
Zdroje studijní 
neúspěšnosti
a Protektivní opatření

Marketingová strategie univerzity, fakulty, 
katedry
Prezentace katedry na webu
Precizní poskytování informací o studijních 
programech
Poradenství při volbě studia
Kontaktní osoba pro informování uchazečů 
na katedře
Oborové přijímací testy

Špatná volba studia – nedostatek informací 
o programu, neadekvátní vyhodnocení 
těchto informací
Nahodilá volba studia – student nemá silné 
preference, řídí se nahodilými vodítky
Nouzová volba studia – student nuceně 
nastoupil na jiný než preferovaný program

Protektivní opatření
Zdroje studijní 
neúspěšnosti

Společenské akce pro studenty a učitele
Prezentace úspěchů pracoviště
Podpora studentských spolků a aktivit
Motivační kurz, uvádění studentů do studia
Osobní vztahy mezi učiteli a studenty
Vyjadřování péče a zájmu o studenty
Zařazování atraktivních kurzů do 1. ročníku 
Zdůrazňování atraktivních témat a aplikací
 v rámci kurzů
Využívání skupinové práce
Podpora vytváření vztahů mezi studenty 
Peer mentoring
Podpora budování odborné a profesní 
identity, zapojení studentů do výzkumných 
a dalších činností pracoviště
Představování úspěšných absolventů 
a jejich profesního uplatnění

Absence pocitu sounáležitosti, afektivní 
blízkosti, identi�kace s pracovištěm
Zklamání z programu, jeho zaměření 
či kvality
Nesplněná očekávání ohledně náplně kurzů
Ztráta zájmu a motivace
Odpor k některým předmětům, problémy
s vyučujícími
Nenavázání vztahu s učiteli a se spolužáky

Neadekvátní volba1

Nepřipoutání2

Selektivita při přijímání
Poradenství při potížích se studiem
Monitoring studentů
Identi�kace toho, co studentům dělá potíže
Revize prerekvizit, posloupnosti kurzů
Vytvoření podpory pro zvládnutí prob-
lémových dovedností
Zajištění dostupnosti kvalitních studijních 
materiálů
Povinná účast v kurzech bakalářského 
studia
Důkladné informování o ukončování kurzu v 
úvodních hodinách
Tlak na průběžnou práci v kurzech – dílčí 
úkoly a testy v průběhu semestru 
Nahlížení do testů, zpětná vazba k 
závěrečným pracím
Vstřícnost ve vztahu k opakování zkoušky
Re�exe studentské ankety s důrazem na 
řešení výhrad studentů

Nedostatečné předpoklady pro studium – 
student nedisponuje předpoklady 
a kompetencemi nutnými pro to, aby zvládl 
požadavky na něj kladené
Vnímaná náročnost studia – čas a úsilí, 
které je třeba na studium vynaložit 
se studentovi jeví jako nezvladatelné 
/nepřiměřené
Studijní selhání – neschopnost projít přes 
konkrétní kurz, zkoušku, studijní povinnost

Nezvládání3

Informování o náročnosti studia
Informování o náročnosti kurzů a studijních 
povinností
Informování o důsledcích souběhů studií
Upozorňování na to, že je výhodné studium 
dokončit
Propagace soustředění na studium jako 
žádoucí cesty
Tlak na průběžnou práci v kurzech – dílčí 
úkoly a testy v průběhu semestru

Studium daného programu není 
pro studenta prioritou
Kombinace studia a zaměstnání
Upřednostnění kariéry
Souběhy studií

Nedostatek koncentrace4
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