaměříme-li se na absol-
venty oborů doprava a spoje, 
kteří maturovali v roce 2009, 
odchází jich předčasně ze 
studia 42 %, z toho nejvíce 
během prvních dvou let po 
maturitní zkoušce (22 %), ve 
třetím roce odešlo dalších 
7 %, ve čtvrtém 5 % a v pátém 
roce po maturitě 8 %.  

Jestliže absolventi středních 
škol oborů doprava a spoje 
odejdou z vysokoškolského 
studia před jeho absolvo-
váním a následně se na 

vysoké školy vrátí, nastupují opět nejčastěji ke studiu ostatních ekonomie (36 % z nich), 
technických oborů (22 % z nich), případně volí ostatní humanitní obory.  

Počty přestupujících jsou však poměrně nízké, proto je nutné brát podrobnější analýzy 
spíše jako informativní. V případě všech početněji zastoupených oborů studia na vysoké 
škole (ostatní technické obory, ekonomie a ostatní humanitní obory) přestupují absolventi 
dopravních oborů ve větší míře do oborů stejné oborové skupiny (ostatní technické obory 
48 %, ekonomie 72 %, ostatní humanitní obory 60 %). Přestupy mimo oborové skupiny tedy 
nejsou příliš časté, pokud už k nim dochází, jde většinou o přestupy mezi těmito početněji 
více zastoupenými oborovými skupinami. 

Tabulka 15: Přestupy mezi obory vysokých škol – absolventi oborů středních škol kategorie M 
– sk. 37 Doprava a spoje 

10 PŘÍROD 10 MATFY 23 STROJ 26 ELEKT 28 CHEM 2 OST TECH 36 STAVE 4 ZEMĚD 5 LÉKAŘ 62 EKON 68  PRÁVO 6 OST HUMAN75 UČITEL 8 UMĚNÍ

10 PŘÍROD 27,8% 5,6% 11,1% 5,6% 33,3% 16,7% 100,0%

10 MATFY 7,7% 30,8% 23,1% 7,7% 7,7% 23,1% 100,0%

23 STROJ 10,0% 50,0% 10,0% 30,0% 100,0%

26 ELEKT 16,7% 16,7% 50,0% 16,7% 100,0%

28 CHEM 100,0% 100,0%

2 OST TECH 1,8% 3,7% 0,9% 1,8% 47,7% 4,6% 21,1% 2,8% 12,8% 2,8% 100,0%

36 STAVE 50,0% 50,0% 100,0%

4 ZEMĚD 5,9% 11,8% 5,9% 35,3% 23,5% 11,8% 5,9% 100,0%

5 LÉKAŘ 100,0% 100,0%

62 EKON 4,1% 8,2% 72,2% 1,0% 7,2% 6,2% 1,0% 100,0%

68  PRÁVO 100,0% 100,0%

6 OST HUMAN 6,7% 11,1% 13,3% 60,0% 8,9% 100,0%

75 UČITEL 11,1% 11,1% 22,2% 16,7% 38,9% 100,0%

8 UMĚNÍ 0,0%

VŠICHNI 3,8% 3,2% 2,6% 0,9% 0,6% 21,7% 0,3% 3,8% 0,3% 36,1% 1,8% 17,3% 7,9% 0,3% 100,0%  

Maturitní obory středních škol kategorie M – 41 Zemědělství a lesnictví  

Ke studiu na vysoké školy nastupuje polovina absolventů oborů zemědělství 
a lesnictví středních škol kategorie M. V absolutních číslech jde v posledních letech 
900 (v roce 2009) – 700 (v roce 2012) absolventů ročně. Pokud tito absolventi nastupují 
k vysokoškolskému studiu, nejčastěji si volí opět obory zemědělství a lesnictví (62 % 
z nich), za zmínku stojí ještě ostatní technické obory (9 %).  

Ne všichni, kteří ke studiu nastoupí, je také úspěšně dokončí – ze studia odchází 
předčasně 37 % absolventů středních škol oborů zemědělství a lesnictví maturujících v roce 
2009–2012, kteří začali studovat na vysoké škole, Oproti období 2006–2009 došlo k nárůstu 
neúspěšnosti o 6 procentních bodů. Část těch, kteří ze studia odešli předčasně, se ale 
znovu na vysoké školy vrátí – o tom svědčí i fakt, že dva roky po maturitě na vysoké škole 
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nestuduje 32 % absolventů z roku 2012 nastoupivších ke studiu, zatímco v případě 
absolventů zemědělských oborů maturujících v roce 2009 odešlo v prvních dvou letech po 
maturitě pouze 24 %. 

Z početněji více zastoupených oborů nejčastěji ze studia odcházejí ti absolventi 
zemědělských a lesnických oborů, kteří nastoupili ke studiu zemědělských 
a lesnických oborů (36 % z nich), ostatních technických oborů (29 %) a oborů 
přírodovědných (27 % předčasných odchodů ze studia). V případě, že začnou studovat 
obory humanitně zaměřené, odcházejí předčasně ze studia v menší míře (tab. 9).  

Obrázek 13: Předčasné ukončení studia na VŠ – absolventi oborů středních škol kategorie M – 
sk. 41 Zemědělství a lesnictví 

O tom, v jaké míře 
odcházejí absolventi středních 
škol oborů zemědělství a 
lesnictví z vysokoškolského 
studia, si můžeme udělat 
obrázek na základě dat o 
maturantech z roku 2009 – 
mají dostatečný počet let od 
maturitní zkoušky, abychom 
měli k dispozici údaje o 
předčasných odchodech ze 
studia v prvních dvou letech 
po maturitní zkoušce. 

Celkově odešlo předčas-
ně ze studia 40 % absolventů 
zemědělských oborů středních 

škol, kteří ke studiu nastoupili. V porovnání s maturanty z roku 2006 došlo, stejně jako i 
v případě ostatních oborů středních škol, k nárůstu celkové neúspěšnosti, v tomto případě 
o 9 procentních bodů. Nejvíce absolventů zemědělských oborů ukončilo studia v prvních 
dvou letech po maturitě (24 %), v dalších letech jsou předčasné odchody méně časté – ve 
třetím roce po maturitě odejde z vysokoškolského studia dalších 7 % nastoupivších ke studiu 
a ve čtvrtém a pátém roce již jen 4–5 %. V porovnání s podílem předčasných odchodů ze 
studia absolventů maturujících v roce 2006 došlo k navýšení podílu odchodů zejména 
v prvních dvou letech po maturitní zkoušce (o téměř 6 procentních bodů). 

V případě, že absolventi zemědělských oborů odejdou ze studia a následně 
začnou na vysoké škole studovat znovu, nejčastěji opět volí obory zemědělské 
a lesnické (55 % z nich), ostatní oborové skupiny se na návratech do studia podílejí 
maximálně 8 % (této hodnoty dosahují ostatní technické obory). 

Tabulka 16: Přestupy mezi obory vysokých škol – absolventi oborů středních škol kategorie M 
– sk. 41 Zemědělství a lesnictví 

10 PŘÍROD 10 MATFY 23 STROJ 26 ELEKT 28 CHEM 2 OST TECH 36 STAVE 4 ZEMĚD 5 LÉKAŘ 62 EKON 68  PRÁVO 6 OST HUMAN75 UČITEL 8 UMĚNÍ

10 PŘÍROD 37,3% 1,3% 2,7% 4,0% 8,0% 25,3% 2,7% 5,3% 1,3% 6,7% 5,3% 100,0%

10 MATFY 5,3% 26,3% 5,3% 10,5% 10,5% 15,8% 26,3% 100,0%

23 STROJ 44,4% 22,2% 11,1% 22,2% 100,0%

26 ELEKT 21,4% 14,3% 14,3% 21,4% 28,6% 100,0%

28 CHEM 9,1% 36,4% 36,4% 18,2% 100,0%

2 OST TECH 8,1% 0,9% 1,8% 0,9% 1,8% 31,5% 0,9% 26,1% 5,4% 8,1% 0,9% 7,2% 5,4% 0,9% 100,0%

36 STAVE 16,7% 50,0% 16,7% 16,7% 100,0%

4 ZEMĚD 3,0% 0,6% 0,4% 0,2% 0,4% 3,6% 0,6% 79,3% 1,3% 2,4% 0,4% 3,2% 4,9% 100,0%

5 LÉKAŘ 44,4% 55,6% 100,0%

62 EKON 8,2% 2,0% 8,2% 12,2% 46,9% 14,3% 8,2% 100,0%

68  PRÁVO 100,0% 100,0%

6 OST HUMAN 5,7% 2,9% 2,9% 2,9% 5,7% 2,9% 60,0% 14,3% 2,9% 100,0%

75 UČITEL 14,3% 4,8% 4,8% 19,0% 57,1% 100,0%

8 UMĚNÍ 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

VŠICHNI 7,3% 1,5% 0,9% 1,0% 1,2% 7,8% 0,5% 55,1% 2,6% 6,1% 0,4% 7,2% 8,2% 0,3% 100,0%  
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Vzhledem k celkovému počtu přestupujících z oboru na obor a k jejich zastoupení 
v jednotlivých oborových skupinách má smysl podrobněji se zde zaměřit pouze na ty, kteří 
přestupují z oborů zemědělských. Naprostá většina z nich (79 %) začíná opět studovat obory 
zemědělství a lesnictví, míra přestupů do ostatních jednotlivých oborových skupin je na 
úrovni maximálně 5 %.  

Maturitní obory středních škol kategorie M – 53 Zdravotnictví  

Zdravotnické obory středních škol kategorie M jsou jedny z oborů, u kterých se 
v minulých letech projevily výrazné změny, které se odrazily i v míře odchodů a jejich 
absolventů na vysoké školy. V minulosti absolventi získávali kvalifikaci zdravotnického 
pracovníka a mohli vykonávat pozici např. kvalifikované zdravotní sestry. Spolu se změnou 
kvalifikačních požadavků na výkon zdravotnických profesí ze středoškolského na vyšší 
odborné či vysokoškolské vzdělání se transformovaly i obory středních zdravotnických škol. 
Tyto školy začínají ve větší míře nabízet obory lyceí a obory, po jejichž absolvování mohou 
žáci vykonávat profese ošetřovatele, a obdobné. Tyto změny vedly ke snížení zájmu 
o zdravotnické obory středních škol a následně i ke snížení celkového počtu absolventů. 
V posledních letech absolvuje v těchto oborech přibližně 2 200 žáků, z nichž vstupují do 
vysokoškolského studia necelé dvě pětiny. 

Absolventi zdravotnických oborů nejčastěji začínají studovat obory lékařství 
a zdravotnictví (68 % absolventů těchto oborů vstupujících na vysoké školy), desetina 
vstupujících na vysoké školy si vybírá obory učitelství a pedagogiky, ostatní obory 
vysokých škol jsou zastoupeny v daleko menší míře – do max. 7 %. Pokud absolventi 
zdravotnických škol vstupují na vysokoškolská studia oborů skupiny 53, tedy lékařství 
a zdravotnictví, vybírají si spíše obory zdravotnické (tedy bakalářské tříleté) než obory 
medicíny (charakteru dlouhých magisterských studijních programů v délce trvání 6 let). 

Míry předčasných odchodů absolventů zdravotnických oborů jsou v rámci oborů 
středních škol kategorie M spolu s obory pedagogiky a učitelství a umění jedny 
z nejnižších – ze studia odchází předčasně pouze 22 % těch, kteří na vysoké školy 
nastoupili (jde o absolventy z let 2009–2012). Oproti období 2006–2009 tak došlo k nárůstu 
míry předčasných odchodů o 5 procentních bodů.  

Nejnižší míru předčasných odchodů ze studia v případě absolventů zdravotnických 
oborů středních škol vykazují ti, kteří studovali na vysoké škole obory lékařské a 
zdravotnické (13% míra odchodů) a pedagogické a učitelské obory (16% míra předčasných 
odchodů). Z oborů, ve kterých studovalo více než 300 absolventů zdravotnických oborů 
středních škol, kteří maturovali v letech 2009–2012, stojí ještě za zmínku ostatní technické 
obory s 23% mírou předčasných odchodů a ostatní humanitní obory, které předčasně ukončuje 
19 % absolventů zdravotnických oborů, kteří ke studiu nastoupili (viz tab. 9).  

Obrázek 14: Předčasné ukončení studia na VŠ – absolventi oborů středních škol kategorie M – 
sk. 53 Zdravotnictví 

Pro analýzu předčasných 
odchodů absolventů zdravot-
nických oborů středních odbor-
ných škol je nutné počítat 
s údaji o  maturujících v roce 
2009. 

Z vysokoškolského studia 
odešlo předčasně před jeho 
úspěšným ukončením 25,5 % 
absolventů zdravotnických 
oborů, kteří maturovali v roce 
2009. Stejně jako absolventi 
ostatních oborů středních škol 
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odcházejí nejčastěji ze studia v prvních dvou letech po maturitní zkoušce, kdy 
studium ukončilo 12 % z nich. 

Míra odchodů v dalších letech se příliš neliší, ze studia odchází 4–5 % studenů z řad 
absolventů zdravotnických oborů. Oproti absolventům z roku 2006 se míra před-časných 
odchodů zvýšila o 8 procentních bodů, a to zejména v důsledku nárůstu odchodů v prvních 
dvou letech studia (nárůst neúspěšnosti o 4 procentní body). 

V případě, že absolventi zdravotnických oborů odejdou předčasně z vysokoškol-
ského studia a na vysoké školy se následně vrátí, nejčastěji studují opět obory 
zdravotnické a lékařské – jde o dvě třetiny z nich, případně nastupují ke studiu 
pedagogických oborů a učitelství. Své chování z pohledu výběru příliš nemění.  

Tabulka 17: Přestupy mezi obory vysokých škol – absolventi oborů středních škol kategorie M 
– sk. 53 Zdravotnictví 

10 PŘÍROD 10 MATFY 23 STROJ 26 ELEKT 28 CHEM 2 OST TECH 36 STAVE 4 ZEMĚD 5 LÉKAŘ 62 EKON 68  PRÁVO 6 OST HUMAN75 UČITEL 8 UMĚNÍ

10 PŘÍROD 28,6% 4,1% 2,0% 6,1% 8,2% 4,1% 32,7% 6,1% 8,2% 100,0%

10 MATFY 14,3% 7,1% 7,1% 42,9% 7,1% 7,1% 14,3% 100,0%

23 STROJ 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

26 ELEKT 85,7% 14,3% 100,0%

28 CHEM 11,1% 11,1% 13,3% 6,7% 48,9% 4,4% 2,2% 2,2% 100,0%

2 OST TECH 4,5% 3,0% 23,9% 3,0% 52,2% 3,0% 10,4% 100,0%

36 STAVE 100,0% 100,0%

4 ZEMĚD 4,8% 57,1% 14,3% 9,5% 9,5% 4,8% 100,0%

5 LÉKAŘ 1,4% 0,4% 0,4% 0,8% 1,2% 0,8% 86,7% 1,7% 0,2% 2,7% 3,7% 0,2% 100,0%

62 EKON 4,5% 4,5% 9,1% 18,2% 31,8% 22,7% 4,5% 4,5% 100,0%

68  PRÁVO 100,0% 100,0%

6 OST HUMAN 2,0% 4,0% 2,0% 2,0% 2,0% 4,0% 30,0% 6,0% 36,0% 12,0% 100,0%

75 UČITEL 4,1% 1,4% 1,4% 2,7% 1,4% 24,3% 1,4% 12,2% 50,0% 1,4% 100,0%

8 UMĚNÍ 20,0% 60,0% 20,0% 100,0%

VŠICHNI 4,1% 0,9% 0,1% 1,3% 1,8% 4,3% 3,2% 65,2% 2,7% 0,1% 6,8% 8,9% 0,6% 100,0%  

Vzhledem k počtům absolventů zdravotnických oborů, kteří přestupují z oboru na obor, 
má smysl se zabývat pouze těmi, kteří předčasně ukončili studium v oborech lékařských 
a zdravotnických; ze všech ostatních oborů přestupuje méně než sto absolventů. Nicméně 
chování absolventů se příliš nemění, pokud odcházejí ze studia lékařských a zdravotnických 
oborů vysokých škol a ke studiu se následně vracejí, nastupuje naprostá většina z nich opět 
ke studiu v rámci této oborové skupiny (87 % z nich). 

Maturitní obory středních škol kategorie M – 63 Ekonomika a administrativa  

Obory ekonomika a administrativa patří mezi obory středních škol kategorie M mezi 
nejrozšířenější – maturuje v nich 8–9 tisíc absolventů ročně. Tři pětiny z nich navíc pokračují 
ve studiu na vysoké škole, kde studují zejména obory ekonomické (55 % z nich), ostatní 
humanitní obory (17 %) a učitelství a pedagogiku (8 % těch, kteří nastoupí ke studiu na 
vysoké školy). Při studiu na vysoké škole jsou absolventi ekonomických oborů poměrně 
úspěšní, ze studia předčasně odchází pouze 24 % maturantů z let 2009–2012, kteří ke 
studiu nastoupili, dá se předpokládat, že část z nich se v budoucnu vrátí zpět do studia. V rámci 
absolventů středních odborných škol jsme nižší míru předčasných odchodů zaznamenali jen u 
oborů uměleckých, zdravotnických a učitelství a sociální péče. I přesto v porovnání s lety 2006–
2009 se míra předčasných odchodů těchto absolventů zvyšuje, a to o 8 p.b.  

Stejně jako u ostatních oborů středních škol se předčasné odchody absolventů oborů 
ekonomika a administrativa středních škol kategorie M z vysokoškolského studia liší podle  
oboru, který na vysoké škole studují. Nejčastěji odcházejí ze studia ti, kteří začali studovat 
matematiku a fyziku (33% míra odchodů), přírodní vědy (32 %), technické obory (zejména 
strojírenství 31 % a elektrotechniku – 30% míra odchodů) a zemědělství a lesnictví (předčasně 
odchází 30 % studentů). V nejmenší míře ze studia odcházejí ti, kteří nastoupili ke studiu práva 
(7 % z nich), umění (8 %) a lékařských a zdravotnických oborů (13% míra předčasných 
odchodů). Ze studia oborů ekonomie, kde studuje nejvíce těchto absolventů, jich předčasně 
odchází 18 %, z ostatních humanitních oborů a učitelství, pedagogiky a sociální práce 16 %.  
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Obrázek 15: Předčasné ukončení studia na VŠ – absolventi oborů středních škol kategorie M – 
sk. 63 Ekonomika a 
administrativa 

Abychom mohli porov-
návat odchody absolventů 
oborů ekonomika a admi-
nistrativa u vysokoškolského 
studia v delším časovém 
horizontu, zaměříme se na 
absolventy z roku 2009, 
kteří již mají více let od 
maturity, a je tedy možné 
analyzovat míry jejich před-
časných odchodů po jed-
notlivých letech. 

Celkově odešlo před-
časně z vysokoškolského 
studia 26 % absolventů 

oborů ekonomika a admini-strativa, kteří maturovali v roce 2009. Nejvíce jich odchází ze 
studia v prvních dvou letech po maturitní zkoušce (12 %), odchody ve třetím až pátém 
roce po maturitě jsou poměrně stabilní, pohybují se na úrovni 4–5,5 %. Oproti situaci 
absolventů z roku 2006 (údaje publikované v roce 2011) se celkové předčasné odchody 
absolventů oborů ekonomika a administrativa ze studia výrazně zvýšily (o 10 procentních 
bodů), na tomto navýšení se největší měrou podílejí odchody v prvních dvou letech po 
maturitě (nárůst o 5 procentních bodů), odchody v dalších letech se zvýšily jen mírně (o 
zhruba 1 až 1,5 procentního bodu ročně).  

Pokud absolventi oborů ekonomika a administrativa ukončí předčasně studium 
na vysoké škole a následně začnou studovat jiný obor, nejčastěji volí ekonomické 
obory (52 % z nich), ostatní humanitní obory (17 %) a obory pedagogiky a učitelství 
(10 % přestupujících). Ostatní obory si při opakovaném nástupu ke studiu vybírají v mnohem 
menší míře, u jednotlivých oborových skupin se jedná o hodnoty do 6 %. 

V případě dvou oborových skupin si při přestupech volí absolventi ekonomiky 
a administrativy z více než dvou třetin obory ze stejné skupiny – jedná se o ekonomické 
obory (70% míra přestupů uvnitř oborové skupiny) a lékařství a zdravotnictví (67% míra 
přestupů uvnitř skupiny). Více než dvě pětiny vnitrooborových přestupů jsou patrné dále 
u oborů zemědělských (41 %), ostatních humanitních (48 %), učitelství a pedagogiky (47 %) 
a strojírenských oborů (40 %). Naopak nejnižší míru přestupů v rámci jedné oborové skupiny 
(do 30 %) lze nalézt u oborů elektrotechnických (22 %) a stavebnictví (21 %), obory chemie 
dokonce vykazují nulovou míru přestupů uvnitř oborové skupiny (zde však celkově 
přestupuje mizivý počet absolventů oborů ekonomiky). 

Celkově nejvyšší míru přestupů v případě prakticky všech oborových skupin (kromě 
přestupů uvnitř oborové skupiny) projevují absolventi ekonomiky a administrativy na obory 
ekonomické. Z přírodovědných oborů přestupuje na ekonomii 34 % přestupujících, 
z matematicko-fyzikálních oborů 42 %, ze strojírenských 27 %, elektrotechnických 35 %, 
ostatních technických 30 %, ze stavebnictví 46 %, zemědělství 35 % přestupujících. 
Ekonomika je oblíbenou druhou volbou i pro absolventy ekonomiky a administrativy 
středních škol, kteří začali studovat humanitní obory – z oborů právních vstupuje ke studiu 
ekonomie 41 % přestupujících, z ostatních humanitních 23 % a ze studia pedagogiky 
a učitelství 24 % přestupujících.  

Dalšími populárními obory při přestupech na vysoké škole jsou pro absolventy 
středoškolských ekonomických oborů ostatní humanitní obory. Vstupuje do nich 8–26 % 
přestupujících ze studia jednotlivých oborových skupin vysokých škol, nejčastěji je volí ti, 
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kteří odešli ze studia oborů umění (27 %), učitelství a pedagogiky (14 %), práva (14 %) 
a ostatních technických oborů 15 %) 

Tabulka 18: Přestupy mezi obory vysokých škol – absolventi oborů středních škol kategorie M 
– sk. 63 Ekonomika a administrativa 

10 PŘÍROD 10 MATFY 23 STROJ 26 ELEKT 28 CHEM 2 OST TECH 36 STAVE 4 ZEMĚD 5 LÉKAŘ 62 EKON 68  PRÁVO 6 OST HUMAN75 UČITEL 8 UMĚNÍ

10 PŘÍROD 32,2% 1,3% 2,3% 6,6% 1,0% 2,3% 33,9% 0,7% 12,5% 6,9% 0,3% 100,0%

10 MATFY 1,6% 31,0% 2,3% 0,8% 0,8% 2,3% 1,6% 41,9% 0,8% 8,5% 7,8% 0,8% 100,0%

23 STROJ 5,4% 40,5% 5,4% 2,7% 2,7% 27,0% 2,7% 8,1% 5,4% 100,0%

26 ELEKT 15,5% 21,6% 0,9% 6,0% 5,2% 35,3% 2,6% 8,6% 3,4% 0,9% 100,0%

28 CHEM 17,6% 11,8% 41,2% 11,8% 17,6% 100,0%

2 OST TECH 5,9% 1,3% 1,7% 1,7% 32,4% 0,4% 1,7% 1,7% 30,3% 1,3% 15,1% 6,3% 0,4% 100,0%

36 STAVE 2,6% 5,1% 2,6% 20,5% 7,7% 46,2% 2,6% 12,8% 100,0%

4 ZEMĚD 2,0% 1,0% 1,0% 3,0% 2,0% 41,0% 35,0% 1,0% 11,0% 3,0% 100,0%

5 LÉKAŘ 6,7% 6,7% 66,7% 6,7% 13,3% 100,0%

62 EKON 3,2% 0,5% 0,3% 0,6% 0,3% 3,9% 0,6% 0,9% 0,4% 70,1% 1,6% 11,0% 6,2% 0,6% 100,0%

68  PRÁVO 5,9% 41,2% 32,4% 14,7% 5,9% 100,0%

6 OST HUMAN 3,3% 1,0% 0,3% 0,5% 0,5% 6,9% 0,2% 0,7% 22,8% 2,6% 47,6% 12,2% 1,5% 100,0%

75 UČITEL 6,3% 3,5% 0,3% 0,7% 0,3% 0,7% 0,7% 0,7% 0,3% 24,4% 1,0% 14,3% 46,7% 100,0%

8 UMĚNÍ 3,8% 11,5% 7,7% 26,9% 15,4% 34,6% 100,0%

VŠICHNI 5,7% 1,6% 0,6% 1,4% 0,4% 5,8% 0,8% 2,2% 0,6% 52,2% 1,8% 16,5% 9,6% 0,8% 100,0%  

Maturitní obory středních škol kategorie M – 65 Gastronomie, hotelnictví, turismus 

Obory skupiny Gastronomie, hotelnictví a turismus patří v rámci skupiny 
středních škol kategorie M (bývalé obory středních odborných škol) mezi početněji 
zastoupené oborové skupiny, počtem absolventů se řadí hned za nejpočetnější skupinu 
ekonomika a administrativa (i přesto, že počet absolventů je v porovnání s obory ekonomika 
a administrativa třetinový). Absolvuje v nich 3–3,3 tis. absolventů ročně a z nich jsou přijaty 
k vysokoškolskému studia zhruba dvě pětiny.  

Pokud absolventi oborů gastronomie, hotelnictví a turismus vstupují ke studiu na vysoké 
školy, vybírají si nejčastěji ostatní humanitní obory (37 % vstupujících ke studiu na 
vysoké škole), obory ekonomie (34 %) a obory učitelské a pedagogiku (10 %).  

Ze studia předčasně odejde 28 % z nich. Z oborů, které jsou více početně zastoupeny, 
se nejčastěji jedná o ty, kteří začali studovat přírodní vědy (37% míra předčasných odchodů), 
ostatní technické obory (27 % odchodů), zemědělství (34 %) a ekonomii (27% míra 
předčasných odchodů). Naopak nejúspěšnější ve studiu jsou ti, kteří začali studovat právo 
a lékařské a zdravotnické obory – zde však hovoříme o celkově malém počtu studentů, proto 
je nutné tyto údaje brát spíše jako orientační (viz tab. 9).  

Pokud chceme porovnávat odchody absolventů oborů gastronomie, hotelnictví 
a turismus z vysokoškolského studia v delším časovém horizontu, musíme se zaměřit na 
absolventy, kteří složili maturitní zkoušku v roce 2009. 

Obrázek 16: Předčasné ukončení studia na VŠ – absolventi oborů středních škol kategorie M – 
sk. 65 Gastronomie, hotelnictví a turismus 

Z vysokoškolského stu-
dia odešla před jeho 
úspěšným absolvováním 
třetina absolventů středních 
škol oborů gastronomie, 
hotelnictví a turismus kate-
gorie M, kteří zahájili vysoko-
školská studia. Nejvíce jich 
odchází ze studia v prvních 
dvou letech od maturity 
(17 %), ve třetím roce odejde 
dalších 7 % a ve čtvrtém a 
pátém roce po maturitní 
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zkoušce shodně 5 % těch, kteří ke studiu nastoupili. 

V případě, že absolventi gastronomických oborů v průběhu studia na vysoké škole 
mění obor (tedy předčasně ukončí studium a následně začnou studovat obor jiný), 
nastupují zpravidla ke studiu ekonomie (34 % přestupujících), ostatních humanitních 
oborů (27 %) a učitelství a pedagogiky (14 %). Za zmínku stojí i ostatní technické obory 
s 9 % přestupujících.  

Tabulka 19: Přestupy mezi obory vysokých škol – absolventi oborů středních škol kategorie M 
– sk. 65 Gastronomie, hotelnictví a turismus 

10 PŘÍROD 10 MATFY 23 STROJ 26 ELEKT 28 CHEM 2 OST TECH 36 STAVE 4 ZEMĚD 5 LÉKAŘ 62 EKON 68  PRÁVO 6 OST HUMAN75 UČITEL 8 UMĚNÍ

10 PŘÍROD 31,9% 2,1% 2,1% 2,1% 19,1% 4,3% 29,8% 8,5% 100,0%

10 MATFY 6,3% 56,3% 25,0% 6,3% 6,3% 100,0%

23 STROJ 25,0% 75,0% 100,0%

26 ELEKT 10,0% 10,0% 20,0% 30,0% 10,0% 10,0% 10,0% 100,0%

28 CHEM 11,1% 33,3% 44,4% 11,1% 100,0%

2 OST TECH 1,6% 43,8% 6,3% 1,6% 23,4% 14,1% 7,8% 1,6% 100,0%

36 STAVE 33,3% 33,3% 33,3% 100,0%

4 ZEMĚD 7,4% 3,7% 11,1% 33,3% 25,9% 11,1% 7,4% 100,0%

5 LÉKAŘ 50,0% 50,0% 100,0%

62 EKON 2,5% 1,0% 0,2% 0,2% 0,7% 3,2% 1,0% 1,5% 0,7% 59,0% 1,0% 20,4% 8,1% 0,5% 100,0%

68  PRÁVO 10,0% 10,0% 40,0% 30,0% 10,0% 100,0%

6 OST HUMAN 1,3% 1,7% 0,3% 11,4% 0,7% 1,0% 15,2% 2,4% 50,2% 14,5% 1,3% 100,0%

75 UČITEL 3,8% 3,8% 2,6% 1,3% 12,8% 1,3% 17,9% 53,8% 2,6% 100,0%

8 UMĚNÍ 15,4% 7,7% 23,1% 23,1% 30,8% 100,0%

VŠICHNI 3,7% 2,3% 0,3% 0,3% 0,6% 8,9% 0,4% 2,5% 0,9% 34,4% 2,1% 28,6% 13,8% 1,3% 100,0%  

Vzhledem k celkovému počtu přestupujících má smysl se podrobněji zabývat pouze 
těmi, kteří přestupují ze studia ekonomie a ostatních humanitních oborů.  

Ti absolventi oborů gastronomie, hotelnictví a turismus středních škol, kteří na vysoké 
škole neúspěšně ukončili studium ekonomických oborů a znovu k vysokoškolskému 
studiu nastoupí, nejčastěji volí opět ekonomii (59 % přestupujících) a ostatní humanitní obory 
(20 %), za zmínku stojí i obory pedagogiky a učitelství (8 % přestupujících). Ke studiu 
ostatních oborů přestupuje pouze mizivé procento (max. 3 %) těch, kteří neúspěšně ukončili 
studium ekonomie. 

V případě, že absolventi oborů gastronomie, hotelnictví a turismus středních škol 
ukončili studium ostatních humanitních oborů před jejich úspěšným absolvováním a  
znovu na vysoké škole začali studovat, vybírají si (kromě oborů stejné skupiny) obory 
ekonomie (15 % z nich), učitelství a pedagogiky (15 %) a ostatní technické obory (11 %). 

Maturitní obory středních škol kategorie M – 68 Právo, právní činnost  

Obory právo, právní činnost středních škol kategorie M v posledních letech získávají 
stále větší oblibu, o tom svědčí i skutečnost, že od roku 2010/11 stále narůstají počty 
absolventů. Ze škol jich odchází 1 500–1 700 a nadpoloviční většina (55–58 % z nich) 
začne po maturitě studovat na vysoké škole. Nejčastěji si volí studium ekonomie (30 % 
z těch, kteří se zapíší ke studiu na vysoké škole), studium ostatních humanitních oborů 
(27 %), učitelství a pedagogiky (13 %) a práva (10 %). 

Pokud se absolventi oborů právo, právní činnost zapíší ke studiu na vysoké školy, 25 % 
z nich studium nedokončí (jedná se o absolventy z let 2009–2012, kteří ke studiu 
nastoupili, z vysoké školy odešli před jejím úspěšným dokončením a v současnosti 
nestudují). Z oborových skupin, ve kterých studuje větší množství absolventů, nejčastěji 
odcházejí tito absolventi ze studia přírodních věd (31 %), ostatních technických oborů 
(287 %) a oborů ekonomie (22% míra předčasných odchodů - viz tab. 9). Naopak nejčastěji 
ukončují studium ti, kteří začali studovat obory práva (10 % odchodů), učitelství 
a pedagogiku (15 % odchodů) a některé z ostatních humanitních oborů (16% míra 
předčasného ukončování studia). 

Pro analýzu předčasných odchodů ze studia po jednotlivých letech využíváme data 
o absolventech oborů právo, právní činnost oborů středních škol kategorie M maturujících 
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v roce 2009, kteří jsou již v dostatečném časovém odstupu od maturitní zkoušky. Míra 
předčasného ukončení vysokoškolského studia těchto absolventů je 29 %. 

Obrázek 17: Předčasné ukončení studia na VŠ – absolventi oborů středních škol kategorie M – 
sk. 68 Právo, právní činnost 

Nejčastěji absolventi 
oborů právo, právní činnost 
odcházejí z vysokoškol-
ského studia v prvních 
dvou letech po maturitní 
zkoušce – 14 % z těch, 
kteří nastoupili ke studiu. 
V průběhu třetího roku 
odejde dalších 6 % a ve 
čtvrtém a pátém roce 
4 a 5 % nastoupivších ke 
studiu. V porovnání s před-
časnými odchody absolven-
tů z roku 2006 došlo 
zejména k nárůstu míry 
odchodů v prvních dvou 
letech (o 6 p.b.), ve větší 

míře odcházejí i absolventi v dalších letech studia (po třetím roce o 2 p.b., ve čtvrtém 
roce o 1 p.b. a v pátém o 2 p.b.). 

Pokud absolventi oborů právo, právní činnost středních škol z let 2009–2012 ukončí 
předčasně studium na vysoké škole a následně se ke studiu vrátí, nejčastěji volí studium 
ekonomie (32 % z nich), ostatní humanitní obory (26 %), učitelství a pedagogiky (13 % těch, 
kteří se ke studiu vracejí) a obory právní (10 %).  

Vzhledem k celkovému počtu absolventů právních oborů středních škol kategorie M 
studujících obory vysokých škol jednotlivých skupin má smysl se zabývat přestupy pouze ze 
skupiny přírodních věd, ostatních technických oborů, ekonomie, práva, ostatních 
humanitních oborů a učitelství, pedagogiky a sociální péče. V těchto odborových skupinách 
se vyšší přestupy v rámci jedné oborové skupiny projevují u ekonomie (51 %), nad hranicí 
40 % jsou ještě obory právních věd, ostatní humanitní obory a obory pedagogiky, učitelství 
a sociální péče. 

Tabulka 20: Přestupy mezi obory vysokých škol – absolventi oborů středních škol kategorie M 
– sk. 68 Právo, právní činnost 

10 PŘÍROD 10 MATFY 23 STROJ 26 ELEKT 28 CHEM 2 OST TECH 36 STAVE 4 ZEMĚD 5 LÉKAŘ 62 EKON 68  PRÁVO 6 OST HUMAN75 UČITEL 8 UMĚNÍ

10 PŘÍROD 22,2% 2,2% 2,2% 33,3% 4,4% 26,7% 8,9% 100,0%

10 MATFY 33,3% 16,7% 8,3% 8,3% 8,3% 25,0% 100,0%

23 STROJ 25,0% 75,0% 100,0%

26 ELEKT 14,3% 14,3% 57,1% 14,3% 100,0%

28 CHEM 23,1% 7,7% 7,7% 23,1% 7,7% 7,7% 23,1% 100,0%

2 OST TECH 4,0% 2,0% 4,0% 18,0% 10,0% 4,0% 22,0% 6,0% 18,0% 10,0% 2,0% 100,0%

36 STAVE 50,0% 50,0% 100,0%

4 ZEMĚD 9,1% 3,0% 36,4% 24,2% 9,1% 12,1% 6,1% 100,0%

5 LÉKAŘ 66,7% 33,3% 100,0%

62 EKON 3,0% 0,4% 1,1% 2,2% 0,4% 1,5% 51,3% 10,1% 20,2% 9,4% 0,4% 100,0%

68  PRÁVO 35,7% 42,9% 17,9% 3,6% 100,0%

6 OST HUMAN 3,9% 0,6% 0,6% 0,6% 3,9% 0,6% 1,1% 2,2% 15,0% 10,0% 48,3% 11,1% 2,2% 100,0%

75 UČITEL 6,0% 6,0% 3,0% 1,5% 3,0% 16,4% 1,5% 17,9% 41,8% 3,0% 100,0%

8 UMĚNÍ 50,0% 50,0% 100,0%

VŠICHNI 5,0% 1,5% 0,3% 1,0% 1,7% 3,9% 0,3% 3,4% 1,1% 32,3% 9,5% 26,2% 12,8% 1,3% 100,0%  

Prakticky ze všech početněji více zastoupených oborových skupin přestupují studenti 
z řad absolventů právních oborů středních škol na obory ekonomie (více než 15% míra 
přestupů, nejvyšší v případě přírodních věd – 33 % a oborů právních věd – 34 %). Další 
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významnější oborovou skupinou, kam přestupuje větší množství přestupujících z četnějších 
skupin, jsou ostatní humanitní obory – přestupuje na ně u všech těchto skupin více než 18 % 
přestupujících (27 % z oborů přírodních věd, 20 % z oborů ekonomie, u ostatních jde o 18% 
míru přestupů). 

Maturitní obory středních škol kategorie M – 75 Pedagogika, učitelství 
a sociální péče  

V oborech pedagogika, učitelství a sociální péče středních škol absolvuje 
každoročně 1 500 žáků. Ve studiu na vysoké škole pokračuje 38–44 % z nich. Začínají 
studovat zejména humanitní obory – učitelství, pedagogiku a sociální péči (56 % 
z těch, kteří ke studiu nastoupili) a ostatní humanitní obory (20 % nastupujících na vysoké 
školy), za zmínku stojí i ekonomie (s 8 % nastupujících ke studiu). 

Při vysokoškolském studiu jsou absolventi oborů pedagogika, učitelství a sociální péče 
v porovnání s absolventy ostatních oborových skupin poměrně úspěšní, ze studia před 
jeho úspěšným dokončením odejde 19 % absolventů těchto oborů, kteří maturovali 
v letech 2009–2012. V porovnání s absolventy z let 2006–2009 došlo k mírnému navýšení 
míry neúspěšnosti (o 5 procentních bodů). 

Vyšší míry předčasných odchodů jsme u těchto absolventů zaznamenali zejména 
u vysokoškolských oborů, do kterých jich vstupuje méně (technické obory a zemědělství). 
Z početněji více zastoupených oborů se míry předčasných odchodů pohybují v rozmezí od 
11 % u nejvíce početně zastoupené skupiny pedagogiky do 18 % u oborů lékařství 
a zdravotnictví (viz tab. 9).  

Míra předčasných odchodů absolventů pedagogických oborů středních 
odborných škol z let 2009–2012 patří v rámci absolventů oborů středních škol 
k jedněm z nejnižších, nižších hodnot dosahují jen absolventi lyceí a gymnázií. V rámci 
odborně zaměřených odborů středních škol nižší míry předčasných odchodů ze vzdělávání 
dosahují pouze obory umělecké. Navíc - vzhledem k vývoji v předchozích letech - se dá 
předpokládat, že část těchto neúspěšných studentů v nejbližších letech na vysoké škole 
znovu začne studovat.  

Pro analýzu odchodů ze vzdělání používáme, stejně jako v případě ostatních oborových 
skupin, údaje o absolventech, kteří maturovali v roce 2009 a nastoupili ke studiu na 
vysoké škole. U těchto absolventů máme k dispozici data o jejich odchodech ze studia za pět 
let po maturitní zkoušce. 

Obrázek 18: Předčasné ukončení studia na VŠ – absolventi oborů středních škol kategorie M – 
sk. 75 Pedagogika, učitelství a sociální péče 

Celkově předčasně ukon-
čilo studia 23 % absolventů 
maturujících v roce 2009, kteří 
začali studovat na vysoké 
škole. I v tomto případě se 
jedná o jedny z nejnižších 
odchodů ze studia v rámci 
odborně zaměřených oborů 
středních škol (úspěšnější ve 
studiu jsou pouze absolventi 
uměleckých oborů). I přes tyto 
nízké hodnoty však došlo 
v porovnání s absolventy z roku 
2006 k mírnému zvýšení 
neúspěšnosti, a to o 7 p.b.  

Absolventi oborů pedago-
gika, učitelství a sociální péče středních škol maturující v roce 2009 opouštějí předčasně 
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vysokoškolské studium nejčastěji v prvních dvou letech po maturitě (10 %), po třech 
letech od maturity studium předčasně opouští dalších 5 %. Ve čtvrtém a pátém roce jde o 
3% a 5% míru předčasných odchodů. 

Kromě toho, že absolventi těchto oborů středních škol studium na vysoké škole 
předčasně ukončí (a již dále nestudují), dochází také k přestupu mezi obory vysokých 
škol – resp. ze studia předčasně odejdou a po určité době začnou studovat znovu. Pokud 
absolventi pedagogických oborů středních škol přestupují mezi obory, nejčastěji nastupují 
ke studiu pedagogiky, učitelství a sociální péče (48 % přestupujících) a ostatních 
humanitních oborů (22 % přestupů), případně ke studiu ekonomie (10 % přestupujících).  

Tabulka 21: Přestupy mezi obory vysokých škol – absolventi oborů středních škol kategorie M 
– sk. 75 Pedagogika, učitelství a sociální péče 

10 PŘÍROD 10 MATFY 23 STROJ 26 ELEKT 28 CHEM 2 OST TECH 36 STAVE 4 ZEMĚD 5 LÉKAŘ 62 EKON 68  PRÁVO 6 OST HUMAN75 UČITEL 8 UMĚNÍ

10 PŘÍROD 28,6% 9,5% 4,8% 4,8% 14,3% 14,3% 23,8% 100,0%

10 MATFY 30,8% 7,7% 15,4% 7,7% 7,7% 30,8% 100,0%

23 STROJ 33,3% 33,3% 33,3% 100,0%

26 ELEKT 40,0% 20,0% 40,0% 100,0%

28 CHEM 20,0% 20,0% 20,0% 40,0% 100,0%

2 OST TECH 6,3% 18,8% 6,3% 6,3% 31,3% 6,3% 25,0% 100,0%

36 STAVE 100,0% 100,0%

4 ZEMĚD 44,4% 33,3% 11,1% 11,1% 100,0%

5 LÉKAŘ 2,6% 52,6% 21,1% 23,7% 100,0%

62 EKON 3,1% 7,8% 3,1% 54,7% 15,6% 15,6% 100,0%

68  PRÁVO 33,3% 33,3% 33,3% 100,0%

6 OST HUMAN 0,7% 1,4% 4,2% 1,4% 4,2% 2,1% 58,0% 25,2% 2,8% 100,0%

75 UČITEL 1,1% 1,1% 0,4% 1,5% 0,4% 1,5% 2,6% 0,7% 9,0% 79,1% 2,6% 100,0%

8 UMĚNÍ 8,3% 16,7% 16,7% 25,0% 33,3% 100,0%

VŠICHNI 2,2% 1,8% 0,3% 0,7% 0,5% 3,3% 1,2% 5,0% 10,6% 1,2% 22,5% 48,4% 2,7% 100,0%  

V celkovém počtu absolventů pedagogických oborů středních škol, kteří v rámci 
vysokoškolského studia přestupují z oboru na obor, jsou ve větší míře zastoupeni pouze ti, 
kteří začali na vysoké škole studovat ostatní humanitní obory a pedagogiku, učitelství 
a sociální péči. Ti, kteří předčasně ukončí studium v ostatních humanitních oborech, 
v největší míře nastupují opět do oborů této skupiny (79 % z nich) a ke studiu pedagogiky, 
učitelství a sociální péče (25 % přestupujících). Neúspěšní studenti pedagogiky, učitelství 
a sociální péče, pokud znovu nastoupí, v naprosté většině přestupují na obory v rámci 
oborové skupiny (79 %) a necelá desetina (9 %) začne studovat ostatní humanitní obory.  

Maturitní obory středních škol kategorie M – 82 Umění a užité umění  

Obory umění a užité umění středních škol kategorie M získávají u žáků stále větší 
oblibu, o čemž svědčí i nárůst celkového počtu absolventů. V posledních letech v nich 
absolvuje 1 300–1 500 žáků středních škol. Jedná se o oborovou skupinu, v případě které 
pokračuje nadpoloviční většina absolventů ve studiu na vysoké škole (v posledních 
letech se jedná o 52–60 %). Absolventi uměleckých oborů nejčastěji na vysoké škole studují 
opět obory umělecké (45 %), učitelství a pedagogiku (23 %), ostatní humanitní obory 
(12 % absolventů uměleckých obor středních škol studujících na vysoké škole) a ostatní 
technické obory (9 %). Ostatní obory si vybírají spíše výjimečně.  

Absolventi uměleckých oborů zároveň patří mezi ty, kteří jsou v porovnání s ostatními 
absolventy středních škol při vysokoškolském studiu nejvíce úspěšní – ze studia 
předčasně odchází pouze 16 % těch, kteří maturovali v letech 2009–2012 a začali studovat 
na vysoké škole. I přesto, že oproti absolventům z let 2006–2009 se míra neúspěšnosti 
mírně zvýšila (o 4 procentní body), je nižší než v případě absolventů lyceí.  

Úspěšnost při vysokoškolském studiu u absolventů uměleckých oborů se však liší podle 
toho, který obor začali studovat. V rámci oborových skupin, ve kterých studuje větší množství 
absolventů, se míra předčasných odchodů pohybuje na úrovni 22 % u těch, kteří studují 
ostatní technické obory, 17 % u ostatních humanitních oborů, 16 % v případě uměleckých 
oborů, 11 % v oborech pedagogiky, učitelství a sociální péče (viz tab. 9).  
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Obrázek 19: Předčasné ukončení studia na VŠ – absolventi oborů středních škol kategorie M – 
sk. 82 Umění a užité umění 

Stejně jako v případě 
jiných odborně zaměřených 
oborů středních škol kategorie 
M se v analýze předčasných 
odchodů s ohledem na časový 
odstup od maturitní zkoušky 
zabýváme absolventy matu-
rujícími v roce 2009. 

Celkově odchází ze 
studia 17 % těch, kteří ke 
studiu nastoupili. Nejčastěji 
odcházejí předčasně ze 
studia absolventi uměle-
ckých oborů středních škol 
v průběhu prvních dvou let 

po maturitní zkoušce, v tomto období odchází 7 % z nich. Ve třetím a dalších letech 
odcházejí ze studia každoročně 4 % absolventů uměleckých oborů, jde o jednu z mála 
oborových skupin, kde je v těchto třech letech situace z pohledu předčasných odchodů 
poměrně vyrovnaná. V porovnání s předčasnými odchody ze studia absolventů maturujících 
v roce 2006 došlo k mírnému navýšení neúspěšnosti (a to o 4 procentní body), což jde 
zejména na úkor předčasných odchodů v prvních dvou letech studia.  

V případě, že absolventi uměleckých oborů z vysokoškolského studia odejdou 
a opětovně se do něj vracejí, nejčastěji nastupují ke studiu uměleckých oborů (36 % 
z nich), oborů pedagogika, učitelství a sociální péče (24 % z nich) a ke studiu ostatních 
humanitních oborů (17 %). Z dalších oborů stojí za zmínku pouze ostatní technické obory 
a ekonomie, do kterých nastupuje shodně 8 % těch, kteří se opakovaně zapíší ke studiu na 
vysoké škole. 

Dále má význam se zabývat pouze skupinami, ve kterých studuje a přestupuje větší 
počet absolventů uměleckých oborů – ostatních technických oborů, ostatních humanitních 
oborů, oborů pedagogiky, učitelství a sociální péče a oborů uměleckých.  

Tabulka 22: Přestupy mezi obory vysokých škol – absolventi oborů středních škol kategorie M 
– sk. 82 Umění a užité umění 

10 PŘÍROD 10 MATFY 23 STROJ 26 ELEKT 28 CHEM 2 OST TECH 36 STAVE 4 ZEMĚD 5 LÉKAŘ 62 EKON 68  PRÁVO 6 OST HUMAN75 UČITEL 8 UMĚNÍ

10 PŘÍROD 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 20,0% 10,0% 20,0% 100,0%

10 MATFY 20,0% 20,0% 40,0% 20,0% 100,0%

23 STROJ 14,3% 14,3% 42,9% 14,3% 14,3% 100,0%

26 ELEKT 37,5% 12,5% 37,5% 12,5% 100,0%

28 CHEM 33,3% 11,1% 11,1% 11,1% 22,2% 11,1% 100,0%

2 OST TECH 3,8% 28,8% 1,9% 3,8% 7,7% 11,5% 23,1% 19,2% 100,0%

36 STAVE 75,0% 25,0% 100,0%

4 ZEMĚD 17,6% 47,1% 5,9% 11,8% 17,6% 100,0%

5 LÉKAŘ 25,0% 50,0% 25,0% 100,0%

62 EKON 2,7% 8,1% 54,1% 10,8% 10,8% 13,5% 100,0%

68  PRÁVO 100,0% 100,0%

6 OST HUMAN 1,9% 1,0% 2,9% 1,0% 2,9% 1,0% 4,8% 1,9% 45,2% 14,4% 23,1% 100,0%

75 UČITEL 3,4% 4,7% 2,0% 4,1% 9,5% 48,0% 28,4% 100,0%

8 UMĚNÍ 0,5% 3,2% 0,5% 0,5% 3,8% 12,4% 14,5% 64,5% 100,0%

VŠICHNI 2,7% 0,2% 0,3% 0,2% 7,6% 1,0% 3,2% 0,5% 8,1% 0,7% 17,1% 23,5% 36,1% 100,0%  

Vysoká míra přestupů uvnitř oborové skupiny se projevuje pouze u těch, kteří 
studovali umění (65 %). Z ostatních oborů, na které absolventi uměleckých oborů studující 
umění přestupují, stojí za zmínku ještě učitelství, pedagogika a sociální péče (15 % 
přestupujících) a ostatní humanitní obory (12 % přestupů).  
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Absolventi uměleckých oborů studující ostatní humanitní obory přestupují na jiné 
obory, nejčastěji v rámci oborové skupiny (45 %), vyšší míry přestupů jsme zaznamenali do 
pedagogických oborů (14 %) a oborů uměleckých (23 %). 

Ze studia ostatních technických oborů tito absolventi nejčastěji přecházejí opět do 
ostatních technických oborů (49 %) a dále ke studiu pedagogiky a příbuzných oborů (23 %), 
umění (19 %) a ostatních humanitních oborů (12 % přestupujících) 

Obdobně ti, kteří začali studovat obory pedagogiky, učitelství a sociální péče 
nejčastěji přestupují na obory pedagogické (48 % z nich) a pochopitelně na umělecké obory 
(28 % přestupujících).  

2.6.2. Absolventi vybraných skupin maturitních oborů středních 
škol kategorie L0 a jejich studium na vysokých školách 

Obdobně jako v případě absolventů odborně zaměřených oborů kategorie M se také 
u absolventů maturitních oborů středních škol s odbornou přípravou (bývalé obory středních 
odborných učilišť) liší úspěšnost při studiu na vysoké škole podle toho, jaký obor absolvovali 
a jaký na vysoké škole studují. Absolventi oborů kategorie L0 si při vstupu na vysokou školu 
velmi často volí obory příbuzné těm, které absolvovali na střední škole – často se jedná 
o obory technické, kde nejsou součástí přijímacího řízení ke studiu na vysoké škole přijímací 
zkoušky a přijat je prakticky každý uchazeč. Často pak při vstupu do vysokoškolského studia 
zjistí, že studium je velmi náročné, nebo že si vybrali obor, který jim nevyhovuje. I to 
jsou hlavní důvody, proč absolventi těchto oborů středních škol předčasně ukončují studium 
na vysoké škole v daleko větší míře, než je tomu v případě absolventů gymnázií, lyceí a 
odborně zaměřených oborů středních škol kategorie M.  

Ze studia předčasně odchází 48 % absolventů oborů středních školy kategorie L0 
maturujících v letech 2009–2012, kteří nastoupí k vysokoškolskému studiu. V porovnání 
s výsledky publikovanými v roce 2011 se tedy míra předčasných odchodů zvýšila zhruba 
o 10 procentních bodů. 

Vzhledem k celkovému počtu studentů vysokých škol z řad absolventů těchto oborů se 
dále zabýváme pouze absolventy následujících oborových skupin středních škol: 

 23 strojírenství a strojírenská výroba, 
 26 elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika, 
 39 speciální interdisciplinární obory, 
 66 obchod. 

Tabulka 23: Předčasné ukončení vysokoškolského studia – absolventi oborů kategorie L0 

10 PŘÍROD 10 MATFY 23 STROJ 26 ELEKT 28 CHEM 2 OST TECH 36 STAVE 4 ZEMĚD 5 LÉKAŘ 62 EKON 68  PRÁVO 6 OST HUMAN75 UČITEL 8 UMĚNÍ celkem

23 35,5% 47,8% 60,0% 25,0% 25,0% 43,1% 47,1% 38,8% - 29,2% 50,0% 22,9% 21,7% 12,5% 54,7%

26 40,4% 41,3% 37,5% 55,2% 42,9% 34,6% 44,8% 23,5% - 25,5% 6,7% 27,8% 27,9% 11,1% 49,1%

39 6,9% 40,0% 57,0% 51,0% 44,4% 51,4% 63,6% 35,2% - 24,7% 25,0% 16,1% 26,7% 33,3% 55,6%

66 45,5% 46,2% 50,0% 62,5% 30,0% 29,5% 33,3% 40,4% 12,5% 34,6% 30,0% 26,6% 31,8% 6,7% 44,2%  

 Ve všech významněji zastoupených oborových skupinách středních škol kategorie 
L0 se míry předčasných odchodů pohybují nad hranicí 40 % – v oborech strojírenství, 
strojírenská výroba odchází předčasně ze studia 55 % absolventů, kteří ke studiu 
nastoupili, v případě absolventů oborů elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní 
technika se jedná o 49 %, ostatních interdisciplinárních oborů 56 % a relativně nejnižší 
míru předčasných odchodů ze studia vykazují absolventi oborů obchod (44 %). Ve 
všech případech se jedná o hodnoty vyšší než u oborů gymnázií, lyceí a početněji 
zastoupených oborů středních škol kategorie M. 

Maturitní obory středních škol kategorie L0 – 23 Strojírenství a strojírenská 
výroba 

Ve strojírenských oborech středních škol kategorie L0 (bývalé maturitní obory 
středních odborných učilišť) končí každoročně 1 100–1 300 absolventů. Ve studiu na 
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vysokých školách pokračuje 25–30 % z nich. V případě, že pokračují ve studiu na vysoké 
škole, obvykle studují v technických oborech, a to zejména v oborech strojírenství (38 % 
z nich) a ostatních technických oborech (21 %). Výrazněji jsou zastoupeni i ti, kteří začnou 
studovat ekonomii (10 %). Všechny ostatní oborové skupiny jsou zastoupeny nejvýš 8 %.  

Při studiu na vysoké škole nejsou tito absolventi příliš úspěšní, to však platí obecně 
pro absolventy odborů středních škol kategorie L0. Studium předčasně ukončí více než 
polovina (55 %) z těch absoventů strojírenských oborů, kteří ke studiu na vysoké školy 
nastoupili. Jedná se o studenty (absolventy středních škol z let 2009–2012), kteří studium 
neúspěšně ukončili a do současnosti znovu studovat nezačali. Vzhledem k vývoji v minulých 
letech se však dá předpokládat, že někteří z nich se ještě na vysoké školy vrátí. Oproti roku 
2011 (absolventi z roku 2006–2009) došlo ke zvýšení míry předčasných odchodů o 10 p.b.  

Míry předčasných odchodů absolventů strojírenských oborů středních školy kategorie L0 
z vysokoškolského studia se však liší podle toho, který obor na vysoké škole začali studovat. 
Nejčastěji zanechávají předčasně studia ti, kteří nastoupili ke studiu technických 
oborů – z těch četněji zastoupení stojí za zmínku zejména strojírenství s 60% mírou 
předčasných odchodů a ostatní technické obory (43 %). Studium ekonomie dokončují tito 
absolventi častěji – ze studia jich předčasně odchází 29 % a ze studia ostatních humanitních 
oborů odejde před úspěšným ukončením studia 23 % těchto absolventů (tab. 24).  

Obrázek 20: Předčasné ukončení studia na VŠ – absolventi oborů středních škol kategorie L0 – 
sk. 23 Strojírenství a strojírenská výroba 

Stejně jako v případě 
absolventů oborů středních 
škol kategorie M i zde při 
analýze předčasných odcho-
dů v jednotlivých letech od 
maturitní zkoušky využíváme 
data o absolventech z roku 
2009, kde máme k dispozici 
údaje o jejich odchodech ze 
studia do pěti let od ab-
solvování maturitní zkoušky.  

Z těch absolventů obo-
rů strojírenství a strojíren-
ská výroba středních škol 
kategorie L0 maturujících 
v roce 2009, kteří nastoupili 

ke studiu na vysoké školy, jich studium předčasně ukončily více než dvě třetiny (69 % – 
oproti roku 2006 nárůst o téměr polovinu, o 23 procentních bodů). Nejvíce jich ze studia 
odchází v průběhu prvních dvou let po maturitní zkoušce, odejdou jich více než dvě 
pětiny (41 %). Dalších 12 % odejde ze studia v průběhu třetího roku a v dalších letech podíly 
odcházejících klesají (9 % ve čtvrtém roce a 7 % v pátém roce po maturitní zkoušce). Oproti 
maturantům roku 2006 se výrazně zvýšily předčasné odchody v prvních dvou letech po 
maturitní zkoušce (o 13 procentních bodů).  

Pokud absolventi strojírenských oborů středních škol kategorie L studium 
předčasně ukončí a následně se k němu vrátí, nejčastěji nastupují opět ke studiu 
oborů strojírenských (34 % přestupujících), ostatních technických oborů (21 %), 
ekonomie (12 %) a ostatních humanitních oborů (10 % navrátivších se ke studiu). Ostatní 
oborové skupiny jsou zastoupeny méně než 7 %, a proto nemá smysl se těmito oborovými 
skupinami dále zabývat.  

Jestliže tito absolventi původně nastoupili ke studiu strojírenství, ukončili jej před 
úspěšným absolvováním, a následně znovu ke studiu nastoupí, začínají většinou 
studovat opět obory ze skupiny strojírenství a strojírenská výroba (59 % z nich), případně 
ostatní technické obory (13 %). 
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Tabulka 24: Přestupy mezi obory vysokých škol – absolventi oborů středních škol 
kategorie L0 – sk. 23 Strojírenství a strojírenská výroba 

10 PŘÍROD 10 MATFY 23 STROJ 26 ELEKT 28 CHEM 2 OST TECH 36 STAVE 4 ZEMĚD 5 LÉKAŘ 62 EKON 68  PRÁVO 6 OST HUMAN75 UČITEL 8 UMĚNÍ

10 PŘÍROD 38,5% 7,7% 7,7% 7,7% 15,4% 15,4% 7,7% 100,0%

10 MATFY 50,0% 16,7% 16,7% 16,7% 100,0%

23 STROJ 0,7% 0,7% 59,3% 3,0% 0,7% 12,6% 5,9% 6,7% 8,9% 1,5% 100,0%

26 ELEKT 20,0% 5,0% 10,0% 30,0% 5,0% 15,0% 15,0% 100,0%

28 CHEM 50,0% 50,0% 100,0%

2 OST TECH 1,4% 23,2% 4,3% 52,2% 5,8% 7,2% 5,8% 100,0%

36 STAVE 33,3% 33,3% 33,3% 100,0%

4 ZEMĚD 11,1% 11,1% 66,7% 11,1% 100,0%

5 LÉKAŘ 0,0%

62 EKON 4,2% 4,2% 12,5% 4,2% 66,7% 4,2% 4,2% 100,0%

68  PRÁVO 100,0% 100,0%

6 OST HUMAN 9,1% 9,1% 63,6% 18,2% 100,0%

75 UČITEL 16,7% 8,3% 8,3% 16,7% 50,0% 100,0%

8 UMĚNÍ 50,0% 50,0% 100,0%

VŠICHNI 2,7% 2,4% 33,7% 6,5% 0,7% 20,7% 0,3% 5,1% 11,9% 0,7% 10,2% 4,8% 0,3% 100,0%  

V případě, že absolventi oborů strojírenství nastoupili ke studiu ostatních technických 
oborů, které nedokončili, a nastupují ke studiu znovu, nadpoloviční většina z nich (52 %) 
studuje opět obory stejného zaměření, případně nastoupí ke studiu strojírenství (23%). 

Maturitní obory středních škol kategorie L0 – 26 Elektrotechnika, 
telekomunikační a výpočetní technika 

Absolventi elektrotechnických oborů středních škol kategorie L0 patří mezi 
skupinu oborů s vyšším zastoupením absolventů, i když jejich počet každoročně klesá. 
Tyto obory ukončuje v posledních letech 1 600–1000 absolventů. Na vysoké školy 
nastupuje více než třetina z nich (41–34 %). V případě, že nastupují na vysoké školy, 
nejčastěji volí opět obory elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika (35 % 
z nich), ostatní technické obory (18 %), přírodní vědy (12 %) a ekonomii (10 %). 

Pokud absolventi elektrotechnických oborů středních škol kategorie L0 nastoupí ke 
studiu na vysoké školy, před jeho úspěšným dokončením odejde ze studia necelá 
polovina z nich (49 %). Oproti absolventům z roku 2006–2009 se míra předčasných 
odchodů navýšila o 10 procentních bodů. Nicméně se dá předpokládat, že část těchto 
neúspěšných absolventů v budoucnu znovu ke studiu nastoupí.  

Nejčastěji odcházejí ze studia ti, kteří začali studovat elektrotechnické obory 
(55% míra předčasných odchodů), přírodní vědy (40 % odcházejících) a ostatní technické 
obory (35 %), (tab. 23). Studium ekonomie dokončují studenti elektrotechnických oborů 
častěji, ze studia předčasně odchází 26 % z nich. 

Obrázek 21: Předčasné ukončení studia na VŠ – absolventi oborů středních škol kategorie L0 -
sk. 26 Elektrotechnika, komuni-
kační a výpočetní technika  

Pokud se zabýváme 
maturanty z roku 2009, u 
kterých máme údaje pět let po 
maturitní zkoušce, lze kon-
statovat, že ze studia odchází 
předčasně 56 % absolventů 
elektrotechnických oborů 
středních škol kategorie L0, 
kteří maturovali v roce 2009. 
V porovnání s absolventy 
z roku 2006 vzrostla míra 
jejich předčasných odchodů ze 
studia o 16 procentních bodů. 
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Nejvíce jich odchází ze studia v prvních dvou letech po maturitní zkoušce (31 %), 
další desetina (11 %) jich odejde v průběhu třetího roku a v dalších letech se podíl 
odcházejících snižuje (8 % ve čtvrtém a 6 % v pátém roce po maturitní zkoušce). 
V porovnání s rokem 2006 výrazně vzrostl podíl předčasných odchodů v prvních dvou letech 
(o 11 procentních bodů), odchody v dalších letech vzrostly mnohem méně (každoročně 
o jeden až dva procentní body).  

V případě, že absolventi elektronických oborů středních školy kategorie L0 ukončí 
vysokoškolské studium a následně ke studiu opět nastoupí, nejčastěji nastupují znovu ke 
studiu oborů elektrotechnika, komunikační a výpočetní technika (31 % přestupujících), dále 
volí ostatní technické obory (15 %) a ekonomii (14 %), za zmínku stojí i přírodní vědy (13 %).  

Tabulka 25: Přestupy mezi obory vysokých škol – absolventi oborů středních škol kategorie L0 
– sk. 26 

10 PŘÍROD 10 MATFY 23 STROJ 26 ELEKT 28 CHEM 2 OST TECH 36 STAVE 4 ZEMĚD 5 LÉKAŘ 62 EKON 68  PRÁVO 6 OST HUMAN75 UČITEL 8 UMĚNÍ

10 PŘÍROD 38,4% 5,5% 6,8% 1,4% 9,6% 2,7% 12,3% 9,6% 12,3% 1,4% 100,0%

10 MATFY 10,0% 40,0% 20,0% 10,0% 10,0% 10,0% 100,0%

23 STROJ 10,7% 46,4% 17,9% 7,1% 10,7% 7,1% 100,0%

26 ELEKT 10,1% 0,4% 57,8% 10,5% 0,4% 3,4% 9,3% 0,4% 4,6% 3,0% 100,0%

28 CHEM 33,3% 66,7% 100,0%

2 OST TECH 5,9% 3,5% 15,3% 1,2% 40,0% 5,9% 12,9% 8,2% 7,1% 100,0%

36 STAVE 14,3% 14,3% 28,6% 28,6% 14,3% 100,0%

4 ZEMĚD 10,0% 10,0% 30,0% 10,0% 20,0% 10,0% 10,0% 100,0%

5 LÉKAŘ 0,0% 0,0%

62 EKON 2,7% 5,4% 2,7% 5,4% 5,4% 2,7% 59,5% 13,5% 2,7% 100,0%

68  PRÁVO 100,0% 100,0%

6 OST HUMAN 4,3% 4,3% 13,0% 4,3% 4,3% 60,9% 8,7% 100,0%

75 UČITEL 20,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 55,0% 100,0%

8 UMĚNÍ 100,0% 100,0%

VŠICHNI 12,5% 1,9% 3,2% 30,8% 0,9% 15,1% 1,5% 3,0% 13,8% 0,7% 9,0% 6,9% 0,7% 100,0%  

Pokud se dále zabýváme pouze obory, ze kterých přestupuje více než 30 absolventů 
elektrotechnických oborů, pak v případě přestupujících ze studia elektrotechnických oborů si 
nadpoloviční většina přestupujících vybírá opět obory stejné skupiny (58 % z nich). Naopak 
ti, kteří studovali ostatní technické obory, přestupují uvnitř oborové skupiny v menší míře.  

Ti, kteří začali studovat elektrotechnické obory a po neúspěšném studiu znovu na 
vysoké školy vstupují, obvykle nastupují (kromě přestupů uvnitř skupiny) ke studiu přírodních 
věd nebo ostatních technických oborů (po 10 %) 

Ti, kteří zanechali studia ostatních technických oborů a opětovně na vysoké školy 
nastupují, si kromě již zmíněných oborů stejné skupiny vybírají zejména obory 
elektrotechnické (15 %) a ekonomii (12 % přestupujících). 

Maturitní obory středních škol kategorie L0 – 39 Speciální interdisciplinární 
obory  

Střední školu ukončí každoročně 800 absolventů speciálních interdisciplinárních 
oborů středních škol kategorie L0 (maturitní obory s odborným výcvikem). Na vysoké 
školy nastupuje více pětina z nich (20–24 %). Tito absolventi nejčastěji nastupují ke 
studiu ostatních technických oborů (33 % z nich) a strojírenství (15 %), za zmínku stojí i 
zemědělství a lesnictví (11 %) a ekonomie (10 % studentů).  

Ne všichni z těch, kteří na vysoké školy nastoupí, studium úspěšně dokončí, ze studia 
předčasně odchází nadpoloviční většina (56 %) absolventů speciálních 
interdisciplinárních oborů středních škol kategorie L0, kteří ke studiu nastoupí. Zaměříme-li 
se na početněji zastoupené oborové skupiny, pak ze studia nejčastěji odcházejí ti, kteří 
nastoupili ke studiu strojírenství (57 % z nich) a ostatních technických oborů (51 %). 
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Obrázek 22: Předčasné ukončení studia na VŠ – absolventi oborů středních škol kategorie L0 – 
sk. 39 Speciální interdisciplinární obory  

Z absolventů speciálních 
interdisciplinárních oborů, 
kteří maturovali v roce 2009, 
předčasně odešly ze studia 
před jeho úspěšným dokon-
čením téměř dvě třetiny 
(62 %) z nich. Nejvíce těchto 
studentů z vysokých škol 
předčasně odešlo v prvních 
dvou letech po maturitě 
(41 %), dalších 13 % ukončilo 
studium ve třetím roce po 
maturitě. Ve čtvrtém a pátém 
roce ukončilo studia bez titulu 
dalších 8 % z nich.  

V případě, že absolventi 
speciálních interdisciplinárních oborů se na vysoké školy po určité době vracejí, 
nejčastěji nastupují ke studiu ostatních technických oborů (25 % přestupujících), 
ekonomie (17 %) a strojírenství (16 %). Vzhledem k celkově nízkým počtům přestupujících 
nemá smysl provádět zde další podrobnější analýzu přestupů. 

Tabulka 26: Přestupy mezi obory vysokých škol – absolventi oborů středních škol kategorie L0 
– sk. 39 Speciální interdisciplinární obory 

10 PŘÍROD 10 MATFY 23 STROJ 26 ELEKT 28 CHEM 2 OST TECH 36 STAVE 4 ZEMĚD 5 LÉKAŘ 62 EKON 68  PRÁVO 6 OST HUMAN75 UČITEL 8 UMĚNÍ

10 PŘÍROD 16,7% 33,3% 33,3% 16,7% 100,0%

10 MATFY 50,0% 50,0% 100,0%

23 STROJ 2,9% 42,9% 2,9% 17,1% 5,7% 8,6% 2,9% 14,3% 2,9% 100,0%

26 ELEKT 15,4% 46,2% 15,4% 15,4% 7,7% 100,0%

28 CHEM 100,0% 100,0%

2 OST TECH 5,9% 5,9% 52,9% 5,9% 8,8% 2,9% 8,8% 8,8% 100,0%

36 STAVE 50,0% 50,0% 100,0%

4 ZEMĚD 16,7% 16,7% 66,7% 100,0%

5 LÉKAŘ 0,0%

62 EKON 6,7% 6,7% 13,3% 53,3% 13,3% 6,7% 100,0%

68  PRÁVO 0,0%

6 OST HUMAN 14,3% 14,3% 42,9% 28,6% 100,0%

75 UČITEL 100,0% 100,0%

8 UMĚNÍ 0,0%

VŠICHNI 2,5% 2,5% 16,4% 8,2% 24,6% 0,8% 8,2% 17,2% 2,5% 10,7% 6,6% 100,0%  

Maturitní obory středních škol kategorie L0 – 66 Obchod  

Počty absolventů oborů skupiny obchod středních škol kategorie L0 (bývalé 
maturitní obory středních odborných učilišť) v posledních letech stále klesají, absolvovalo 
v nich 1 100–600 žáků ročně. Na vysoké školy každoročně vstupuje čtvrtina z nich. Na 
vysokých školách nejčastěji začnou studovat obory ekonomie (46 % z nich) a ostatní 
humanitní obory (17 %). 

Stejně jako v případě ostatních oborových skupin středních škol kategorie L0 ani 
absolventi oboru obchod nejsou ve vysokoškolském studiu příliš úspěšní, studium 
nedokončí téměř polovina z nich (44 %). V porovnání s absolventy z let 2006–2009 se 
míra jejich neúspěšnosti zvýšila o 9 procentních bodů.  

Z pohledu oborů, na které na vysoké školy tito absolventi vstupují, se vzhledem 
k poměrně nízkému absolutnímu počtu absolventů oboru obchod nastupujících ke studiu 
budeme zabývat pouze těmi, kteří nastoupili do oborů ekonomie a ostatních 
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humanitních oborů. V případě těchto oborových skupin zanechávají absolventi studia 
z 35 %, resp. 27 % (tab. 23). 

K tomu, aby bylo možné analyzovat odchody absolventů z vysokoškolského studia po 
jednotlivých letech studia, je nutné mít k dispozici informace o maturantech studujících na 
vysokých školách v delším časovém horizontu. Pro tyto účely využíváme údaje 
o absolventech z roku 2009. 

Obrázek 23: Předčasné ukončení studia na VŠ – absolventi oborů středních škol kategorie L0 – 
sk. 66 Obchod 

Z absolventů oborů 
obchod středních škol, 
kteří maturovali v roce 
2009, ukončilo předčasně 
studium 54 % z nich. Oproti 
absolventům z roku 2006 se 
míra předčasných odchodů 
těchto absolventů ze studia 
zvýšila o 16 procentních 
bodů. Nejčastěji z vysoko-
školského studia odcházejí 
v prvních dvou letech po 
maturitě, kdy studium 
ukončí více než třetina 
(37 %) těch, kteří ke studiu 
nastoupili. Ve třetím roce 

odejde dalších 8 % a ve čtvrtém a pátém roce shodně 45 % studentů z řad absolventů oboru 
obchod. V porovnání s absolventy maturujícími v roce 2006 (údaje publikované v roce 2011) 
došlo k poměrně vysokému navýšení míry předčasných odchodů na téměř dvojnásobek o 18 
procentních bodů.  

Pokud absolventi oboru obchod středních škol zanechají vysokoškolského studia 
a začnou znovu studovat, nejčastěji nastupují ke studiu ekonomie (52 % 
přestupujících), ostatních humanitních oborů (16 %) a pedagogiky, učitelství a sociální 
péče (10 %). Vzhledem k celkově nízkému počtu přestupujících má ale smysl se dále 
zabývat pouze těmi, kteří odešli ze studia ekonomie. Pokud následně vstoupí na vysoké 
školy, téměř tři čtvrtiny z nich nastupují opět ke studiu ekonomických oborů, ostatní skupiny 
jsou zastoupeny maximálně 7 %.  

Tabulka 27: Přestupy mezi obory vysokých škol – absolventi oborů středních škol kategorie L0 
– sk. 66 Obchod 

10 PŘÍROD 10 MATFY 23 STROJ 26 ELEKT 28 CHEM 2 OST TECH 36 STAVE 4 ZEMĚD 5 LÉKAŘ 62 EKON 68  PRÁVO 6 OST HUMAN75 UČITEL 8 UMĚNÍ

10 PŘÍROD 70,0% 10,0% 10,0% 10,0% 100,0%

10 MATFY 33,3% 50,0% 16,7% 100,0%

23 STROJ 33,3% 33,3% 33,3% 100,0%

26 ELEKT 50,0% 50,0% 100,0%

28 CHEM 0,0%

2 OST TECH 6,7% 6,7% 13,3% 6,7% 46,7% 6,7% 13,3% 100,0%

36 STAVE 0,0%

4 ZEMĚD 20,0% 60,0% 20,0% 100,0%

5 LÉKAŘ 0,0%

62 EKON 1,3% 2,5% 1,3% 3,8% 2,5% 73,4% 7,6% 5,1% 2,5% 100,0%

68  PRÁVO 0,0%

6 OST HUMAN 5,3% 15,8% 10,5% 52,6% 15,8% 100,0%

75 UČITEL 37,5% 12,5% 25,0% 25,0% 100,0%

8 UMĚNÍ 50,0% 50,0% 100,0%

VŠICHNI 6,0% 4,0% 1,3% 1,3% 1,3% 6,0% 1,3% 2,0% 52,3% 0,7% 16,1% 10,1% 6,0% 100,0%  
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2.6.3. Absolventi vybraných skupin oborů nástavbového studia a 
jejich studium na vysokých školách 

Na vysoké školy nastupují absolventi prakticky všech typů oborů středních škol 
ukončených maturitní zkouškou, tedy i oborů nástavbového studia. Vzhledem k charakteru 
kurikula těchto oborů na vysoké školy často vstoupí i ti, kteří nemají příliš velké studijní 
předpoklady a nejsou schopni studium úspěšně dokončit. Obdobně jako absolventi ostatních 
odborně zaměřených oborů středních škol (kategorie L0 a M) absolventi nástaveb obvykle 
nastupují ke studiu oborů vysokých škol příbuzných těm, které absolvovali na střední škole, 
případně ke studiu ekonomie. Vzhledem k poklesu počtu absolventů této kategorie a 
stabilnímu podílu odcházejících na vysoké školy vstupuje jich k vysokoškolskému studiu 
stále méně.  

Úspěšnost absolventů oborů nástavbového studia z let 2009–2012 při vysokoškolském 
studiu je porovnatelná s absolventy oborů kategorie L0 (obory s praktickou přípravou, bývalé 
obory středních odborných učilišť). Ze studia předčasně odchází 48 % těchto absolventů. 
Na vysoké školy vstupují zejména absolventi oborů podnikání v oborech, odvětví, kteří 
jsou celkově největší oborovou skupinou mezi obory nástavbového studia. 

Tabulka 28: Předčasné ukončení vysokoškolského studia – absolventi oborů nástavbového studia 

10 PŘÍROD 10 MATFY 23 STROJ 26 ELEKT 28 CHEM 2 OST TECH36 STAVE 4 ZEMĚD 5 LÉKAŘ 62 EKON 68  PRÁVO 6 OST HUMAN75 UČITEL 8 UMĚNÍ celkem

64 47,3% 48,3% 56,0% 26,7% 42,6% 38,2% 47,1% 50,4% 7,7% 32,3% 19,5% 27,0% 19,7% 16,7% 45,4%  

Nástavbové studium 64 Podnikání v oborech, odvětví  

Podnikání v oborech, odvětví, je nejvíce početnou oborovou skupinou nástavbového 
studia. Vzhledem k celkovému poklesu počtu absolventů nástavbového studia v minulých 
letech došlo i ke snížení počtu absolventů oborů podnikání v oborech, odvětví, a to 
z více než 7 tisíc až na 5 tisíc absolventů. Na vysoké školy vstupuje více než čtvrtina 
z nich (25–27 %). Při vstupu do vysokoškolského studia si nejčastěji vybírají ekonomické 
obory (29 % nastupujících ke studiu), ostatní humanitní obory (16 %), ostatní technické 
obory (13 %) a učitelství, pedagogiku a sociální péči (12 % absolventů oborů podnikání 
v oborech, odvětví vstupujících ke studiu na vysoké školy). 

Ze studia předčasně odešlo 45 % absolventů této skupiny. Nejčastěji ze studia 
odcházejí ti z nich, kteří začali studovat obory zemědělství a lesnictví (50% míra 
předčasných odchodů), přírodní vědy (47 % předčasných odchodů), ostatní technické 
obory (38 %) a ekonomii (32 %). Míry předčasných odchodů v ostatních oborových 
skupinách se pohybují v rozmezí 20–26 %.  

Obrázek 24: Předčasné ukončení studia na VŠ – absolventi oborů nástavbového studia – sk. 64 
Podnikání v oborech, odvětví 

Celkově odešlo před-
časně ze studia 59 % absol-
ventů oborů nástavbového 
studia podnikání v oborech, 
odvětví, kteří maturovali 
v roce 2009. Nejvíce jich 
předčasně ukončilo studium 
v prvních dvou letech studia – 
39 %. Odchody ze studia ve 
třetím až pátém roce studia 
jsou mnohem nižší, pohybují 
se na úrovni 6–7 %.  

Oproti situaci absolventů 
maturujících v roce 2006 se 
míry předčasných odchodů 
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absolventů oborů podnikání v oborech, odvětví nástavbového studia vzrostly o 
15 procentních bodů, k nejvýraznějšímu navýšení došlo v případě odchodů v prvních dvou 
letech po maturitní zkoušce (o 11 p.b.). 

Pokud absolventi oborů nástavbového studia podnikání v oborech, odvětví 
odejdou ze studia a následně se na vysoké školy vrátí, nejčastěji začnou studovat 
obory ekonomie (31 % z nich), ostatní technické obory (16 %), ostatní humanitní obory 
(15 %) a pedagogiku, učitelství a sociální péči (9 % absolventů oborů podnikání 
v oborech, odvětví, kteří po neúspěšném ukončení studia znovu k vysokoškolskému studiu 
nastoupí).  

Přestupy z oboru na obor má smysl analyzovat pouze v případě významněji početně 
zastoupených skupin, tedy u oborových skupin ekonomie a ostatní humanitní obory.  

Ze studia ekonomie absolventi nástavbového studia oborů podnikání v oborech, 
odvětví přecházejí nejčastěji opět ke studiu ekonomických oborů (60 %), dalších 13 % 
přestupuje ke studiu ostatních humanitních oborů. 

 Polovina z těch absolventů, kteří nastoupili ke studiu ostatních humanitních oborů, 
předčasně je ukončila a opět se na vysoké školy vracejí, nastupuje znovu ke studiu oborů 
stejné skupiny, dále ke studiu oborů ekonomie (18 %) a pedagogiky, učitelství a sociální 
péče (16 %).  

Tabulka 29: Přestupy mezi obory vysokých škol – absolventi oborů nástavbového studia – 
sk. 64 Podnikání v oborech, odvětví 

10 PŘÍROD 10 MATFY 23 STROJ 26 ELEKT 28 CHEM 2 OST TECH36 STAVE 4 ZEMĚD 5 LÉKAŘ 62 EKON 68  PRÁVO 6 OST HUMAN75 UČITEL 8 UMĚNÍ

10 PŘÍROD 41,4% 1,7% 3,4% 8,6% 5,2% 10,3% 10,3% 12,1% 6,9% 100,0%

10 MATFY 6,7% 53,3% 6,7% 6,7% 6,7% 20,0% 100,0%

23 STROJ 8,6% 39,7% 6,9% 6,9% 1,7% 3,4% 15,5% 1,7% 8,6% 6,9% 100,0%

26 ELEKT 3,2% 6,5% 45,2% 3,2% 3,2% 29,0% 3,2% 3,2% 3,2% 100,0%

28 CHEM 14,3% 21,4% 7,1% 35,7% 21,4% 100,0%

2 OST TECH 11,6% 5,8% 4,7% 5,8% 32,6% 4,7% 5,8% 12,8% 2,3% 7,0% 5,8% 1,2% 100,0%

36 STAVE 6,7% 3,3% 3,3% 10,0% 30,0% 36,7% 3,3% 3,3% 3,3% 100,0%

4 ZEMĚD 6,5% 3,2% 3,2% 38,7% 32,3% 3,2% 6,5% 3,2% 3,2% 100,0%

5 LÉKAŘ 50,0% 50,0% 100,0%

62 EKON 2,3% 1,1% 0,9% 0,9% 1,7% 6,0% 2,3% 1,7% 59,7% 1,4% 12,9% 8,3% 0,9% 100,0%

68  PRÁVO 20,0% 20,0% 40,0% 20,0% 100,0%

6 OST HUMAN 4,7% 2,7% 3,4% 1,4% 18,2% 1,4% 50,0% 16,2% 2,0% 100,0%

75 UČITEL 7,4% 1,5% 1,5% 2,9% 1,5% 5,9% 1,5% 16,2% 14,7% 44,1% 2,9% 100,0%

8 UMĚNÍ 9,1% 27,3% 9,1% 54,5% 100,0%

VŠICHNI 6,2% 3,5% 5,6% 2,7% 1,1% 15,9% 1,6% 8,6% 0,5% 30,9% 0,8% 15,9% 9,1% 0,8% 100,0%  

 

2.7. Absolventi oborů středních škol a jejich studium na vysokých 
školách – srovnání podle kategorie absolvovaného oboru  

Absolventi jednotlivých typů oborů středních škol vykazují v případě výběru oboru, který 
studují na vysoké škole, určitý charakter chování. Absolventi všeobecně zaměřených 
oborů středních škol se k vysokoškolskému studiu hlásí častěji, vybírají si širší škálu 
oborů studia a jsou při přijímacím řízení úspěšnější, zatímco absolventi odborně 
zaměřených oborů si spíše vybírají obor obdobný tomu, který absolvovali na střední 
škole, případně chtějí studovat ekonomii; na vysoké školy se jich hlásí méně a jsou 
i u přijímacího řízení méně úspěšní. Obdobné rozdíly mezi absolventy jednotlivých typů 
středoškolských oborů jsou patrné i v případě jejich chování na vysoké škole, v tom, 
v jaké míře studium předčasně ukončují a na jaké obory v rámci studia přestupují.  

Nejúspěšnější jsou při vysokoškolském studiu absolventi gymnázií a lyceí, kteří 
ukončují studium v daleko větší míře než absolventi odborně zaměřeného středoškolského 
proudu. Při výběru oboru studia jsou tito absolventi mnohem flexibilnější, vzhledem k tomu, 
že tyto obory nejsou jednostranně zaměřeny, mají tedy v rámci všeobecně vzdělávacích 
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předmětů širší znalosti a jsou lépe připraveni ke studiu na vysoké škole. Navíc jsou 
absolventi gymnázií a lyceí při přijímacím řízení na vysoké škole poměrně úspěšní a častěji 
než absolventi odborného proudu středoškolského vzdělávání bývají přijati ke studiu oboru, 
který opravdu chtějí studovat. Méně si také vybírají obory „na jistotu“, k jejichž studiu se sice 
nekonají přijímací zkoušky, ale na druhé straně z nich odchází vysoký podíl přijatých 
studentů před jejich úspěšným dokončením. Vzhledem k tomu, že tito absolventi jsou více 
flexibilní, jsou schopni i v případě nepřijetí ke studiu oboru, o který mají eminentní zájem, se 
zorientovat v oboru jiném a úspěšně jej vystudovat.  

Absolventi odborně zaměřených oborů středních škol kategorie M (bývalé obory 
středních odborných škol) si ve větší míře většinou při vstupu na vysoké školy vybírají 
obory podobné těm, které absolvovali na střední škole, případně častěji volí obory 
ekonomické. Volba příbuzných oborů je dána zejména skutečností, že tito absolventi jsou 
více zaměřeni na daný obor a mají v rámci absolvovaných oborů hlubší znalosti. Častěji volí 
studium v technických oborech (zejména absolventi oborů technického zaměření), 
zemědělství, ekonomie. Většina absolventů oborů kategorie M končí střední školu 
s odbornou kvalifikací a může vykonávat pozice v daném oboru. Výjimkou jsou (díky změně 
kvalifikačních požadavků na výkon některých profesí v minulých letech) absolventi středních 
škol zdravotnicky zaměřených – končí vzdělávání na střední škole bez odborné kvalifikace 
pro výkon povolání. K tomu, aby mohli vykonávat kvalifikovanou zdravotnickou profesi, musí 
vystudovat vyšší odbornou nebo vysokou školu. 

Při studiu na vysoké škole jsou absolventi oborů středních škol kategorie M méně 
úspěšní, než je tomu v případě absolventů gymnázií a lyceí, nicméně jsou úspěšnější než 
absolventi oborů kategorie L0 a absolventi nástavbového studia. Úspěšnost při studiu však 
není stejná pro absolventy všech oborových skupin, závisí zejména na výběru oboru studia, 
náročnosti studia a i na znalostech získaných na střední škole.  

Obdobně jako absolventi oborů kategorie M se při výběru oboru vysokých škol 
chovají i absolventi oborů středních škol s praktickou výukou – oborů kategorie L0. 
Na střední škole získávají zejména praktické a odborné znalosti, které uplatní při výkonu 
praktičtěji zaměřených profesí. Pokud se hlásí ke studiu na vysoké školy, vybírají si 
zejména obory technické příbuzné těm, které absolvovali na střední škole, případně 
nastupují ke studiu ekonomie. V porovnání s absolventy oborů kategorie M jsou při 
přijímacím řízení ke studiu na vysoké školy i při vysokoškolském studiu méně úspěšní a ze 
studia častěji předčasně odcházejí. 

Obdobný model chování jako absolventi kategorie L0 vykazují i absolventi nástav-
bového studia. Je to dáno i tím, že tyto obory poskytují absolventům obdobný charakter i 
obsah vzdělání. Absolventi oborů nástavbového studia začínají studovat téměř výhradně 
obory příbuzné těm, které absolvovali na střední škole. Při přijímacím řízení jsou ze 
všech absolventů středních škol nejméně úspěšní a při vysokoškolském studiu jsou úspěšní 
stejně jako absolventi oborů kategorie L0.  

Z vysokoškolského studia odchází předčasně 19,5 % absolventů středních škol, 
kteří maturovali v letech 2009–2012. V porovnání s údaji publikovanými v letech 2007 
a 2011 (absolventi středních škol z let 2002–2005 a 2006–2009) se míra předčasných 
odchodů zvýšila o 4 procentní body. Podle vývoje v předchozích letech se část těchto 
absolventů ke studiu ještě v následujících letech vrátí – o tom svědčí i fakt, že podíl 
absolventů, kteří nastoupili ke studiu a dva roky po maturitě studium předčasně opustili 
(a znovu se ke studiu nenastoupili), se s odstupem od doby maturity snižuje. U absolventů 
z roku 2012 se jedná o 14 % těch, kteří začali studovat, u absolventů z let 2010 a 2011 
shodně 11 % a v případě maturantů z roku 2009 odešlo předčasně ze studia v prvních dvou 
letech po maturitě 9 % absolventů, kteří začali studovat. 

Nejméně často odcházejí předčasně ze studia absolventi gymnázií (10 % maturantů 
z let 2009–2012 nastoupivších na vysoké školy) a lyceí (18 %). Oproti údajům publikovaným 
v minulých letech se míra předčasných odchodů absolventů gymnázií prakticky nezměnila, 
pohybuje se mezi 9 a 10 %. Míry předčasných odchodů absolventů lyceí se však zvýšily, 
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z absolventů maturujících v letech 2006–2009 jich odešlo předčasně ze studia 13 %, údaje za 
absolventy z let 2002–2005 nelze brát jako vypovídající vzhledem k nízkému počtu absolventů. 

Míra předčasných odchodů absolventů oborů středních škol kategorie M je vyšší, 
než je tomu v případě gymnázií a lyceí. Ze studia předčasně odešlo 28 % absolventů 
maturujících v letech 2009–2012. Tito absolventi jsou zaměřením studia připravováni jak pro 
přímý vstup na trh práce, tak i pro studium na vysoké škole. Nemají ale širší všeobecné 
znalosti, zato mají dobrý odborný základ pro studium vysokoškolských programů obdobného 
zaměření. V porovnání s absolventy těchto programů z let 2002–2005 a 2006–2009 
došlo k nárůstu podílu předčasných odchodů, a to z 20 % (resp. na 21 % v letech    
2006–2009) na 28 % u absolventů maturujících v letech 2009–2012.  

Absolventi oborů středních škol s odborným výcvikem (kategorie L0) jsou ve 
studiu úspěšní méně, z těch, kteří maturovali v letech 2009–2012 jich ze studia 
předčasně odchází 48 %, což je o 10 procentních bodů více než v letech 2002–2005 
a 2006–2009. Nárůst podílu těchto odchodů může být dán tím, že do nástavbových oborů 
v minulých letech nastupovalo stále více žáků a stále více absolventů se hlásilo ke studiu na 
vysoké škole, často i ti, kteří nemají příliš velké studijní ambice a spíše zkoušejí, zda na 
vysokoškolské studium tzv. „mají“. Navíc si tito absolventi v nemalé míře vybírají technické 
obory, které přijímají uchazeče bez přijímacích zkoušek, mají velkou šanci být ke studiu 
přijati, nicméně v prvních dvou letech studia jich velká část vysoké školy opouští. 

Absolventi nástavbového studia, pokud začnou studovat na vysoké škole, 
předčasně odcházejí ze studia v 48 %, což je hodnota srovnatelná s odchody 
absolventů oborů kategorie L0. V porovnání s předchozími obdobími se míra neúspěšnosti 
při studiu těchto absolventů zvyšovala z 38 % u absolventů z let 2002–2005 na 44 % 
(absolventi z let 2006–2009) a na již zmíněných 48 % v případě absolventů z let 2009–2012. 
Hlavní příčinou tak vysokého podílu je fakt, že k vysokoškolskému studiu nastupuje stále 
více těchto absolventů a často se jedná o ty, kteří nemají příliš velké studijní ambice a spíše 
zkoušejí, zda na vysokoškolské studium mají. Stejně jako absolventi oborů kategorie M si ve 
značné míře vybírají technické obory, které přijímají uchazeče bez přijímacích zkoušek, mají 
tedy velkou šanci být ke studiu přijati - velká část z nich následně vysoké školy opouští.  

Publikované údaje jsou spočteny stejnou metodikou jako informace zveřejněné v roce 
2007 a 2011. Proto je možné porovnat vývoj míry předčasných odchodů absolventů 
středních škol z vysokoškolského studia mezi roky 2002, 2006 a 2009 (ve všech případech 
byly k dispozici údaje s odstupem asi šesti let od maturity), a tak mapovat odchody ze studia 
podle doby, která uplynula od maturitní zkoušky. U všech typů oborů středních škol jsme 
zaznamenali nárůst míry neúspěšnosti ve sledovaném období. 

Nejúspěšnější ve studiu na vysoké škole byli ve všech třech sledovaných letech absolventi 
gymnázií. Míry neúspěšnosti v průběhu prvních pěti let od maturitní zkoušky se pohybovaly 
v rozmezí od 10 % v roce 2006 do 13 % v letech 2002 a 2009. Odchody v jednotlivých letech po 
maturitní zkoušce zaznamenaly rozdílný vývoj. Poklesla míra odchodů v prvních třech letech od 
maturity, zatímco míry odchodů ve třetím a čtvrtém roce vzrostly. Odchody v prvních dvou letech 
po maturitní zkoušce jsou vcelku vyrovnané, Zaznamenali jsme dokonce určitý pokles 
předčasných odchodů ze studia (z 3,6 % přes 3,5 až na 3,1 %). Určité odchylky jsme 
zaznamenali ve třetím roce (z 3,1 % přes 2,0 % na 2,2 %) a dalších letech od maturitní zkoušky 
– přes pokles v roce 2006 vzrostly míry odchodů mezi roky 2002 a 2009 jak ve čtvrtém roce 
(z 2,7 % na 3,2 %), tak i v roce pátém od maturitní zkoušky (z 3,6 % na 4,7 %). 

 Absolventi lyceí jsou z pohledu úspěšného ukončování studia druhou nejúspěšnější 
skupinou absolventů středních škol. V letech 2002 a 2006 odešlo předčasně ze studia 15 % 
z těch, kteří ke studiu nastoupili, v roce 2009 podíl odcházejících vzrostl na 21 %. I přes 
tento nárůst ze studia předčasně odchází daleko menší podíl studentů, než je tomu 
v případě absolventů odborně zaměřených oborů středních škol (kategorie M, L0 a 
nástavbového studia). Mezi roky 2002 a 2009 došlo k navýšení míry předčasných odchodů 
zejména v prvních dvou letech (z 3,7 % přes 5,7 na 8,0 %). Podíl odcházejících v průběhu 
třetího roku po maturitě se prakticky nezměnil (3,9 %, resp. 3,7 % a 3,8 %), nevzrostl ani 
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podíl odcházejících ve čtvrtém roce (4,4 %, 2,3 %, 4,4 %), zatímco jsme zaznamenali nárůst 
předčasných odchodů v pátém roce po maturitní zkoušce (z 3,3 %, přes 3,5 % na 5,0 %). 

Podíl předčasných odchodů ze studia v pěti letech po maturitní zkoušce v případě 
absolventů odborně zaměřených oborů středních škol kategorie M mezi roky 2002 a 
2009 vzrostl po mírném poklesu v roce 2006 (z 23,2 % přes 22,3 % na 31,7 %). Ve všech 
třech letech narůstaly zejména předčasné odchody v prvních dvou letech po maturitní 
zkoušce (z 8,5 % přes 10,3 na 14,8 %), zatímco odchody ve třetím a čtvrtém roce po 
maturitní zkoušce se mezi roky 2002 a 2009 příliš nezměnily (po poklesu v roce 2006) – 
v třetím roce po maturitní zkoušce odešlo ze studia 6,4 %, resp. 5,1 % a 6,4 %, ve čtvrtém 
roce 4,2 %, resp. 3,2 % a 4,9 %. K nárůstu došlo v předčasných odchodech ze studia 
v pátém roce po maturitní zkoušce (ze 4,1 % přes 3,7 % na 5,6 %). 

Obrázek 25: Předčasné ukončení studia na VŠ – absolventi středních škol z let 2006, 2006 
a 2009 – podle kategorie oboru absolvovaného na střední škole  

 

V případě absolventů oborů středních škol kategorie L0 (obory s odborným 
výcvikem) i u oborů nástavbového studia došlo k poměrně vysokému nárůstu míry 
předčasných odchodů ze studia mezi roky 2002, 2006 a 2009. Jedním z důvodů tohoto 
vysokého nárůstu je stále rostoucí počet absolventů těchto oborů vstupujících ke studiu na 
vysoké školy, takže přicházejí i ti, kteří nemají příliš velké studijní ambice, a ti, pro které je 
studium příliš náročné. Ze studia tak odešlo 41,3 %, resp. 45,1 % a 60,6 % absolventů oborů 
L0 a 41,3 %, resp. 45,1 % a 60,6 % absolventů nástavbového studia, kteří začali studovat na 
vysoké škole. Výrazně se navýšil i podíl předčasných odchodů v prvních dvou letech studia. 

Na zvýšení předčasných odchodů v prvních dvou letech studia se projevila vyšší 
otevřenost vysokých škol a zejména skutečnost, že některé vysoké školy nepořádají 
přijímací zkoušky a přijímají uchazeče pouze na základě předložení maturitního vysvědčení, 
jedná se zejména o technické obory. Ke studiu pak nastupují absolventi, kteří často nemají 
příliš velké studijní předpoklady, spíše „zkoušejí štěstí“ a nakonec ze studia odejdou.  

Stejně jako výsledky publikované již v letech 2007 a 2011 i výsledky týkající se 
absolventů z let 2009–2012 potvrzují, že někteří absolventi středních škol nastupují do 
vysokoškolského studia opakovaně. Odchody ze studia zvoleného oboru mají různé 
příčiny – studenti si mohli zvolit obor, který jim nakonec nevyhovuje, studium může být 
náročné, případně první obor studenti zvolili z důvodu, že nebyli přijati ke studiu původně 
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vybraného oboru. Vzhledem ke stále častějšímu souběhu studia a zaměstnání (i v prezenční 
formě studia) část studentů odchází z vysokých škol i z důvodu získání výhodného, ale 
časově náročného zaměstnání. Někteří z těchto „neúspěšných“ studentů s  časovým odstu-
pem začínají studovat znovu, ať už v oborech obdobné skupiny, či v oboru odlišném.  

Obrázek 26: Porovnání počtu absolventů středních škol přijatých k vysokoškolskému studiu a podílu 
předčasných odchodů v prvních dvou letech studia – absolventi středních škol z let 2009–2012 

Opakované vstupy do 
studia jsou zřejmé zejména 
z porovnání podílu odchodů ze 
studia v prvních dvou letech od 
maturitní zkoušky v případě 
absolventů, kteří mají různou 
dobu od maturity. Pro tento účel 
porovnáváme míry předčasných 
odchdů v prvních dvou letech od 
maturity absolventů středních 
škol z let 2009–2012. Čím déle 
od maturitní zkoušky, tím se 
podíl předčasných odchodů ze 
studia (tedy podíl těch, kteří 
začali studovat, studium 
předčasně ukončili a do 

současné doby znovu na vysoké školy nenastoupili) v prvních dvou letech od maturitní zkoušky 
snižuje. U absolventů středních škol se v průměru jedná o 13,7% míru předčasných odchodů 
v případě absolventů maturujících v roce 2012 přes 11,4 %, u absolventů z roku 2011 a 11,2 %, 
absolventů z roku 2010 až po 9,3 % u těch, kteří maturovali v roce 2009.  

Relativně nejvyrovnanější míry odchodů v prvních dvou letech po maturitní 
zkoušce jsme zaznamenali u absolventů gymnázií. Tato skutečnost je ale dána i tím, že 
tito absolventi jsou celkově při studiu poměrně úspěšní, případně po odchodu ze studia se 
na vysoké školy vracejí a i toto „druhé“ studium častěji dokončují.  

Obrázek 27: Vývoj podílu předčasných odchodů ze studia v prvních dvou letech po maturitní 
zkoušce – absolventi středních škol z let 2009–2012 podle kategorie oboru absolvovaného na 
střední škole  
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Obdobně poměrně vyrovnané (i když značně vysoké) míry předčasných odchodů ze 
studia vykazují i absolventi nástavbového studia a částečně i absolventi oborů kategorie L0. 
Tito absolventi, pokud ze studia odejdou, se na vysoké školy již téměř nevracejí.  

Vzhledem k charakteru jednotlivých skupin oborů středních škol se dá předpokládat, že 
úspěšnost jejich absolventů ve vysokoškolském studiu bude odlišná i nadále.  

Míry předčasných odchodů ze vzdělávání se neliší jen podle toho, který obor 
studenti absolvovali na střední škole, ale i podle toho, který obor na vysoké škole 
začali studovat. Tradičně nejvyšší míry předčasných odchodů vykazují vysokoškolské 
obory, u kterých se nekonají přijímací zkoušky, tedy zejména obory technické. V případě 
těchto oborů je poměrně snadné se na vysokou školu dostat, nicméně právě u nich velký 
podíl uchazečů zanechá studia před jeho úspěšným dokončením. 

Celkově z vysokoškolského studia nejčastěji odcházejí před úspěšným 
absolvováním ti studenti, kteří začali studovat technické obory – zejména se jedná 
o studenty strojírenských oborů (39 % předčasných odchodů) a oborů chemie (30 %). 
Častěji ze studia odcházejí také ti, kteří začali studovat matematiku a fyziku (29% míra 
odchodů) a zemědělství (33 % odcházejících). Naopak nejúspěšnější jsou studenti oborů 
práva (6% míra předčasných odchodů), medicíny a zdravotnických oborů (ze studia 
odchází před dokončením 9 % z nich) a studenti oborů umění (13% míra odchodů). 

Absolventi gymnázií ukončují studium předčasně méně často, než absolventi ostatních 
oborů středních škol. Ale i zde platí, že méně úspěšní jsou ti, kteří začali studovat technické 
obory, matematiku a fyziku a zemědělské a lesnické obory. Nejčastěji odcházejí ze studia 
studenti oborů chemie (22 %), matematicko-fyzikálních oborů (17 %), oborů strojírenství a 
elektrotechniky (po 15 %). Naopak, pokud začnou absolventi gymnázií studovat právo, tak 
jich odejdou ze studia pouze 3 %, úspěšní při studiu jsou i studenti lékařských a 
zdravotnických oborů (míra předčasných odchodů 4 %) a ekonomie (9% odchodů). 

Míra předčasných odchodů absolventů lyceí je vyšší než u absolventů gymnázií, ale 
zároveň neukončují studium tak často, jako absolventi odborně zaměřených programů 
středních škol. Nejčastěji ukončují studium ti, kteří začali studovat technické obory – zejména 
se jedná o studenty chemie (27% míra předčasného ukončení), elektrotechnických oborů 
(22 % předčasných odchodů) – obory matematicko-fyzikální (27 %) a zemědělské (25 % 
odcházejících). Nejúspěšnější při studiu jsou ti absolventi lyceí, kteří studují lékařské a 
zdravotnické obory (studium předčasně ukončí 9 % z nich) a obory právní (10%). 

Tabulka 30: Předčasné ukončení studia na vysoké škole podle oborových skupin a kategorie 
absolvovaného oboru na střední škole 

10 PŘÍROD 10 MATFY 23 STROJ26 ELEKT28 CHEM2 OST TECH36 STAVE4 ZEMĚD5 LÉKAŘ 62 EKON68  PRÁVO6 OST HUMAN75 UČITEL8 UMĚNÍcelkem

gymnázia 13,7% 16,5% 15,0% 15,2% 22,3% 12,4% 11,1% 16,0% 4,2% 8,9% 3,3% 10,8% 9,3% 11,1% 9,6%

lycea 22,9% 27,2% 20,9% 22,1% 27,0% 19,6% 15,7% 24,6% 9,4% 12,6% 9,8% 15,2% 11,7% 13,0% 18,2%

obory SŠ kat. L0 27,6% 34,8% 31,6% 25,7% 26,5% 26,4% 19,2% 30,7% 12,9% 18,5% 9,2% 17,8% 15,6% 9,0% 27,6%

obory SŠ kat. M 37,8% 45,7% 49,6% 45,8% 38,1% 40,0% 41,5% 34,4% 29,6% 27,5% 20,8% 25,5% 25,1% 13,6% 48,3%

nástavbové studium 55,9% 43,2% 51,3% 45,7% 39,5% 41,1% 47,7% 47,6% 7,3% 30,4% 14,3% 26,1% 20,9% 18,1% 47,5%

celkem 22,3% 27,1% 32,2% 27,9% 28,7% 25,0% 18,0% 30,0% 8,3% 16,9% 5,8% 16,2% 15,0% 12,1% 19,5%  

V porovnání s absolventy gymnázií a oborů lyceí odcházejí absolventi oborů 
odborného proudu středoškolského vzdělávání z vysokoškolského studia před jeho 
úspěšným ukončením mnohem častěji. Je to dáno i tím, že ve větší míře začínají studovat 
technické obory. Vysoké školy technického zaměření přijímají uchazeče velice často pouze 
na základě maturitního vysvědčení, nikoli na základě ověření jejich znalostí, nekonají 
přijímací zkoušky. Technické obory jsou navíc vnímány jako „sázka na jistotu“ a absolventi si 
podávají přihlášku ke studiu, aniž by o obor měli opravdu zájem. Navíc jsou ke studiu 
přijímáni i studenti více prakticky zaměření, kteří by si rádi doplnili vzdělání, ale na 
vzdělávacím trhu nenacházejí programy, které by uspokojily jejich požadavky. Ti pak ze 
studia odcházejí ve větší míře, ať už z důvodu, že jim stávající programy nevyhovují, nebo 
z důvodu, že jsou na ně kladeny vyšší nároky, než jsou schopni splnit. 



 

 

 

PŘÍLOHY: 

2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012

1. rok 1,0% 1,3% 1,3% 1,2% 1. rok 1,6% 2,0% 2,2% 2,0%

2. rok 8,2% 9,9% 10,1% 12,4% 2. rok 13,2% 16,2% 16,7% 20,0%

3. rok 4,3% 5,2% 6,6% x 3. rok 6,4% 7,4% 9,2% x 

4. rok 4,1% 5,1% x x 4. rok 4,9% 6,1% x x 

5. rok 5,1% x x x 5. rok 5,6% x x x 

cekem 22,7% 21,5% 18,0% 13,7% cekem 31,7% 31,7% 28,1% 22,0%

2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012

1. rok 0,3% 0,4% 0,4% 0,4% 1. rok 4,2% 5,8% 5,8% 4,2%

2. rok 2,8% 3,0% 3,3% 5,4% 2. rok 29,3% 32,3% 33,1% 35,7%

3. rok 2,2% 2,5% 4,1% x 3. rok 9,7% 12,5% 10,9% x 

4. rok 3,2% 4,1% x x 4. rok 7,1% 6,6% x x 

5. rok 4,7% x x x 5. rok 5,9% x x x 

cekem 13,2% 10,0% 7,8% 5,9% cekem 56,1% 57,1% 49,8% 39,9%

2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012

1. rok 1,0% 0,9% 1,1% 1,2% 1. rok 7,0% 6,5% 5,9% 6,4%

2. rok 7,0% 6,8% 9,1% 12,0% 2. rok 32,8% 34,1% 34,3% 36,9%

3. rok 3,8% 6,2% 6,9% x 3. rok 9,1% 11,8% 13,6% x 

4. rok 4,4% 6,0% x x 4. rok 5,9% 6,6% x x 

5. rok 5,0% x x x 5. rok 5,9% x x x 

cekem 21,2% 19,9% 17,1% 13,1% cekem 60,6% 58,9% 53,7% 43,2%

Absolventi maturitních oborů kategorie M

Absolventi maturitních oborů kategorie L0

Absolventi oborů nástavbového studia

Předčasné ukončení studia na VŠ – absolventi středních škol 

rok maturity

rok maturity

rok maturity

rok maturity

rok maturity

rok maturity

Absolventi středních škol celkem

Absolventi gymnázií

Absolventi oborů lyceí

 

 

 

 



 

2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012

1. rok 1,7% 2,8% 0,5% 1,7% 1. rok 2,3% 2,7% 2,5% 2,4%

2. rok 14,7% 17,5% 15,9% 26,6% 2. rok 9,7% 12,0% 13,2% 11,7%

3. rok 6,7% 8,9% 10,8% x 3. rok 5,4% 6,0% 8,1% x 

4. rok 8,0% 8,5% x x 4. rok 3,6% 5,1% x x 

5. rok 4,3% x x x 5. rok 4,6% x x x 

cekem 35,3% 37,8% 27,2% 28,3% cekem 25,5% 25,8% 23,7% 14,2%

2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012

1. rok 2,0% 1,8% 2,3% 3,2% 1. rok 1,4% 1,7% 2,0% 1,6%

2. rok 19,5% 22,3% 22,4% 27,2% 2. rok 10,2% 13,6% 14,7% 17,3%

3. rok 7,8% 13,0% 12,4% x 3. rok 5,5% 6,3% 7,5% x 

4. rok 7,9% 7,5% x x 4. rok 4,0% 4,7% x x 
5. rok 7,4% x x x 5. rok 4,6% x x x 

cekem 44,6% 44,6% 37,1% 30,4% cekem 25,7% 26,2% 24,2% 18,9%

2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012

1. rok 1,2% 1,8% 2,1% 1,4% 1. rok 2,1% 1,9% 2,5% 2,9%

2. rok 13,9% 15,7% 17,7% 21,5% 2. rok 15,0% 19,1% 16,3% 20,8%

3. rok 7,5% 7,8% 11,6% x 3. rok 7,0% 7,6% 8,8% x 

4. rok 6,0% 7,8% x x 4. rok 4,6% 5,4% x x 
5. rok 6,2% x x x 5. rok 4,7% x x x 

cekem 34,8% 33,1% 31,4% 22,8% cekem 33,3% 34,0% 27,5% 23,7%

2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012

1. rok 1,3% 0,5% 2,7% 1,5% 1. rok 1,7% 1,8% 2,1% 1,4%

2. rok 8,8% 12,6% 12,4% 7,8% 2. rok 12,0% 15,5% 16,7% 20,6%

3. rok 6,2% 5,8% 8,6% x 3. rok 5,7% 6,5% 7,5% x 

4. rok 4,0% 7,2% x x 4. rok 4,2% 5,5% x x 
5. rok 8,8% x x x 5. rok 5,1% x x x 

cekem 29,1% 26,1% 23,8% 9,3% cekem 28,8% 29,3% 26,3% 22,0%

2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012

1. rok 1,3% 1,1% 1,6% 1,7% 1. rok 1,6% 2,0% 1,8% 2,3%

2. rok 11,0% 13,9% 13,9% 16,7% 2. rok 8,5% 9,2% 10,9% 16,2%

3. rok 5,1% 6,7% 8,6% x 3. rok 4,5% 5,6% 6,8% x 

4. rok 5,2% 5,4% x x 4. rok 3,3% 5,4% x x 
5. rok 5,9% x x x 5. rok 5,1% x x x 

cekem 28,5% 27,1% 24,1% 18,4% cekem 23,0% 22,3% 19,5% 18,5%

2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012

1. rok 2,3% 3,8% 3,1% 4,6% 1. rok 0,9% 1,6% 1,6% 0,5%

2. rok 19,8% 26,4% 26,8% 30,8% 2. rok 5,7% 10,2% 9,4% 14,7%

3. rok 6,6% 10,2% 7,1% x 3. rok 3,5% 4,5% 4,7% x 

4. rok 5,1% 12,3% x x 4. rok 3,7% 4,1% x x 
5. rok 7,8% x x x 5. rok 3,7% x x x 

cekem 41,6% 52,8% 37,0% 35,4% cekem 17,4% 20,5% 15,7% 15,3%

2009 2010 2011 2012

1. rok absi 3,6% 3,7% 3,4%

2. rok 21,0% 24,7% 23,7% 29,0%

3. rok 6,8% 7,2% 12,4% x 

4. rok 3,9% 6,7% x x 
5. rok 5,1% x x x 

cekem 36,8% 42,2% 39,8% 32,4%

M – sk. 75 Pedagogika, učitelství a sociální péče

rok maturity

M – sk. 82 Umělecké obory 

rok maturity

M – sk. 65 Gastronomie, hotelnictví a turismus 

rok maturity

M – sk. 68 Právo a právní činnost 

rok maturity

M – sk. 53 Zdravotnictví 

rok maturity

M – sk. 63 Ekonomika a administrativa 

rok maturity

Předčasné ukončení studia na VŠ – absolventi oborů středních škol kategorie: 

rok maturity

rok maturity

rok maturity

rok maturity

rok maturity

M – sk. 37 Doprava a spoje 

M – sk. 41 Zemědělství a lesnictví 

rok maturity

M – sk. 16 Ekologie a ochrana životního prostředí

M – sk. 23 Strojírenství a strojírenská výroba

M – sk. 26 Elektrotechnika, telekomunikační a VT

M – sk. 28 Technická chemie, chemie silikátů 

M – sk. 36 Stavebnictví, geodézie a kartografie

rok maturity

 



 

 

 

rok maturity
2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012

1. rok 6,2% 11,0% 7,4% 5,1% 1. rok 3,8% 8,1% 4,3% 6,1%

2. rok 34,8% 37,9% 37,3% 38,9% 2. rok 37,2% 40,7% 37,2% 40,8%

3. rok 11,9% 11,9% 9,7% x 3. rok 12,8% 15,4% 16,0% x 

4. rok 9,0% 5,9% x x 4. rok 1,3% 6,5% x x 
5. rok 6,7% x x x 5. rok 6,4% x x x 

cekem 68,6% 66,7% 54,4% 43,9% cekem 61,5% 70,7% 57,4% 46,9%

rok maturity
2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012

1. rok 3,0% 3,0% 6,1% 4,6% 1. rok 2,7% 5,4% 4,7% 3,2%

2. rok 28,1% 28,4% 36,9% 30,3% 2. rok 34,2% 33,7% 23,3% 36,8%

3. rok 10,9% 12,6% 11,6% x 3. rok 8,1% 13,6% 9,3% x 

4. rok 7,7% 8,8% x x 4. rok 4,5% 3,3% x x 
5. rok 5,7% x x x 5. rok 4,5% x x x 

cekem 55,5% 52,8% 54,6% 34,9% cekem 54,1% 56,0% 37,2% 40,0%

2009 2010 2011 2012

1. rok 5,5% 6,3% 6,3% 5,4%

2. rok 33,1% 31,7% 34,7% 35,5%

3. rok 7,1% 12,2% 13,4% x 

4. rok 7,1% 6,5% x x 
5. rok 6,3% x x x 

cekem 59,1% 56,7% 54,4% 40,9%

rok maturity

Předčasné ukončení studia na VŠ – absolventi oborů nástavbového studia 

L5 –  sk. 64 Podnikání v oborech, odvětví

L0 – sk. 39 Speciální interdisciplinární obory

L0 – sk. 66 Obchod.

Předčasné ukončení studia na VŠ – absolventi oborů středních škol kategorie: 

L0 – sk. 23 Strojírenství a strojírenská výroba

L0 – sk. 26 Elektrotechnika, telekomunikační a VT

rok maturity

rok maturity
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Výrazně inovovaný informační systém ISA+ pomáhá žákům základních škol při volbě 
oboru vzdělání a výběru střední školy, žákům středních škol při rozhodování o pokračování 
ve vzdělávání a při přechodu na trh práce, výchovným-kariérovým poradcům a učitelům 
při poskytování kariérového poradenství a výuce témat Úvodu do světa práce, 
managementu škol při úpravách vlastní vzdělávací nabídky a tvorbě školních vzdělávacích 
programů. 

 

CO VÁS ZAUJME: 

 možnost výběru oborů i školních vzdělávacích programů (ŠVP), 

 nové videoukázky – představují práci v technických profesích i přípravu na ně,  

 profitest – pomůže žákům základních škol při výběru oblasti vzdělávání,  

 výběr podle obrázků – poskytuje snadnější orientaci ve vzdělávací nabídce SŠ, 

 bez bariér až na trh práce – nová sekce věnovaná problematice žáků se zdravotním 
postižením a tématu předčasných odchodů ze vzdělávání, 

 jak na to - rady a doporučení – různé užitečné informace pro uživatele systému, 

 syntetické stránky – obsahují soubor informací ke každé skupině oborů, 

 filtry vzdělávací nabídky – podle zdravotního postižení, vzdálenosti od bydliště, 
formy studia, zřizovatele, ŠVP, 

 fulltextové vyhledávání – najde na ISA+ odkazy související se zadaným výrazem. 

O inovaci a obsah systému ISA+ se stará Národní ústav pro vzdělávání v rámci projektu 
MŠMT Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy (VIP Kariéra II – KP), 
který je financován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 

http://www.infoabsolvent.cz/

