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Vysokoškolští studenti během pandemie

 Zaměření:
Každodenní život, studium, duševní zdraví (CES-D 8, osamělost, stresory), atd.

 Sběr
Online dotazník

od 18. 5. do 30. 6. 2021

studenti z více než 13 českých veřejných, 2 státních a 8 soukromých VŠ

N = 9595



Dosavadní výsledky

 studenti dodržovali na konci semestru výrazně více 
preventivních opatření proti nemoci COVID-19 než obecná 
populace lidí ve věku 18–34 let

 oproti obecné populaci mladých lidí výrazně více nakloněni 
vakcinaci

míra symptomů deprese u studentů odpovídá výsledkům z jara 
2020 a stále je zvýšená oproti předpandemické situaci

 finanční zajištěnost studentů se během pandemie COVID-19 
prudce propadla, negativně se na nich podepsal především 
výpadek placené práce



Finanční zajištění studentů

Před pandemií (šetření EUROSTUDENT z roku 2016)
 čeští studenti jsou dlouhodobě jedni z nejpracovitějších v Evropě

 většina studentů VŠ si během studia přivydělává, 40 % má pravidelný 
příjem

 každý šestý student by si vysokou školu nemohl dovolit, kdyby 
zároveň nepracoval

 vážné finanční problémy mělo 16 % studentů

 15 % studentů opustilo studium kvůli financím



Finanční zajištění studentů

Po třetí vlně pandemie (naše šetření před létem 2021)
 finanční zajištěnost studentů klesla z cca 88 % před pandemií na cca 

71 % během pandemie

 zhruba 16 % studentů nedisponuje dostatečnými finančními 
prostředky na pokrytí měsíčních výdajů

 až 38 % vysokoškolských studentů by si navíc nemohlo dovolit ze 
svého zaplatit nečekaný finanční výdaj ve výši 12  000 Kč

 nedostatkem finančních prostředků jsou ohroženi především studenti 
bakalářského stupně

 špatná finanční situace má významný vliv na duševní stav studentů



Do jaké míry souhlasíte s následujícím výrokem?
„Disponoval(a) jsem dostatečnými finančními prostředky, které pokryjí 
moje měsíční výdaje.“
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Do jaké míry souhlasíte s následujícím výrokem?
„Mohl(a) byste si v případě potřeby dovolit ze svého zaplatit nečekaný 
výdaj ve výši 12  000 Kč?“
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N = 7 675



N = 5 489



Shrnutí
Obecně

Vysokoškoláci jsou důslední v ochraně svého zdraví

Cca 20 % bylo před létem již očkováno, dalších 60 % mělo zájem nechat se 
naočkovat

Více depresivních symptomů mezi ženami, hůře finančně zajištěnými a posledními 
ročníky s obavou o ukončení studií

40 % studentů se cítilo osaměle

Finanční situace
Čeští VŠ studenti patří mezi nejpracovitější, práci potřebují, aby si mohli dovolit 
studovat

Během pandemie přišla část studentů o stálý příjem i příjem z DPP

Nedostatkem finančních prostředků jsou ohroženi především studenti, kteří přišli o 
pracovní výdělek, osoby se sklony k depresi a se špatným zdravím
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Děkujeme za pozornost!



Literatura a použité zdroje
PAQ. (2021). Život během pandemie. Dostupné online: https://zivotbehempandemie.cz

Fischer, J., & Vltavská, K. (2016). EUROSTUDENT VI: Základní výsledky šetření postojů a životních podmínek studentů vysokých škol v České 

republice. Dostupné online: http://www.msmt.cz/vzdelavani/vysoke-skolstvi/eurostudent-vi-postoje-a-podminky-studentu-vysokych-skol-v

https://zivotbehempandemie.cz/
http://www.msmt.cz/vzdelavani/vysoke-skolstvi/eurostudent-vi-postoje-a-podminky-studentu-vysokych-skol-v

