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Anotace 

      Diplomová práce se věnuje tomu, proč se na trhu práce dokáží lépe uplatnit absolventi 

Filozofické fakulty Západočeské univerzity než jejich kolegové z Filozofické fakulty 

Univerzity Pardubice. Práce se snaží zjistit, jakými faktory je to způsobeno. Tím chce 

přispět k identifikaci opatření vhodných pro zlepšení uplatnění absolventů humanitních 

oborů na trhu práce.  V práci rozlišujeme vnější a vnitřní faktory. Výběr všech faktorů je 

podrobně vysvětlen a zdůvodněn. Vnějšími faktory jsou segmentace trhu práce a regionální 

situace na pracovním trhu. Vnitřní faktory jsou prestiž vysoké školy, praxe při studiu, 

rozsah důrazu na měkké kompetence a rozsah karierního poradenství.   

      Práce je dvou případovou studií, která se snaží o hluboké a komplexní pochopení 

zkoumaného jevu. Využity byly strukturované rozhovory se zaměstnanci kariérních center 

Univerzity Pardubice a Západočeské univerzity. Základem práce je však analýza studijních 

povinností studentů těchto fakult.       

      Srovnávat mezi sebou dvě fakulty patřící k jiným univerzitám je poměrně složité a v 

České republice neobvyklé. Práce má proto své limity, které jsou v jejím závěru uvedeny. 

V práci je také rozebrána strukturální proměna vysokého školství v České republice, 

protože ta má zásadní dopad na uplatnění absolventů vysokých škol na trhu práce.           

 

Annotation        

      The thesis concerns the causes why do graduates of the Faculty of Philosophy and Arts 

at the University of West Bohemia in Pilsen perform better on the labour market than their 

colleagues at the Faculty of Philosophy and Arts at the University of Pardubice. The thesis 

tries to find out what factors it is caused by. It wants to contribute to identify the 

appropriate measures to improve the employability of the humanities graduates. We 

distinguish between external and internal factors. The selection of all factors is explained 

and justified in detail. External factors are labour market segmentation and regional labour 

market situation. Internal factors are prestige of the college, professional experience while 

studying, extent of emphasis on soft skills in teaching and range of career counselling.   

      The thesis is two case studies and its goal is to offer a profound and comprehensive 

understanding of the phenomenon being researched.  Structured interviews with employees 

of career centres of the University of Pardubice and the University of West Bohemia were 

utilised. However, the basis of the thesis is the study duties analysis of the students at these 



 

 

 

faculties.  

      Comparing between two faculties that belong to different universities is rather complex 

and unusual in the Czech Republic. The thesis has therefore its limits which are listed at 

the end of the work. Structural transformation of higher education in the Czech Republic 

was also analysed because it has had a huge impact on the success of graduates of 

universities in the labour market.   
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Úvod     

      V době vzniku této diplomové práce naše republika zažívala ekonomickou 

konjunkturu. Na konci minulého desetiletí k nám však se vší silou dorazila celosvětová 

ekonomická krize, kdy v roce 2009 HDP České republiky meziročně kleslo o 4,1 % (Heller 

2010). Ekonomická krize byla doprovázena i nárůstem nezaměstnanosti. Ta během 

ekonomické krize několik let přesahovala sedm procent (MPSV 2018). Nezaměstnanost 

začala dopadat i na absolventy vysokých škol, když některé firmy upřednostňovaly 

uchazeče s pracovními zkušenostmi. To vedlo část expertů k dosti pesimistickým 

předpovědím o ztracené generaci, která bude mít velké potíže se zapojením do trhu práce 

(Lidovky 2013).  

      Tento pesimistický scénář se naštěstí nepotvrdil a v současné době je v České republice 

dokonce velmi nízká nezaměstnanost, proto absolventi vysokých škol nemají velké 

problémy s nalezením pracovního uplatnění. Nedá se však bohužel příliš předpokládat, že 

časem naše republika opět nezažije ekonomickou recesi. Ta poslední nám mimo jiné 

ukázala, že v jejím průběhu nezaměstnanost silně dopadá i na absolventy vysokých škol. 

Nejvíce jsou ji při tom ohroženi absolventi humanitních a zemědělských oborů (Kvačková 

2015, s. 1.). To je způsobeno i tím, že ekonomika České republiky je silně průmyslově 

orientovaná.    

      Ve veřejném prostoru tak velmi zesílil názor, že je potřeba snížit počet studentů 

humanitních oborů vysokých škol, a naopak zvýšit množství lidí s technickým vzděláním. 

Určitě není podle našeho názoru nic špatného na tom, pokud se složení vysokoškolských 

oborů a počty jejich studentů přizpůsobí skladbě a potřebám ekonomiky. Věříme, že to 

však lze provést jen do určité omezené míry, protože je velkou otázkou, zda například lze 

z člověka s celoživotním jednostranným zájmem o historii udělat špičkového technického 

odborníka. Navíc blízký příchod Průmyslu 4.0. může výrazně změnit složení a potřeby naší 

ekonomiky. Věříme, že řešením u humanitních oborů by mohlo být jejich větší 

přizpůsobení potřebám trhu práce, protože jejich absolventi jsou schopni pracovat 

v různých typech pracovních míst (Ryška a Zelenka 2011, s. 55). V této oblasti se určitě už 

udělalo mnoho pozitivních kroků, ale je otázkou, zda univerzity přebírají úspěšné nápady a 

postupy svých kolegů. Není určitě nic špatného na poučení se z úspěšných, ověřených a 

vyzkoušených nápadů. Dobře to vyjadřuje přísloví, že „není třeba znovu vymýšlet kolo“.             

      Velmi nás proto zaujal údaj z výzkumu REFLEX 2013 publikovaný v Lidových 

novinách, že nezaměstnanost absolventů Filozofické fakulty Západočeské univerzity byla 
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7,1 procenta a průměrný plat byl 25 365 Kč, zatímco u jejich kolegů z Filozofické fakulty 

Univerzity Pardubice dosahovala nezaměstnanost 13, 4 procenta a průměrný plat byl jen 

21 702 Kč (Kvačková 2015, s 15). Rozdíl v uplatnění absolventů FF ZČU a FF ÚPa na 

trhu práce je tak poměrně výrazný. Při tom však výše nezaměstnanost v Plzeňském a 

Pardubickém kraji je dlouhodobě podobná (Integrovaný portál MPSV)   

      Lepší uplatnění absolventů FF ZČU, než jejich kolegů z FF UPa by tak mohlo být dáno 

vnitřními rozhodnutími plzeňské filozofické fakulty. Tím se dostáváme k cíli naší práce, 

kterým je pokusit se vysvětlit, proč se na trhu práce dokáží lépe uplatnit absolventi 

Filozofické fakulty Západočeské univerzity než jejich kolegové z Filozofické fakulty 

Univerzity Pardubice. Mohli bychom tím přispět k nalezení opatření a kroků, které by 

měly fakulty humanitního směru podniknout ke zlepšení uplatnění svých absolventů na 

pracovním trhu. Neděláme si iluze, že přijdeme s převratnými návrhy, jejichž realizace by 

okamžitě vyřešila horší uplatnění absolventů humanitních oborů na trhu práce. Chceme jen 

na základě podrobného srovnání dvou filozofických fakult představit návrhy, které by stály 

za další podobné prozkoumání u jiných škol.  

      Takovéto srovnání dvou konkrétních fakult je v naší republice nové. Naše dvou 

případová studie by tak měla sloužit jako pomyslné úvodní vykopnutí balonu či první 

vystřel. Vstup na neprobádaný terén sebou jistě nese mnohé úskalí, ale zároveň nám to 

přijde smysluplnější než se zabývat tématy, která jsou již z dřívější doby dostatečně 

prozkoumané.       

      Tato diplomová práce má pět kapitol. První kapitola je věnována metodologické části 

naší práce a jsou v ní představeny její teoretická východiska. Druhá kapitola se zaobírá 

strukturálními proměnami, kterými prošlo vysoké školství. Třetí kapitola se snaží určit 

vnitřní a vnější faktory, které určují, jak si absolventi jednotlivých vysokých škol povedou 

na trhu práce. Čtvrtá kapitola je klíčová, protože je v ní samotné srovnání mezi 

Filozofickými fakultami Západočeské univerzity a Univerzity Pardubice. Pátá kapitole 

obsahuje stručné pojednání o přínosech a limitech této diplomové práce.  
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1. Metodologická část práce     

1. 1. Použité metody a postupy    

      V naší práci vycházíme z pozitivistického přístupu, který říká, že společenské jevy jsou 

vysvětlitelné a že je potřeba pracovat jen s objektivními fakty. Postavena je na tom, že pro 

vědeckou práci není nejdůležitější zvolená metodologie, ale klíčové je vyřešení řešeného 

problému. Nechce také stavět ostré hranice mezi kvalitativními a kvantitativnímu 

metodami (Flyvbjerg 2006, s. 241 a 242).                   

      Naší práci jsme se rozhodli napsat jako případovou studii, protože ta patří mezi 

pozitivistické přístupy (Yin 2003, s. 163). Důležité je pro nás také to, že využití případové 

studie bývá považováno za vhodné, když se nově řeší nějaký problém a není tak dán pevný 

postup pro jeho výzkum a řešení (Gerring 2011, s. 10 a 26). Tady je potřeba říct, že 

vysokému školství v naší republice se sice intenzivně věnuje například Středisko 

vzdělávací politiky či Centrum pro studium vysokého školství, ale vznikají především 

práce, které srovnávají univerzity jako celek.  V českém prostředí je totiž vysoce 

neobvyklé provádět srovnání dvou vysokoškolských fakult. Našli jsme jen práci Bohatství 

v rozmanitosti: Profily veřejných vysokých škol a fakult v ČR 2016 od SVP PedF UK. Ta 

se však snaží srovnat všechny vysokoškolské fakulty a nevěnuje se jen uplatnění studentů 

na trhu práce. Museli jsme tak při psaní práce postupovat dosti intuitivně a často i zvolit 

jiné postupy, než jsme na začátku vzniku práce chtěli využít. To je však při tvorbě 

případové studie poměrně běžné. Zapomenout nelze ani na to, že použití případové studie 

je vhodné, když se ptáme na to, proč došlo k nějakému jevu s reálnými dopady na životy 

části společnosti (Simons 2009, s.28 a 38).       

      Případová studie je pro naše účely vhodná také proto, že se snaží o hluboké a 

komplexní pochopení určitého konkrétního jevu, problému či instituce. Výsledkem by 

mělo být hluboké porozumění zkoumané problematiky (Simons 2009, s. 21). O to se v naší 

práci chceme určitě pokusit. Velice důležité pro nás je, že podrobné pochopení jednoho 

konkrétního jevu může vést ke tvorbě obecných závěrů (Simons 2009, s. 167) Těch 

chceme v určité omezené míře dosáhnout.       

      Robert Stake dělí případové studie na vnitřní, instrumentální a kolektivní. Vnitřní se 

zaobírá jen určitým konkrétním jevem či institucí a nejde jí o pochopení jiných podobných 

jevů či institucí. Instrumentální naopak využívá zkoumání určitého specifického problému 

či instituce k pochopení jiných jevů. Kolektivní, jak už název napovídá, se zaobírá 
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zkoumáním několika jevů či institucí (Stake 1995, s. 3 a 4). Naše práce čistě nespadá ani 

do jedné z těchto kategorií, ale označili bychom jí jako instrumentální. Snažíme se totiž 

pochopením rozdílu v uplatnění studentů FF UPa a FF ZČU na trhu práce přispět k 

identifikaci opatření, které by vysoké školy měly podniknout, aby se zlepšilo pracovní 

uplatnění jejich absolventů.     

      Tato práce měla původně využívat kvantitativní metody, ale v průběhu jejího vzniku 

jsme zjistili, že bude vhodnější použít spíše kvalitativní metody. Ukázalo se nám totiž, že 

pro naše účely je vhodný především strukturovaný rozhovor a analýza textu po věcné 

stránce.   

      Strukturovaný rozhovor využijeme ve vnitřním faktoru Rozsah karierního poradenství. 

Původně jsme v tomto faktoru zvažovali uskutečnit dotazníkové šetření mezi studenty FF 

ZČU a FF UPa. Výsledky šetření v těchto fakultách jsme chtěli následně mezi sebou 

porovnat. Obě dvě fakulty však mají v bakalářském a navazujícím magisterském studiu 

vysoký počet studijních oborů. FF ZČU jich má celkem 28 a FF UPa 25 (FF ZČU, FF 

UPa). Navíc dva pardubické obory se dělí na několik podoborů se samostatnými studijními 

plány. Bylo by tak velice složité udělat reprezentativní dotazníkové šetření mezi studenty 

více než padesáti oborů, když některé z nich nemají velký počet studentů. Pokud bychom 

chtěli dodržet reprezentativnost šetření, pak by muselo mít velmi vysokou návratnost 

dotazníků.         

      Byl proto jen uskutečněn individuální rozhovor se zaměstnanci námi sledovaných škol, 

kteří mají na starost karierní poradenství. Pomocí emailové komunikace s pracovníky FF 

UPa a FF ZČU jsme zjistili, že tyto dvě fakulty nemají samostatná kariérní centra, ale 

jejich studenti mohou využít celouniverzitních karierních center. Přiklonili jsme se k tomu, 

že se zaměstnanci těchto univerzitních pracovišť provedeme strukturované rozhovory. 

Kladli jsme jim tak úplně stejné otázky.  Zvolení tohoto druhu rozhovoru tkví čistě v tom, 

že zabere méně času než nestrukturované či polostrukturované rozhovory. Neměli jsme 

totiž bohužel k dispozici jakýkoliv kontakt na zaměstnance kariérních center UPa a ZČU, 

proto jsme při jejich oslovování uváděli, že rozhovor pro naši diplomovou práci nezabere 

velké množství jejich času. Uvědomovali jsme si totiž, že po nich žádáme jako pro ně cizí 

lidé o něco nad rámec jejich normálních pracovních povinností.  

      Na Univerzitě Pardubice se nám podařilo domluvit rozhovory s vedoucí kariérního 

centra této školy Ing. arch. Ivou Svobodovou a kariérní poradkyní Ing. Hanou 

Procházkovou. Došlo však bohužel k tomu, že Ing. Iva Svobodová musela v domluvený 
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den konání rozhovorů ho z neočekávaných důvodů zrušit. Rozhovor s Ing. Hanou 

Procházkovou však úspěšně proběhl a některé nejasnosti z něj jsme si následně upřesnili 

pomocí emailové komunikace s Ing. Ivou Svobodovou. V Západočeské univerzitě proběhl 

rozhovor s vedoucí karierního centra Ing. Jarmilou Ircingovou, Ph.D., kterého se zúčastnila 

i odborná pracovnice tohoto oddělení Mgr. et Mgr. Hana Maříková. Pomocí rozhovoru 

jsme zjistili, jak se liší šíře a rozsah poradenství a informačního servisu poskytovaného 

vysokou školou studentům při hledání jejich pracovního uplatnění. To nám ukáže, zda 

tento vnitřní faktor nemůže způsobovat rozdíl v pracovním uplatnění absolventů FF ZČU a 

FF UPa.    

      Ve zbylých třech vnitřních faktorech (prestiž vysoké školy, rozsah důrazu na měkké 

kompetence, a praxi při studiu) jsme využili analýzu textu po věcné stránce. Stanovili 

jsme v nich vždy ukazatele, který jsme zkoumali prozkoumáním a porovnáním materiálů 

těchto fakult.      

 

1. 2. Výzkumné cíle     

      Cílem naší práce je pokusit se vysvětlit, proč se na pracovním trhu dokáží lépe 

uplatnit absolventi Filozofické fakulty Západočeské univerzity než jejich kolegové 

z Filozofické fakulty Univerzity Pardubice.          

      Tento hlavní cíl naší práce by měl přispět k identifikaci opatření a kroků, které by 

vysoké školy měly podniknout, aby zlepšily pracovní uplatnění svých absolventů.  

Důraz bude při tom kladen na opatření a kroky vhodné pro fakulty humanitního směru. 

Část jejich absolventů má totiž problémy s nalezením pracovního uplatnění odpovídající 

jejich kvalifikaci a musí tak často pracovat mimo svůj obor či na pozici na které dostačuje 

středoškolské vzdělání (Ryška a Zelenka 2011, s. 54).                  

 

1. 3. Výzkumné otázky 

      Naší hlavní výzkumnou otázkou je nalezení strukturálních faktorů, které 

způsobují, že absolventi FF ZČU mají lepší pracovní uplatnění než absolventi FF 

UPa.    

Podpůrnými výzkumnými otázkami je zjištění, zda tento jev je způsoben spíše 

vnitřními či vnějšími faktory a následné určení důležitosti jednotlivých faktorů.     
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Předpoklady    

1. Naším výchozím předpokladem je, že na rozdíl mezi uplatnitelností absolventů FF 

ZČU a FF UPa mají podstatný vliv vnitřní faktory.   

2. Naopak významnou roli by neměly hrát vnější faktory, protože fakulty působí 

v regionech s podobně vysokou nezaměstnaností, když například k 30. 6. 2015 byla 

její výše v Plzeňském kraji 4, 52 procenta a v Pardubickém kraji 4, 63 procenta 

(ČSU 2015). Tyto dva kraje také leží v podstatě ve stejné vzdálenosti od Prahy, ve 

které je největší koncentrace veřejných a soukromých vysokých škol, vědeckých 

institucí a knihoven, a proto ji lze považovat za centrum vzdělanosti v naší 

republice (Jobs 2016). Lze tak důvodně předpokládat, že přitahuje i 

nezanedbatelné množství špičkových studentů z ostatních českých regionů.     
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2. Proměna vysokoškolského studia 

      V České republice se po pádu komunistického režimu výrazně zvětšil podíl 

vysokoškoláků v naší společnosti (Prudký, Pabián a Šíma 2010, s. 14). Přišlo k nám tak se 

zpožděním masové rozšíření vysokoškolského studia, které nastalo v západních státech po 

skončení druhé světové války (Keller a Tvrdý 2008, s. 131). Důsledky tohoto jevu pro 

vysoké školy a jejich studenty popsal americký sociolog Martin Trow. Ten rozlišuje fáze 

vývoje vysokoškolského studia na elitní, masovou a univerzální. Je potřeba zdůraznit, že se 

jedná o weberovské ideální typy, které se v čisté podobě nevyskytují v žádném státě a 

slouží jen pro lepší pochopení reality (Trow 2005, s. 35).     

      V elitní fázi studuje vysokou školu jen malé procento populace. To je proto vnímáno 

jako privilegium, které je určeno jen nejnadanějším studentům a dětem z velmi dobře 

situovaných rodin. Rozšiřování počtu vysokoškolských studentů vede k tomu, že toto 

studium je v masové fázi vnímáno jako právo pro všechny, kteří splnili všechny podmínky 

pro vstup na vysokou školu. V univerzální fázi se absolvování vysokoškolského studia 

mění zejména pro děti z lépe společensky postavených skupin obyvatel na povinnost, 

kterou musí splnit, aby byli svým okolím respektováni (Prudký, Pabián a Šíma 2010, s. 

16).     

      Během elitní fáze jsou vysokoškolští studenti připravováni na elitní pracovní pozice, 

které vykonávají po úspěšném absolvování univerzit. V masové fázi jsou připravováni 

odbornicí pro rozšiřující se spektrum kvalifikovaných pracovních pozic. Univerzální fáze 

už připravuje v podstatě celou společnost na časté sociální a technologické změny. 

Důležitým rozdílem mezi těmito třemi vývojovými fázemi vysokoškolského studia jsou 

odlišnosti ve studentských kariérách. V elitní fázi totiž studenti vstupují na vysokou školu 

hned po úspěšném ukončení svých středoškolských studií. Během svých studií nejsou 

aktivní na pracovním trhu a žijí z finanční podpory od svých rodičů. Masová fáze se od 

elitní odlišuje tím, že narostl počet studentů, kteří přicházejí na vysokou školu až po určité 

době strávené v zaměstnání a vzrostl i počet vysokoškoláků, kteří pracují během svých 

studií. V univerzální fázi také přibývá počet studentů, kteří nejdou na vysokou školu 

okamžitě po absolvování střední školy. Rozvolňují se rovněž hranice mezi formálním 

vzděláváním a ostatními aspekty života (Trow 2005, s. 64). Narůstající počet studentů také 

ovlivňuje všechny ostatní aspekty vzdělávání, má tak například vliv na způsob a formu 

výuky (Prudký, Pabián a Šíma 2010, s. 16).       
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      Podívejme se nyní, v jaké ze tří fází tohoto slavného konceptu se nachází naše vysoké 

školství. Proběhl u nás po sametové revoluci veliký nárůst počtu vysokoškolských 

studentů. Zatímco v roce 1980 bylo u nás s vysokoškolským vzděláním jen 393 000 lidí, 

v roce 1991 mělo dokončený tento typ vzdělání stále jen 582 000 lidí, v roce 2001 už však 

mělo vysokoškolské vzdělání 762 000 našich spoluobčanů a v roce 2011 vzrostl počet 

takto vzdělaných lidí už na 1 114 000 (Český statistický úřad 2014, s. 6). Lze tak říci, že 

ještě v roce 1991 bylo naše vysoké školství na hranici mezi elitní a masovou fází, ale na 

začátku nového tisíciletí už vstoupilo do univerzální fáze. V průběhu těchto let se totiž 

ztrojnásobil počet studentů vysokých škol v absolutních i v relativních číslech (Prudký, 

Pabián a Šíma 2010, s. 23 a 24). Dobře tento fakt dokládá to, že FF UK, která si ještě před 

nedávnem nemohla rozhodně stěžovat na nedostatek studentů, vypsala pro akademický rok 

2017/2018 dodatečné přijímací řízení pro velkou část svých oborů (FF UK 2017).  

      Současně však stále přežívají omezení možnosti studovat vysoké školy, jako když by 

ještě pořád tato forma studia byla v elitní fázi, protože byly většinou ponechány příjímací 

zkoušky pro studium vysokých škol. Ty byly často v západoevropských zemích a v USA 

zrušeny. Co se týče studentských kariér, tak zde se naše školství nachází v masové fázi, 

protože stoupá věk studentů vysokých škol a jejich rostoucí množství pracuje při studiu 

(Prudký, Pabián a Šíma 2010, s. 136, 137, 139 a 139). Můžeme tak říct, že počtem 

studentů je naše školství v univerzální fázi, v oblasti studentských kariér je v masové fázi, 

ale institucionální rámec má vytvořený stále ještě pro elitní fázi.       

      Velký nárůst počtu vysokoškoláků je určitě pozitivní zprávou vzhledem k tomu, že se 

pomalu blíží příchod 4. průmyslové revoluce. Ta zásadním způsobem změní povahu 

ekonomiky, a i celé společnosti. V průmyslu ubude fyzické práce, a naopak vzroste prostor 

pro kreativně orientované povolání. Automatizace spojená s nástupem Průmyslu 4.0. však 

povede i ke snížení nízkokvalifikovaných pracovních míst nejenom v průmyslu, ale i 

v dalších odvětvích ekonomiky.  Prohloubí se tak, již dnes probíhající pokles počtu 

pracovních míst v profesích, které především vyžadují monotónní a rutinní práci nejenom 

fyzického charakteru (Kolektiv autorů 2016, s. 4 a 110).         

      Současně fungování společností bude ještě více proměňováno internetem. Pro naše 

účely není úplně nezanedbatelné, že to bude vyžadovat úpravu vzdělávacích programů 

škol. Studenti všech druhů vysokých škol by měli pochopit změny, které sebou nese 

Průmysl 4. 0. Nejedná se jen o znalosti internetu a jeho proměny na internet věcí, ale bude 

od studentů vyžadována schopnost kreativity, komunikace, prezentace vlastních projektů a 
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kritického myšlení. Změny by se měly dotknout i netechnických oborů vysokých škol, 

protože odborníci na Průmysl 4. 0. doporučují, aby do jejich studijních plánů byly 

zavedeny předměty, které seznámí studenty s aktuálním stavem v oblasti moderních 

technologii. Ti by také měli být informováni o tom, že rozvoj Průmyslu 4. 0. bude mít 

sociální, právní a ekonomické dopady. Tyto nové předměty by však měly být specificky 

upraveny pro potřeby konkrétních oborů, proto by například studenti ekonomických oborů 

měli být informováni o nových modelech podnikání spojených s rozvojem internetových 

firem. Dojde také k propojení řady vysokoškolských disciplín (Kolektiv autorů, s. 128 a 

131).   

      Nárůst počtu vysokoškolských studentů sebou však kromě velké řady pozitivních 

efektů nese i několik potencionálních nebezpečí. Jedním z nich je udržení akademických 

standardů. Je totiž otázkou, zda se najde dostatek finančních prostředků na zajištění 

kvalitního akademického vzdělání pro velký počet studentů, zda například nebudou 

vysokoškolští učitelé v této situaci špatně placeni a tím méně motivováni ke kvalitnímu 

výkonu své profese. Velmi náročné je také při vysokém počtu studentů zajistit dostatek 

kvalitních laboratoří a studijního materiálu. Nejdůležitější otázkou je však motivace 

studentů, protože při jejich vysokém počtu neposkytuje vysokoškolské vzdělání tak velkou 

výhodu na trhu práce jako dříve. To může snižovat motivaci studentů během jejich studií 

(Trow 2005, s 38 a 39).    

      Někteří autoři jako například sociolog Jan Keller totiž zdůrazňují, že čím více je v 

určité zemi absolventů vysokých škol, tím méně jsou chráněni před rizikem 

nezaměstnanosti. Navíc klesá jejich šance na to, že budou vykonávat atraktivní pracovní 

pozice. Velkým problémem je, že absolventi vysokých škol se cítí příliš vzděláni na to, aby 

vykonávali podřadné pracovní pozice, ale je jich příliš mnoho na to, aby všichni mohli 

pracovat v dobře placených a prestižních pozicích (Keller a Tvrdý 2008, s. 55 a 71).      

 

        Poznatky vyplývající z proměny vysokoškolského studia v ČR pro naši práci  

      Naše vysoké školství se tak dostalo po pádu komunistického režimu v počtu studentů 

velmi rychle z elitní do univerzální fáze. Tento strmý nárůst počtu studentů má výrazný 

vliv i na všechny ostatní aspekty vysokoškolského studia. Velmi důležité je, že výrazné 

zvýšení počtu absolventů vysokých škol má kromě celé řady pozitivních efektů i některé 

negativní dopady. Někteří vysokoškoláci totiž nemohou najít pracovní pozici odpovídající 

jejich kvalifikaci. Jedním z cílů naší diplomové práce je tudíž přispět k identifikaci 
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opatření a kroků, které by vysoké školy měly podniknout, aby zlepšily pracovní uplatnění 

svých absolventů.       

      Pokusíme se proto identifikovat faktory, které ovlivňují úspěch vysokoškolských 

absolventů na trhu práce. Vycházet budeme z rozlišení mezi vnějšími a vnitřními faktory. 

Jednotlivé faktory v následující kapitole rozebereme a zdůvodníme jejich zařazení do naší 

práce.       
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3. Faktory ovlivňující pozici studentů na trhu práce   

3. 1. Představení vybraných faktorů  

      Absolventi vysokých škol se začínají dělit na úspěšné a neúspěšné na trhu práce. 

Můžeme s velkou dávkou zjednodušení říci, že za úspěšné lze označit řídící pracovníky a 

špičkové specialisty. Méně úspěšní vysokoškoláci mají naopak problémy se udržet mezi 

střední třídou. Je potřeba mít při tomto rozdělení na paměti, že absolventi vysokých škol 

mají tendenci svoje postavení na trhu práce porovnávat především s dalšími 

vysokoškoláky, a nikoliv se zbytkem společnosti (Keller a Tvrdý 2008, s. 148 a 151). To 

má určitě svoji logiku, protože ostatní lidé nevěnovali tolik let studiím. Ty lze při 

ekonomickém pohledu na věci hodnotit jako investici, která by se v budoucnu měla vrátit v 

podobě lepšího postavení na trhu práce.             

      Objevují se i další závažné argumenty ukazující na to, že rozšíření vzdělání nepřinese 

nic pro zlepšení pracovních uplatnění ve společnosti. Jeden z nich je postaven na tom, že 

trh práce je hra s nulovým součtem, kde zisky jednoho znamenají omezení příležitostí pro 

jiné uchazeče o práci. Vychází z toho, že je omezený počet kvalitních a atraktivních 

pracovních míst a narůst počtu vysokoškoláků jejich množství nezvýší. Dojde jen k nárůstu 

kvalifikačních předpokladů, které je nutné splnit pro získání dobré pracovní pozice. Lidé 

skeptičtí k nárůstu vzdělání ve společnosti také říkají, že čím vyšší je průměrná úroveň 

vzdělání, tím v horší pozici jsou lidé bez formální kvalifikace. Jsou tak často v podstatě 

vyloučení z hospodářského života (OECD 1998, s. 48 a 49). Na druhou stranu je otázkou, 

zda tento starší argument už dnes nelze označit za vyvrácený. Jak totiž ukazuje příklad naší 

republiky, tak ve vzdělanostní společnosti najdou slušné pracovní uplatnění i lidé s nižší 

kvalifikací (Jarošová 2018)    

      Připomíná se také, že s růstem vzdělání nebude stačit k získání dobré pracovní pozice 

jen mít určitý stupeň formální kvalifikace, ale bude potřeba se odlišit od ostatních 

například výborným studijním prospěchem (OECD 1998, s. 48). Tím se dostáváme k tomu, 

jak se odlišují na trhu práce úspěšní absolventi vysokých škol od těch neúspěšných. 

Sociolog Keller říká, že je otázkou, zda bude toto rozlišení probíhat na základě typu 

vystudovaného oboru nebo zda se bude odehrávat v rámci jednotlivých oborů (Keller a 

Tvrdý 2008, s. 157). My považujeme z výzkumného hlediska za jednoznačně zajímavější 

to druhé. V případě rozlišení na základě typu vysokoškolského studia lze totiž v podstatě 

vždy s nepříliš velkou dávkou zjednodušení říci, že na trhu práce budou úspěšní absolventi 
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oborů, kterých je na daném pracovním trhu nedostatek a ekonomika je nutně potřebuje. V 

případě naší republiky silně orientované na průmysl jsou tak na trhu práce úspěšní 

například absolventi technických oborů (Kvačková 2015).  

      Méně jasné už však je, proč se liší uplatnění absolventů stejných či podobných 

vysokoškolských oborů na trhu práce. Je to tedy z výzkumného hlediska určitě zajímavější 

a budeme se tím proto zaobírat. Pracovat při tom budeme s rozlišením mezi vnějšími a 

vnitřními faktory, které například využívají teorie managmentu (Bartoň 2012, s. 15). Výběr 

jednotlivých faktorů nebude vůbec jednoduchý, protože do námi zkoumaného jevu může 

vstupovat velké množství strukturálních i individuálních faktorů. Pokusíme se na základě 

poznatku odborníků vybrat v následujících dvou podkapitolách vhodné vnější a vnitřní 

faktory. Budeme při jejich výběru zohledňovat, zda ke srovnání mezi FF ÚPa a FF ZČU 

v daném faktoru máme dostatek údajů a dat.         

    

3. 2. Vnější faktory 

      Vnější faktory mají původ mimo danou organizaci a ta je tak jen velice složitě může 

ovlivnit. V případě naší práce se jedná o faktory, které sice mohou ovlivňovat rozhodnutí 

jednotlivých vysokých škol, ale ty je naopak v podstatě nemohou ovlivnit.   

      Důležitým vnějším faktorem je určitě dobře fungující ekonomika daného státu, která je 

považována za významný faktor pro úspěšný vstup absolventů na trh práce (Zelenka 2008, 

s. 8). V případě naší práce, kdy porovnáváme pracovní uplatnění absolventů dvou 

filozofických fakult ze stejného státu, není tento faktor příliš důležitý, protože má úplně 

stejný vliv na úspěch absolventů těchto škol na pracovním trhu a jen v omezené míře tak 

může zkreslit výsledky naší práce. Výsledky naší práce však může ovlivnit to, zda se 

absolventi FF UPa a FF ZČU pohybují ve stejném segmentu trhu práce.         

      Koncept segmentace trhu práce totiž říká, že ten je rozdělený do několika vcelku 

uzavřených částí. Ty nejsou přístupné všem zaměstnancům. Toto rozdělení je dlouhodobé 

a vcelku stabilní (Blossfeld a Mayer 2008, s. 123). Tato teorie také vycházela z toho, že 

existují primární a sekundární části trhu práce. V primární části jsou relativně vysoké mzdy 

a nároky na kvalifikaci zaměstnanců. Primární část trhu práce se ještě dělí na podřízené a 

nezávislé profese. V podřízených je vyžadována velká disciplína a silný respekt 

k firemním pravidlům. Naopak v nezávislých je oceňována kreativita a samostatná 

inciativa Zaměstnanci pracující v sekundární části trhu práce mají většinou nízké platy a 

malé možnosti profesního růstu. Autoři radikální části této teorie tvrdili, že velké 
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korporace podporovaly segmentaci trhu práce, protože ta rozděluje zaměstnance a snižuje 

tak jejich schopnost jednotně prosazovat svoje požadavky vůči zaměstnavatelům (Reich, 

Gordon a Edwards 1973, s. 359, 360 a 364).    

      Postupně došlo k několika přepracováním původně trochu zjednodušených závěrů této 

teorie. Dříve byly totiž viděny poptávková a nabídková strana trhu práce jako na sobě 

nezávislé. Pracovní místa však nejsou vytvářena nezávisle na složení společnosti. Místa 

v sekundární části pracovního trhu tak mohou existovat, jen když má určitá skupina 

obyvatel zájem je obsadit. Série rozhovorů s chlapci z dělnického prostředí ve Velké 

Británii například ukázala, že ti si často daleko více cení fyzické než duševní práce. Jejich 

důraz na sílu, tak vytváří předpoklady pro to, aby se spokojili s nekvalifikovanými 

profesemi v sekundární části pracovního trhu. Autoři této teorie si také uvědomili, že 

rozdělení trhu práce na jednotlivé segmenty je způsobeno daleko více faktory, než si 

původně mysleli. Začali tak nově pracovat například s rolí státu či gendru. Větší důraz se 

také klade na empirické studie, které vysvětlují situaci v konkrétních segmentech trhu 

v jednotlivých státech. V poslední době tak společenští vědci vycházející z této teorie 

nezkoumají jen základní rozdělení trhu práce, ale věnují se i regionálním odlišnostem 

v jeho rámci (Hiebert 1999, s. 341 a 342).    

      Zásadní pro naše účely však samozřejmě nejsou jednotlivé nuance v rámci konceptu 

segmentace trhu práce. Klíčové pro nás totiž je, že jasná většina studií pracovního trhu 

potvrzuje závěry této teorie o rozdělení trhu práce do několika segmentů. Pravděpodobně 

každý tak dnes bude souhlasit s tím, že ne všem s dostatečnými schopnostmi i vědomostmi 

je umožněno získat pracovní místo v akademické sféře. Musí totiž ještě mít příslušné 

vzdělání a splnit další specifické požadavky spojené s tímto druhem zaměstnání. 

Zajímavou otázkou tak dnes není, zda je trh práce rozdělený, ale jak přesně vypadají 

skupiny, do kterých se dělí (Osterman 2001, s. 508 a 509).     

      Pokud má tak naše práce dojít ke správným a nezkresleným závěrům, pak se 

musí absolventi námi porovnávaných fakult pohybovat ve stejném či alespoň 

podobném profesním segmentu trhu práce. V opačném případě by totiž lepší uplatnění 

absolventů Filozofické fakulty Západočeské univerzity, než jejich kolegů z Filozofické 

fakulty Univerzity Pardubice mohlo být způsobeno jen tím, že se pohybují v žádanějším 

segmentu trhu práce. Podíváme se proto na to, zda studijní obory vyučované na těchto 

dvou univerzitách patří do stejné či podobné časti pracovního trhu.        
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      Zahrneme do naší práce i regionální situace na trhu práce, protože její pomocí 

zjistíme, zda rozdíly mezi uplatněním absolventů dvou námi porovnávaných škol na 

trhu práce nejsou způsobené jen rozdíly mezi ekonomickou situací v regionech, kde 

tyto školy sídlí. Ideální by bylo, pokud bychom porovnávali fakulty ze stejného města či 

alespoň kraje. Takovéto vhodné příklady se nám bohužel nepodařilo nalézt, proto nám 

tento ukazatel ukáže, zda jsme vybrali fakulty z regionů s podobnou situací a skladbou trhu 

práce.       

       Našimi vnějšími faktory proto bude regionální situace na trhu práce a segmentace 

trhu práce. V segmentaci trhu práce budeme zkoumat, zda studijní obory vyučované na 

dvou námi porovnávaných filozofických fakultách patří do stejné či podobné části trhu 

práce. V rámci faktoru regionální situace na trhu práce se podíváme, zda je situace na 

pracovním trhu v Plzeňském a v Pardubickém kraji stejná nebo alespoň podobná.           

 

3. 3. Vnitřní faktory   

      Vnitřní faktory jsou rozhodnutí a kroky příslušné organizace. V naší práci budeme 

zkoumat, zda lepší uplatnění absolventů Filozofické fakulty Západočeské univerzity, než 

jejich kolegů z Filozofické fakulty Univerzity Pardubice je způsobeno rozhodnutími této 

školy. Vnitřní faktory mají tedy pro nás klíčovou důležitost.     

 

                                            Rozsah kariérního poradenství 

     Důležitost poradenství a informačního servisu poskytovaného vysokými školami 

studentům a absolventům při hledání pracovního uplatnění je popsána v práci Bartletta, 

Uvaliče, Durazziho, Monastiriotiseho a Seneho, ve které je uvedeno, že studentům mohou 

poradenská centra při školách například poskytnout informace o tom, jak správně napsat 

životopis či jim umožnit si nanečisto vyzkoušet pracovní pohovory. Školy také mohou 

organizovat pracovní veletrhy, kde se studenti a absolventi mohou setkat se zástupci firem, 

které mají zájem o její absolventy. Výše uvedení autoři rovněž ve své práci ukázali, že 

absolventi fakult poskytující pomoc studentům při hledání práce mají výrazně větší šanci 

získat pracovní pozici, která odpovídá jejich kvalifikaci (Bartlett, Uvalič, Durazzi, 

Monastiriotis a Sene 2016, s. 41 a 51).           

      Některé naše vysoké školy proto už delší dobu zajištují pro své studenty kurzy z oblasti 

strategií hledání zaměstnání, profesní poradenství nebo dokonce se aktivně snaží svým 

studentům pomáhat v hledání jejich pracovního uplatnění (Ryška a Zelenka 2011, s. 7).       
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       Zda je v tomto vnitřním faktoru rozdíl mezi Filozofickou fakultou Západočeské 

univerzity a Filozofickou fakultou Univerzity Pardubice budeme zjišťovat prostřednictvím 

strukturovaných rozhovorů s pracovníky karierních center Univerzity Pardubice a 

Západočeské univerzity.  Rozdíl v tomto vnitřním faktoru bude mezi námi porovnávanými 

fakultami, jestliže se budou výrazně lišit rozsah karierního poradenství poskytovaného 

studentům a absolventů těchto dvou univerzit.   

 

                                                  Prestiž vysoké školy 

      Další vnitřním faktorem je prestiž dané vysoké školy. Současné vědecké práce totiž 

ukazují, že zaměstnavatelé při výběrů svých zaměstnanců zohledňují, jak prestižní školu 

absolvovali (Katyal a Arora 2012, s. 4). To naprosto logicky vychází z toho, že výrazně 

vzrostl počet absolventů vysokých škol a je tak potřeba mezi nimi rozlišovat.  Vznikají tak 

různé žebříčky kvality vysokých škol. Nejstarším celosvětovým srovnáním úrovně 

vysokých škol je Šanghajský žebříček, který byl poprvé publikován v roce 2003(Koutský a 

Bartušek 2016, s. 7). Ten se především orientuje na to, kolik špičkových vědců má daná 

vysoká škola a jak velké množství často citovaných vědeckých článků na ní vzniklo 

(ARWU 2017). Dalšími nejznámějšími žebříčky jsou QS World University Rankings, THE 

World University Rankings a CWTS Leiden Ranking (Koucký a Bartošek 2016, s. 7).  V 

žebříčku QS World University Rankings je největší váha kladena na tom, jak velké prestiži 

se univerzity těší mezi akademiky. Dalšími kritérii jsou poměr počtu studentů k počtu 

učitelů, reputace školy u zaměstnavatelů, počet citací akademických pracovníků univerzity, 

počet zahraničních vyučujících a studentů (Topuniversities).      

      Žebříček The World University Rankings se sestavuje na základě výsledků univerzit ve 

výzkumu, propojení s podnikatelským prostředím, mezinárodním rozhledu a kvalitě 

podmínek a prostředí pro vyučování (timeshighereducation). Významný je ještě CWTS 

Leiden Ranking. Ten vysoké školy seřazuje na základě velikosti dopadu jejich vědeckých 

prací. Snaží se vycházet z pevných dat a nezohledňovat subjektivní pohledy na kvalitu 

jednotlivých škol. Nepracuje tak například s dotazníkovými šetřeními mezi studenty či 

akademickými pracovníky (Leidenranking).       

      Pro naše účely není až tak důležité, že tyto prestižní mezinárodní žebříčky mají 

spornou vypovídající hodnotu, protože srovnávají celé vysoké školy, i když jejich 

jednotlivé fakulty mohou mít velmi rozdílnou kvalitu. Důležité totiž je, že dostávají vcelku 

velký prostor v médiích. Výsledky českých škol v tzv. Šanghajském žebříčku tak například 
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popisuje článek, který byl zveřejněn v Právu a na velmi čtených internetových stránkách 

Novinky.cz (Právo 2016). Server Česká pozice dokonce vydaly podrobný článek o tom, 

jak se tyto žebříčky mezi sebou liší a jak si v nich vedou naše vysoké školy (Rychlík 

2015).     

      Zapomenout nelze ani na rozsáhlou práci Střediska vzdělávací politiky pří Pedagogické 

fakultě Univerzity Karlovy Bohatství v rozmanitosti: Profily veřejných vysokých škol a 

fakult v ČR 2016. Ta srovnává fakulty veřejných vysokých škol v naší republice. Vychází 

z toho, že vysoké školy jsou soubor různorodých a rozdílně zaměřených fakult. V našem 

školství tak působí i velmi heterogenní vysoké školy, jako jsou například Univerzita 

Karlova (UK) nebo Veterinární a farmaceutická univerzita Brno (VFU). Je proto podle 

autorů této práce vhodnější porovnávat mezi sebou jednotlivé fakulty, aby nehrozilo, že 

bude při hodnocení celých vysokých škol opomenuta jejich různorodost a rozdílné 

zaměření. Je zde také snaha zohlednit různou úroveň studentů zapisujících se na vysoké 

školy.  Ty se v této práci hodnotí v kategoriích Vědecká, výzkumná a tvůrčí orientace, 

Mezinárodní otevřenost a atraktivita, Regionální rozvoj a sociální inkluze, Zájem 

uchazečů a úroveň studentů, Hodnocení studia, kurzů a učitelů, Zaměření na praxi a 

další vzdělávání a Uplatnění absolventů na trhu práce. Toto srovnání rovněž dostalo 

slušný mediální prostor, protože o něm vyšel podrobný článek na webu České televize (ČT 

24 2017). Zmínily se o něm například i velmi populární internetové stránky Novinky.cz 

(Novinky.cz 2017).      

      Je určitě i mnoho dalších žebříčků vysokých škol a jejich fakult, ale výše jmenované 

lze označit za nejdůležitější, protože se jedná o zástupce nejprestižnějších světových 

žebříčků vysokých škol a nejpodrobnější srovnání veřejných fakult od odborníků, kteří se 

dlouhodobě věnují této problematice. Pro naše účely je klíčové, že tyto žebříčky a jejich 

výsledky dostávají poměrně velkou pozornost v médiích. Tím se dostávají i k široké 

veřejnosti včetně zaměstnavatelů a ovlivňují tak jejich rozhodování při výběru uchazečů o 

pracovní místo.   

      Rozdíl v tomto vnitřním faktoru by byl mezi Západočeskou univerzitou a Univerzitou 

Pardubice, pokud by minimálně ve dvou ze čtyř námi zmíněných prestižních světových 

žebříčků byl mezi jejich umístěním velký rozdíl nebo by se do žebříčku dostala jen jedna 

z nich. Případně pokud by jedna z námi zkoumaných filozofických fakult byla výrazně 

lépe hodnocena ve srovnávací studii Střediska vzdělávací politiky. Rozdílná hodnocení v 
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médii citovaných žebříčků by totiž mohli zaznamenat personalisté, kteří mají ve firmách na 

starosti výběr nových zaměstnanců.      

    

                                                  Praxe při studiu 

      Vnitřním faktorem je i praxe při studiu. Absolventům v naší republice při hledání práce 

totiž velmi pomáhá, pokud již mají předchozí pracovní zkušenost. Je lepší jí mít spjatou 

s oborem studia, ale platí, že jakákoliv pracovní zkušenost je lepší než žádná. Logicky mají 

před samotným vstupem na vysokou školu větší pracovní zkušenosti studenti, kteří po 

absolvování střední školy nepokračovali okamžitě v dalším studiu. Tato skupina studentů 

také častěji pracuje v oborech, které mají souvislost s jejich studiem (Koucký, Ryška a 

Zelenka 2014, s. 94).      

      Význam pracovních zkušeností potvrdil i výzkum mezi zaměstnavateli v Novém 

Zélandě, i když jeho závěry je kvůli geografické vzdálenosti tohoto státu od naší republiky 

brát s určitou rezervou. Skoro 80 procent respondentů tohoto výzkumu uvedlo, že považuje 

za důležité, zda mají absolventi vysokých škol pracovní zkušenosti. Naopak za nedůležité 

to označilo jen devět procent dotázaných zaměstnavatelů. Někteří zaměstnavatelé dokonce 

tvrdí, že nedostatek kompetencí u absolventů bývá způsoben chybějícími pracovními 

zkušenostmi. Nemají totiž bez praxe zkušenosti s tím, jak by měly věci na pracovištích 

fungovat. Doporučují proto, aby byly stáže součástí vysokoškolských studijních plánů 

(Hodges a Burchell 2003, s. 18 a 19).   

      Pro absolventy je tak bezesporu hodně důležité, aby získali při studiu pracovní 

zkušenosti, protože to významně zvýší jejich šance na nalezení jejich kvalifikaci 

odpovídajícímu pracovnímu místu. Jeho nalezení po absolvování vysoké školy je velice 

důležité, protože první pracovní poměry po dokončení studií významně ovlivňují další 

pracovní směřování absolventů (Bruwer 1999, s. 26).              

      Při tak velké důležitosti praxe pro pracovní uplatnění absolventů, proto bezesporu patří 

mezi vnitřní faktory to, zda má škola přímo ve studijních plánech mezi povinnostmi získat 

praxi v oboru. Důležité je také to, zda studenti nemají mezi povinnými předměty příliš 

mnoho předmětů s povinnou účastí, které by jim komplikovaly či přímo znemožnily získat 

během studia praxi. Odděleně budou posuzovány obory studované v kombinované formě, 

aby nedošlo ke zkreslení výsledků tohoto porovnávání, protože studenti této formy studia 

by měly mít daleko větší prostor pro práci na plný pracovní úvazek než jejich kolegové 

z prezenční formy studia.          
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      Rozdíl v tomto vnitřním faktoru bude mezi Filozofickou fakultou Západočeské 

univerzity a Filozofickou fakultou Univerzity Pardubice, pokud jedna z těchto škol bude 

mít u výrazně většího počtu svých oborů ve studijních plánech stanovené za podmínku 

úspěšného dokončení studia absolvování odborné praxe. Druhým kritériem je, zda v jedné 

z těchto škol není velký počet seminářů a cvičení s povinnou účastí, které by studentům 

výrazně komplikovaly možnost získat větší pracovní zkušenosti při studiu.      

 

                                 Rozsah důrazu na měkké kompetence    

      Důležitá pro uplatnění absolventů na trhu práce je i míra jejich kompetencí. To je 

schopnost využít získané znalosti a dovednosti v pracovním životě. Kompetence se vážou 

ke konkrétnímu pracovnímu místu. Určitá míra kompetencí tak může být plně dostačující 

pro určité pracovní místo, ale naprosto nemusí odpovídat požadavkům pro jinou pracovní 

pozici. To trochu vysvětluje skutečnost, že se částečně uvolňuje vztah mezi stupněm 

vzdělání a pracovní pozicí. Jedinci nesplňující požadavky na formální vzdělání pro určitou 

pozici, tak jí někdy i tak mohou vykonávat, protože mají dostatečnou míru kompetencí 

(Zelenka a Ryška 2012, s. 48).     

      Pro naše účely je důležité, že způsob výuky na vysoké škole ovlivňuje dosaženou 

úroveň kompetencí studentů. Platí totiž, že míra kompetencí absolventů má vliv na jejich 

příjem, kvalifikační náročnost pracovní pozice, a i na to, jak jsou ve svém zaměstnání 

spokojeni (Ryška a Zelenka 2011, s. 101 a 104).      

      Několik na sobě nezávislých výzkumů mezi zaměstnavateli ve Velké Británii ukázalo, 

že ti považují měkké dovednosti za nejdůležitější složku kompetencí (Archer a Davison 

2008, s. 7). Ukazuje se totiž, že firmy se zaměstnanci s rozvinutými měkkými dovednostmi 

májí významnou konkurenční výhodu (Mitchell,Skinner a White, 2010). V Německu se tak 

diskutovalo o potřebě věnovat významnou část výuky na vysokých školách rozvoji 

měkkých kompetencí (Schulz 2008, s. 146). Rozsáhlé šetření Střediska vzdělávací politiky 

Reflex 2013 však ukázalo, že absolventi českých vysokých škol nemají měkké kompetence 

na úrovni, která je od nich vyžadována trhem práce. To je způsobeno i tím, že v průběhu 

vysokoškolského studia není kladen na měkké dovednosti příliš velký důraz. Dává se totiž 

nadprůměrný důraz na odborné teoretické a metodologické znalosti, na schopnost pracovat 

s informacemi a vzdělávat se. Absolventi však uvedli, že v zaměstnaneckém poměru je 

z těchto schopností kladen důraz pouze na práci s informacemi. Nejdůležitějšími 

kompetencemi v zaměstnání jsou podle nich schopnost nést odpovědnost a dovednost 
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komunikovat s lidmi, vyjednávat. Dalšími vysoce žádanými kompetencemi jsou 

schopnost zvládat zátěžové situace a překážky, dovednost identifikovat a řešit 

problémy, dovednost samostatně se rozhodovat a schopnost přizpůsobit se změněným 

okolnostem (Koucký, Ryška a Zelenka 2014, s. 154, 158 a 159). Tyto dovednosti 

v podstatě odpovídají vlastnostem, které jsou obecně označovány za nejdůležitější měkké 

kompetence (Andrews a Higson 2008, s. 413). Důležité pro naše účely je také to, že pro 

humanitní obory jsou měkké kompetence ještě více důležité než pro ostatní druhy 

vysokoškolského studia (Schulz 2008, s. 146 a 147).   

      Máme proto mezi našimi vnitřními faktory i to, zda dvě námi zkoumané fakulty dávají 

ve výuce důraz na zlepšení těchto měkkých dovedností u svých studentů. Budeme to 

zjišťovat prozkoumáním studijních plánů a povinností v jednotlivých předmětech 

vyučovaných na Filozofické fakultě Západočeské univerzitě a Filozofické fakultě 

Univerzity Pardubice. Hledat budeme, zda mezi povinnosti studentů těchto škol patří 

vytvořit skupinové projekty či přednesení referátu a prezentace. Druhým ukazatelem 

budou výsledky dotazníkového šetření REFLEX 2013, kde se nám podařilo od Střediska 

vzdělávací politiky získat nezveřejněné výsledky tohoto šetření mezi studenty FF UPa a FF 

ZČU. 

      V tomto vnitřním faktoru bude mezi Filozofickou fakultou Západočeské univerzity a 

Filozofickou fakultou Univerzity Pardubice rozdíl, pokud se v dotazníkovém šetření ukáže, 

že minimálně u dvou ze čtyř dotazovaných měkkých dovedností se liší v důrazu, který na 

ně ve výuce dávají. Druhým kritériem je, zda nám analýza studijních plánů a povinností 

v jednotlivých předmětech neukáže, že je mezi těmito fakultami výrazný rozdíl v počtu 

skupinových projektů, referátů či prezentací, které mají studenti za povinnost vytvořit.        
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4. Porovnání FF UPa a FF ZČU pomocí vnějších a vnitřních faktorů     

4. 1. Stručné představení FF UPa a FF ZČU    

      Tato kapitola je nejdůležitější částí naší práce. Je v ní totiž srovnání Filozofické fakulty 

Univerzity Pardubice a Filozofické fakulty Západočeské univerzity. Podíváme se v něm, 

zda rozdíl v nezaměstnanosti absolventů těchto dvou škol není způsoben vnějšími faktory 

regionální situace na trhu práce a segmentace trhu práce. Následně určíme, jestli na to 

nemají vliv vnitřní faktory prestiž vysoké školy, praxe při studiu, rozsah důrazu na měkké 

kompetence a rozsah karierního poradenství, a případně jak velký. Nejdříve si však velmi 

stručně představíme tyto dvě fakulty, aby každý čtenář naší práce měl k dispozici o nich ty 

nejzákladnější informace a nemusel si je tak případně sám dohledávat.     

 

                                     Stručný profil a historie FF UPa        

      Historie vysokého školství v Pardubicích se začala psát po druhé světové válce, kdy 

vznikla Vysoká škola chemicko-technologická. Tato původně úzce specializovaná 

vzdělávací instituce se v 90. letech proměnila na univerzitu, poskytující vzdělání v široké 

škále oborů. V roce 1994 se přejmenovala na Univerzitu Pardubice. Její Ústav jazyků a 

humanitních studií se v roce 2001 proměnil na Fakultu humanitních studií. Ta byla v roce 

2005 přejmenována na Filozofickou fakultu (upce.cz).      

      FF UPa se ve svých počátcích orientovala na přípravu budoucích učitelů cizích jazyků 

pro základní školy a gymnázia. Postupně však začala nabízet studium i v dalších oborech 

(ff.upce.cz). Dnes tak nabízí možnost studovat v bakalářském a navazujícím magisterském 

studiu na celkem 25 studijních oborech (18 bakalářských a 7 navazujících 

magisterských), když výuka probíhá v jednooborových a dvouoborových oborech 

(ff.upce.cz). 

      V bakalářském studiu lze studovat v jednooborových oborech: Filozofie, 

Religionistika, Humanitní studia, Sociální antropologie, Kulturní dějiny, Historicko-

literární studia, Spisová a archivní služba, Anglický jazyk pro odbornou praxi, Německý 

jazyk pro odbornou praxi, Anglický jazyk – specializace v pedagogice. Dvouoborové 

obory jsou v Bc. stupni studia tyto: Anglický jazyk pro odbornou praxi + Filozofie, 

Anglický jazyk pro odbornou praxi + Religionistika, Anglický jazyk pro odbornou praxi + 

Slavistická studia zemí Evropské unie, Německý jazyk pro odbornou praxi + Filozofie, 

Německý jazyk pro odbornou praxi + Historie, Německý jazyk pro odbornou praxi + 
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Religionistika, Ochrana hmotných památek + Historie, Slavistická studia zemí Evropské 

unie + Historie. V navazujícím magisterském studiu probíhá výuka v těchto oborech: 

Filozofie, Religionistika, Sociální antropologie, Kulturní dějiny, Anglická filologie, 

Učitelství anglického jazyka, Resocializační pedagogika (ff.upce.cz).           

      Na FF UPa probíhá výuka výhradně prezenční formou. V závěru roku 2016 měla tato 

fakulta necelých 1500 studentů. Více než sto studentů studovalo na bakalářských oborech 

Sociální antropologie, Humanitní studia, Anglický jazyk pro odbornou praxi, Anglický 

jazyk – specializace v pedagogice a na Historicko-literárních studiích (FF UPa 2017, s. 7 a 

9).   

                                       Stručný profil a historie FF ZČU    

      V roce 1991 vznikla sloučením již existující Vysoké školy strojní a elektrotechnické a 

Pedagogické fakulty v Plzni Západočeská univerzita v Plzni. Filozofická fakulta byla 

zřízena v roce 1999, když do roku 2005 se jmenovala Fakulta humanitních studií (zcu.cz). 

Fakulta se dlouhodobě zaměřuje na filozofii, archeologii, historii a v poslední době i na 

studium společnosti moderní doby, studium regionů Blízkého východu a Afriky, post-

sovětské oblasti, vyloučených lokalit, dějin vědy a techniky, dějin mezinárodních vztahů, 

paleoantropologii, transformace postkomunistické společnosti a mezinárodní bezpečnosti 

(ff.zcu.cz).  

      Fakulta má studijní obory vyučované v prezenční i v kombinované formě. Celkem ve 

školním roce 2017/2018 měla 28 oborů (16 bakalářských a 12 navazujících 

magisterských). Bakalářské obory prezenční forma studia: Archeologie, 

Blízkovýchodní studia, Cizí jazyky pro komerční praxi v kombinaci angličtina -  

francouzština, Cizí jazyky pro komerční praxi v kombinaci angličtina – němčina, Cizí 

jazyky pro komerční praxi v kombinaci angličtina – ruština, Filozofie, Humanistika, 

Mezinárodní vztahy – teritoriální studia, Obecné dějiny, Politologie, Sociologie, Sociální a 

kulturní antropologie, České dějiny. Bc. obory kombinovaná forma studia: Humanistika, 

Politologie a Sociální a kulturní antropologie.  Navazující magisterské obory prezenční 

forma studia: Antropologie populací minulosti, Archeologie, Blízkovýchodní studia, 

Evropská kulturní studia, Mezinárodní vztahy, Moderní dějiny, Politologie, Sociologie, 

Sociální a kulturní antropologie, Teorie a filozofie komunikace, Učitelství francouzštiny 

pro střední školy. NMgr. kombinovaná forma studia: Evropská kulturní studia 

(ff.zcu.cz).        
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      FF ZČU klade ve své vědecké činnosti důraz na mezioborovou orientaci (ff.zcu.cz). 

Zpráva Akreditační komise však vidí jako největší problém této fakulty právě její 

roztříštěnost do velkého množství oborů. To je nejenom administrativně a personálně 

náročné, ale přináší to i výrazné obsahové překryvy mezi obory. Problémem je také, že 

různé stupně studijních oborů patří pod odlišné studijní programy. Nemají proto 

jednoznačnou návaznost. Navíc někteří vědečtí pracovníci fakulty nebyli jednoznačně 

zakotvení v určitých studijních programech a jejich oborech a vedli tudíž disertační práce 

ve dvou až třech oborech. Akreditační komise proto doporučovala FF ZČU snížit počet 

oborů (Akreditační komise 2015, s. 4 a 6).         

 

4. 1. 1. Rozdílná míra nezaměstnanosti absolventů FF UPa a FF ZČU  

      Můžeme na základě prostudování údajů z Databáze o nezaměstnaných vysokoškolácích 

od Střediska vzdělávací politiky říci, že v tomto desetiletí je poměrně výrazně větší 

nezaměstnanost mezi absolventy Filozofické fakulty Univerzity Pardubice než mezi jejich 

kolegy z Filozofické fakulty Západočeské univerzity. V některých letech je dokonce 

nezaměstnanost absolventů FF UPa více než o třetinu větší než nezaměstnanost absolventů 

FF ZČU. Zajímavé však je, že v minulém desetiletí na tom v tomto ohledu byli naopak 

lépe absolventi FF UPa (Databáze o nezaměstnaných vysokoškolácích). O to je podle 

našeho názoru náš výzkum přínosnější, protože tato data rozhodně nevylučuji náš 

předpoklad, že tento rozdíl je způsoben vnitřními faktory.    

Míra nezaměstnanosti absolventů (data vždy z měsíce dubna)       

Fakulta 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

FF ZČU 7,84 5,38 7,94 10,17 9,09 9,333 
bez 
údajů 9,64 10,7 8,75 3,96 

FF UPA 3,94 5 4,68 10,05 13,9 14,44 
bez 
údajů 19,5 15,2 15,07 7,21 

 

Standardizovaná míra nezaměstnanosti absolventů (data vždy z měsíce dubna) 

Fakulta 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

FF ZČU 10,8 6,46 9,902 12,02 9,603 11,52 
bez 
udajů 11,237 13,507 10,658 6,232 

FF UPa 6,16 7,71 4,867 11,09 16,7 16,06 
bez 
udajů 21,546 18,005 19,035 10,44 
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4. 2. Vnější faktory ovlivňující výši nezaměstnanosti absolventů   

      V naší práci jsou vnějšími faktory regionální situace na trhu práce a segmentace 

trhu práce. Faktor regionální situace na trhu práce nám ukáže, zda je v Západočeském a 

Pardubickém kraji stejná nebo alespoň hodně podobná situace na trhu práce. 

Prostřednictvím faktoru segmentace trhu práce zase uvidíme, zda se absolventi FF UPa a 

FF ZČU pohybují ve stejných či podobných segmentech trhu práce.        

      Dalším vnějším faktorem by mohla být dobře fungující ekonomika daného státu, která 

je naprosto logicky považována za klíčový faktor pro úspěšný vstup absolventů na trh 

práce (Zelenka 2008, s. 8). V případě naší práce, kdy porovnáváme pracovní uplatnění 

absolventů dvou filozofických fakult ze stejného státu nelze tento faktor použít, protože má 

úplně stejný vliv na úspěch absolventů těchto škol na pracovním trhu a nemůže tak zkreslit 

výsledky naší práce. To naopak určitě mohou dva zbylé vnější faktory.      

       

4. 2. 1. Segmentace trhu práce 

      Vnější faktor segmentace trhu práce nám ukáže, zda obory vyučované na FF UPa a 

FF ZČU jsou ve stejných nebo alespoň podobných segmentech trhu práce.  V případě, že 

by nebyly, pak by rozdíl mezi uplatněním absolventů těchto dvou vysokoškolských fakult 

mohl být způsoben prostě jen tím, že o jejich obory je na trhu práce rozdílný zájem.  Pro 

účely této části naší práce nejsou důležité rozdíly v zaměření a konkrétní podobě studijních 

programů těchto škol, ale významné pro nás je jen, zda v nich jsou akreditovány stejné 

studijní programy. Nebudeme se tak věnovat jednotlivým studijním oborům.  

      Filozofická fakulta Univerzity Pardubice má akreditovány tyto programy: Filozofie, 

Humanitní studia, Sociologie, Historické vědy, Filologie, Specializace v pedagogice a 

Učitelství pro základní školy. Programy Humanitní studia a Filologie jsou akreditovány 

jen pro bakalářský stupeň studia a obor Učitelství pro základní školy pouze pro navazující 

magisterské studium. Ostatní výše zmíněné programy jsou akreditovány pro bakalářské i 

magisterské studium (FF UPa).    

      Filozofická fakulta Západočeské univerzity má akreditovány tyto programy: 

Antropologie, Filozofie, Humanitní studia, Politologie, Mezinárodní teritoriální 

studia, Sociologie, Historické vědy, Filologie, Archeologie a Učitelství pro střední 

školy.  Program Filologie má akreditaci jen pro bakalářský stupeň studia a program 

Učitelství pro střední školy pouze pro navazující magisterské studium. Ostatní studijní 

programy mají akreditaci pro bakalářské i navazující magisterské studium (ZČU).                       
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      Na obou těchto fakultách, tak probíhá výuka ve studijních programech: Filozofie, 

Humanitní studia, Sociologie, Filologie a Historické vědy.  Věříme, že pro účely naší 

práce můžeme studijní programy Učitelství pro základní školy a Učitelství pro střední 

školy označit za velice podobné až v podstatě stejné. Studijní program Učitelství pro 

základní školy je totiž realizován ve studijním oboru Učitelství anglického jazyka (FF 

UPa), zatímco výuka programu Učitelství pro střední školy probíhá prostřednictvím 

studijního oboru Učitelství francouzštiny (ZČU).  Absolventi těchto oborů se tak budou 

pohybovat ve stejném segmentu trhu práce, protože se budou ucházet o místa učitelů 

jazyků na státních a soukromých školách.   

      Ze studijních programů uskutečňovaných na Filozofické fakultě Univerzity 

Pardubice je tak Specializace v pedagogice jediným studijním programem, jenž není 

vyučován i na Filozofické fakultě Západočeské univerzity, která je z námi sledovaných 

fakult školou s větším počtem studijních programů a studentů.   Zohlednit navíc musíme 

to, že absolventi humanitních oborů často mají problém s nalezením pracovního uplatnění 

v jimi vystudovaném nebo alespoň příbuzném oboru. Musí tak často pracovat v oborově 

nevyhraněných pracovních pozicích, které vyžadují jen středoškolské vzdělání (Ryška a 

Zelenka 2011, s. 54).         

      Jestliže vyjdeme z toho poznatku, pak můžeme při určité dávce zjednodušení říct, že 

absolventi z námi dvou sledovaných škol pouze v Plzni vyučovaných studijních 

programech Antropologie, Politologie a Mezinárodní teritoriální studia se budou 

pohybovat v relativně podobném segmentu trhu jako například jejich pardubičtí 

kolegové ze programů Filozofie, Humanitní studia a Sociologie. O něco v menší míře 

platí to samé o v Pardubicích akreditovaném programu Specializace v pedagogice, protože 

v jeho rámci vyučovaný studijní obor Resocializační pedagogie je vcelku mezioborově 

orientovaný (FF UPa). Jeho absolventi by tak měli být schopni působit v širším množství 

povolání. Zbývá nám tak už jen v Plzni akreditovaný studijní obor Archeologie, u kterého 

jediného se vzhledem k jeho poměrně úzké odborné specializaci dá předpokládat, že jeho 

absolventi budou pracovat v trochu odlišných segmentech trhu práce než jejich kolegové 

z velké většiny ostatních humanitních oborů (ZČU).      
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Studijní programy 
akreditované na obou 
fakultách 

Programy mající na druhé 
fakultě příbuzný program 

    

Jedinečný program  

Filozofie Antropologie     Archeologie 

Humanitní studia Politologie     

    Sociologie Mezinárodní teritoriální studia     

    Filologie Specializace v pedagogice     

    Historické vědy 
     

    

     

           

                          Shrnutí zjištění ve faktoru Segmentace trhu práce 

       Na základě porovnání akreditovaných studijních programů na FF UPa a FF ZČU 

věříme, že můžeme konstatovat, že vnější faktor segmentace trhu práce by neměl mít 

podstatný vliv na rozdíl mezi pracovním uplatněním absolventů těchto fakult. Měli by se 

totiž pohybovat ve stejném či podobném segmentu trhu práce. Jedinou výraznější 

výjimkou jsou absolventi programu Archeologie na FF ZČU, který nepatří mezi obory 

s největším počtem studentů na Filozofické fakultě Západočeské univerzity (FF ZČU). 

Neměl by tak mít zásadní vliv na celková čísla o uplatnitelnosti absolventů této fakulty.        

  

4. 2. 2. Regionální situace na trhu práce 

      Vnější faktor regionální situace na trhu práce je také velice důležitý, protože pokud by 

například na pracovním trhu v Plzeňském kraji byla velká poptávka po absolventech 

humanitních oborů, a naopak v Pardubickém kraji by byl zájem především po technických 

profesích, pak by rozdíl mezi uplatněním absolventů těchto škol na trhu práce mohl být 

způsoben jen tímto faktorem. Rozebereme proto základní rysy regionálních trhů práce 

v těchto dvou krajích.     

 

 

                                 Situace na trhu práce v Pardubickém kraji 

      V Pardubickém kraji byla k 31. 12. 2017 čtvrtá nejnižší nezaměstnanost z krajů 

v České republice, když dosahovala výše 2, 8 procenta. Nezaměstnanost je v něm 

dlouhodobě mírně pod celorepublikovým průměrem, což můžeme dobře vidět v níže 

vložené tabulce Úřadu práce České republiky. Důležitou skutečností také je, že v okrese 

Pardubice, kde má sídlo FF UPa, je nezaměstnanost dlouhodobě hluboko pod 

celorepublikovým průměrem, když ke 31. 12. 2017 byla jen 2, 5 procenta (ČSÚ 2018).     
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Podíl nezaměstnaných osob*) v ČR, Pardubickém kraji a jeho okresech ke konci  
jednotlivých měsíců 

Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí, evidence úřadů práce 
 

v % 

  

Česká  
republika 

Pardubický  
kraj 

v tom okres 

Chrudim Pardubice Svitavy Ústí nad Orlicí 

  rok 2017 

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

únor 5,1 4,0 4,3 3,3 5,7 3,5 

březen 4,8 3,6 3,6 3,0 5,1 3,1 

duben 4,4 3,0 2,9 2,7 4,0 2,8 

květen  4,1 2,7 2,5 2,6 3,6 2,5 

červen 4,0 2,6 2,4 2,5 3,4 2,4 

červenec 4,1 2,8 2,6 2,7 3,7 2,6 

srpen 4,0 2,8 2,6 2,6 3,6 2,5 

září 3,8 2,6 2,4 2,4 3,3 2,3 

říjen 3,6 2,4 2,2 2,3 3,0 2,1 

listopad 3,5 2,4 2,3 2,3 3,2 2,0 

prosinec 3,8 2,8 3,0 2,5 3,8 2,3 

  rok 2016 

leden 6,4 5,5 6,2 4,4 7,2 4,9 

únor 6,3 5,4 6,0 4,4 7,1 4,9 

březen 6,1 5,1 5,4 4,2 6,7 4,6 

duben 5,7 4,4 4,4 3,9 5,7 4,2 

květen 5,4 4,0 3,9 3,6 5,0 3,9 

červen 5,2 3,8 3,5 3,5 4,7 3,7 

červenec 5,4 4,1 3,9 3,7 5,1 4,0 

srpen 5,3 4,0 3,7 3,6 5,1 3,9 

září 5,2 3,8 3,4 3,4 4,8 3,6 

říjen 5,0 3,6 3,3 3,2 4,7 3,4 

listopad 4,9 3,6 3,4 3,2 4,9 3,3 

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

  rok 2015 

prosinec 6,2 5,1 5,6 4,3 6,8 4,6 

  rok 2014 

prosinec 7,5 6,2 7,0 5,0 8,1 5,8 

  rok 2013 

prosinec 8,2 7,4 8,4 6,1 9,3 7,0 

  rok 2012 

prosinec 7,4 7,0 7,7 5,6 8,6 7,0 

  rok 2011 

prosinec 6,8 6,5 7,2 5,0 8,4 6,5 

  rok 2010 

prosinec 7,4 7,5 8,4 5,5 9,5 7,5 

  rok 2009 

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

  rok 2008 
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prosinec 4,5 4,5 4,8 3,2 6,3 4,5 

  rok 2007 

prosinec 4,5 4,0 4,2 2,9 6,0 3,7 

  rok 2006 

prosinec 5,7 5,1 5,3 3,9 7,3 4,8 

  rok 2005 

prosinec 6,6 6,1 6,1 4,9 8,5 5,8 

*) podíl dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15–64 let na obyvatelstvu ve věku 15–64 let 

    

      Pardubický kraj je především průmyslově orientovaný, ale má i silné komerční a 

veřejné služby. Významný je v něm především chemický průmysl. Důležitou roli hraje 

také strojírenství a textilní, oděvní a kožedělný průmysl. V průmyslu a stavebnictví tak 

pracovala více než polovina zaměstnanců v tomto regionu naší republiky (Ponert, 

Heroutová, Hostinský, Roušarová a Seidlová 2014, s. 6 a 7). V Pardubickém kraji je proto 

velká poptávka po zaměstnancích s technickým vzděláním. Horší pozici naopak mají 

absolventi humanitních a na služby orientovaných oborů, ale pokud jsou ochotni 

akceptovat pracovní místo v jiném oborů, než vystudovali, pak ani oni ve velké většině 

případů nemají větší problémy s nalezením pracovního uplatnění (Klimpl 2017, s. 12).     

      Pokud se ve velké stručnosti podíváme přímo na okres Pardubice, pak zjistíme, že jde 

o region se značnou diverzifikací odvětví v místní ekonomice. Jeho předností je, že se 

v něm rozvíjejí inovativní firmy a že disponuje nadbytkem pracovních příležitostí. Tento 

okres má také výhodnou geografickou polohu, když je například v blízkosti dalšího 

krajského města Hradce Králové. Byl v něm tak ke konci roku 2016 třetí nejnižší počet 

uchazečů na volné místo z okresů naší republiky (Klimpl 2017, s. 18 a 21).         

 

                             Situace na trhu práce v Plzeňském kraji  

      V Plzeňském kraji byla k 31. 12. 2017 výše nezaměstnanosti dokonce druhá 

nejnižší v ČR, když činila jen 2, 55 procenta. Počet uchazečů na jedno volné pracovní 

místo byl v tomto kraji třetí nejnižší po hl. m. Praze a Pardubickém kraji. Důležitou 

skutečností je, že počet nezaměstnaných je v tomto kraji dlouhodobě poměrně výrazně pod 

celorepublikovým průměrem. To je dobře vidět z níže vložené tabulky. Nezanedbatelnou 

skutečností rovněž je, že v okrese Plzeň město, kde sídlí FF ZČU, je nezaměstnanost ve 

velké většině případů pod už tak nízkým průměrem kraje, když v roce 2017 činila její 

průměrná výše jen 2, 50 procenta (ČSU 2018).          
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      Plzeňský kraj je podobně jako Pardubický kraj silně průmyslově orientovaný, když 

v tomto oboru bylo v roce 2016 zaměstnáno 35, 2 procent zaměstnanců tohoto kraje a 

pracoval v něm tak největší počet lidí v tomto regionu. S odstupem následuje maloobchod 

a velkovýroba s 11, 6 procenty, veřejná správa s 7,6 procenty, stavebnictví s 7, 1 procenty 

a doprava a skladování s 6, 2 procenty (Moravec 2016, s. 3). Na zaměstnanosti 

v Plzeňském kraji mají vysoký podíl velké podniky. Je zde podobně jako v Pardubickém 

kraji nedostatek odborníků pro průmysl a služby s vyšší přidanou hodnotou. Výhodou 

obyvatel především příhraničních částí Plzeňského kraje je, že to mají poměrně blízko do 

ekonomicky silného Bavorska, kde je rovněž nedostatek kvalifikovaných pracovníků 

(Jindřich, Brabec, Lehký, Trylčová a Vůchová 2014, s.4, 5 a 23). Pro naše účely je určitě 

zajímavé, že mezi volnými pracovními místy evidovanými krajskými pobočkami úřadů 

práce patřil mezi nejméně poptávaný typ vzdělání čerstvě ukončené doktorské a bakalářské 

vysokoškolské studium (Moravec 2016, s. 15).   
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      Pokud se podíváme přímo na okres Plzeň město, pak uvidíme, že je zde silný 

strojírenský průmysl, které je tvořen například společností Škoda Transportation, a 

potravinářský průmysl, jenž je mimo jiné zastoupen celorepublikově dobře známými 

firmami Plzeňský Prazdroj, Stock Plzeň a Bohemia Sekt. Oblast Plzně a jejího nejbližšího 

okolí je velmi atraktivní pro významné zahraniční investory, když největším je zde 

Panasonic (Moravec 2016, s. 33).       

 

                      Shrnutí zjištění ve faktoru Regionální situace na trhu práce     

      Na základě stručné analýzy trhu práce lze říci, že situace v Plzeňském a Pardubickém 

kraji je v této oblasti velice podobná. Oba dva jsou to regiony s především průmyslovou 

orientací, kde je tak logicky zájem především o zaměstnance s technickým vzděláním. 

Dokáží se v nich však uplatnit i lidé s jiným typem vzdělaní, protože jde o prosperující 

regiony s nízkou nezaměstnaností. Rozdíl mezi uplatněním mezi absolventy FF ZČU a FF 

UPa, proto podle nás může být maximálně jen v malé míře způsoben situací na trhu práce 

v těchto regionech.      

 

4. 2. 3 Zjištění ve vnějších faktorech  

      Rozbor segmentace a regionální situace na trhu práce nám ukázal, že lepší uplatnění 

absolventů FF ZČU než jejich kolegů z FF UPa by mělo být způsobeno některým 

z vnitřních faktorů. Absolventi těchto dvou škol se totiž většinou s výjimkou absolventů 

programu archeologie pohybují ve stejném či podobném segmentu trhu práce. Jejich 

školy navíc sídlí v regionech s velice podobnou situací a skladbou trhů práce, které 

jsou shodně silně orientované na průmysl, ale nabízejí dostatek možností pracovního 

uplatnění i pro absolventy netechnických oborů.          

  

4. 3. Porovnání FF UPa a FF ZČU ve vybraných vnitřních faktorech    

4.3.1. Zvolený postup ve vnitřních faktorech  

      Zjištění v předchozí podkapitole ještě více zvýraznily důležitost našeho výzkumu 

v oblasti vybraných vnitřních faktorů. Jimi jsou prestiž vysoké školy, praxe při studiu, 

rozsah důrazu na měkké kompetence a rozsah karierního poradenství. Tyto čtyři 

faktory jsou důležité pro uplatnění absolventů na trhu práce, jak jsme již ukázali v kapitole 
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Faktory ovlivňující pozici studentů na trhu práce. Nechceme tím však vůbec říci, že 

nemohou být jiné vnitřní faktory, které mají na tento jev vliv.    

       Praxi při studiu dělíme na ukazatele překážky pro získání praxe během studia a 

povinnost studentů získat praxi při studiu. Faktor rozsah důrazu na měkké kompetence je 

tvořen ukazateli hodnocení přínosu výuky absolventy a nutnost prokázat dovednost 

komunikovat s lidmi, vyjednávat. Ve faktoru prestiž vysoké školy pracujeme 

s hodnocením vysokých škol a jednotlivých fakult.    

 

                                  Využité zdroje dat v jednotlivých faktorech      

- Praxe při studiu: studijní plány FF UPa a FF ZČU       

- Rozsah důrazu na měkké kompetence: dotazníkové šetření REFLEX 2013 a 

studijní plány FF UPa a FF ZČU        

- Prestiž vysoké školy: Šanghajský žebříček, QS World University Rankings, THE 

World University Rankings, CWTS Leiden Ranking a Bohatství v rozmanitosti: 

Profily veřejných vysokých škol a fakult v ČR 2016        

- Rozsah karierního poradenství: strukturované rozhovory s pracovníky kariérních 

center UPa a ZČU      

 

4. 3. 2. Faktor Praxe při studiu   

      Vysoký počet absolventů vysokých škol vede k tomu, že si zaměstnavatelé můžou 

mezi nimi vybírat. Jednou z možností, jak mohou absolventi zaujmout zaměstnavatele je, 

pokud mají dostatek pracovních zkušeností na kvalifikovaných místech v oboru jejich 

studia. Platí ovšem, že je lepší mít jakoukoliv praxi než žádnou (Koucký, Ryška a Zelenka 

2014, s. 94).  V současné době však v České republice díky mimořádně nízké 

nezaměstnanosti jsou schopni nalézt pracovní uplatnění i absolventi bez praxe (Cihelková 

2016).         

      Ve vnitřním faktoru praxe při studiu využijeme dva ukazatele. V prvním se pokusíme 

zjistit, zda FF UPa a FF ZČU neztěžují nastavením svým studijních plánů studentům 

možnost získání praxe. Druhý se soustředí na to, zda naopak tyto fakulty nutí své studenty 

k získání pracovních zkušenosti během studia. Využijeme při tom studijní plány, které jsou 

u obou fakult včetně sylabů volně přístupné na internetu.    
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                          Ukazatel překážky pro získání praxe během studia 

      V ukazateli překážky pro získání praxe během studia jsme se věnovali tomu, zda FF 

UPa a FF ZČU nemají výuku nastavenou tak, že studentům ztěžuje možnost pracovat. 

Zjišťovali jsme to tím, že jsme porovnali, kolik mají ve studijních plánech povinných 

předmětů označených za seminář či cvičení (Portál UPa, Portál ZČU). Je totiž obecným 

pravidlem, že studenti mají za povinnost účastnit se seminářů a cvičení, zatímco nemusí 

docházet na přednášky. Jde samozřejmě jen o obecné pravidlo, když praxe bývá často jiná. 

Zaleží totiž vždy na tom, jaké pravidla výuky nastaví konkrétní vysokoškolský pedagog. 

Tato konkrétní nastavení výuky se však mohou každoročně měnit. Provedli jsme proto 

porovnání počtu seminářů a cvičení ve studijních plánech, abychom dosáhli obecnějšího 

zjištění, které má dlouhodobější platnost. Slabou stránkou tohoto přístupu naopak je, že 

někdy může docházet k tomu, že vyučující vyžadují od studentů menší účast na semináři či 

cvičení než v některých ostatních předmětech.     

       Nezařadili jsme do našeho srovnání vysokoškolské obory vyučované na FF ZČU 

v kombinované formě. Ta by totiž poskytovala studentům dostatečný prostor pro získání 

pracovních zkušeností během studia, i když by výuka teoreticky probíhala jen formou 

seminářů a cvičení. Zařazením těchto studijních programů do našeho srovnání bychom tak 

mohli zkreslit jeho výsledky.   

      Dali jsme do první přílohy naší práce seznam seminářů a cvičení, které byly ve 

školním roce 2017/2018 na FF ZČU či FF UPa mezi povinnými předměty. Zařazeny jsou 

tam podle toho, ve kterém studijních oboru jsou vyučované. Pod tím odstavce je tabulka, 

která ukazuje, jaký průměry počet seminářů a cvičení připadá na studijní obor na FF ZČU 

či FF UPa v jejich jednotlivých typech studia.      

   

          1                

 

                                                           
1 V celkovém průměru počtu povinných seminářů a cvičení v FF ZČU nejsou započteny údaje za obory 

vyučované v kombinované formě.  Pro úplnost uvádíme, že ve třech bakalářských oborech jsou mezi 

povinnými předměty tři semináře a jeden navazující magisterský obor nemá mezi povinnými předměty žádný 

seminář či cvičení.  

FF ZČU -1,56

Bc.prezenční obory - 1,76 NMgr. prezenční obory - 1,36

Průměrný počet povinných seminářů a cvičení připadajících na jeden obor

FF UPa - 4, 92

Bc. jednooborové obory - 5,4 Bc. dvou oborové obory - 6,75 NMgr.- 2,14
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                   Shrnutí ukazatele Překážky pro získání praxe během studia 

      Ukazatel překážky pro získání praxe během studia nám ukázal, že FF UPa výrazně 

častěji než FF ZČU zařazuje do svých studijních plánů cvičení a semináře. Na této fakultě 

je tak hodně oborů, které mají ve studijním plánu nutnost splnit vysoký počet seminářů a 

cvičení. Na FF ZČU naopak jen minimům oborů vyžaduje od svých studentů absolvování 

většího počtu seminářů či cvičení, když hlavními výjimkami jsou Archeologie (Bc.) a 

Sociologie (NMgr.), kde musí studenti splnit po 7 seminářích a cvičeních. Navíc je potřeba 

připočíst, že na plzeňské filozofické fakultě je možné některé obory studovat 

v kombinované formě, která studentům poskytuje možnost bez výraznějších obtíží se 

zapojit do trhu práce během jejich studií.     

  

                               Ukazatel Povinnost studentů získat praxi při studiu 

      V ukazateli povinnost studentů získat praxi při studiu jsme se zabývali tím, zda mají 

FF UPa a FF ZČU ve studijních plánech svých oborů jakýmkoliv způsobem stanovenou 

podmínku, že jejich studenti musí získat praxi při studiu. Zjistili jsme, že FF UPa i FF 

ZČU shodně řeší praxi u svých studentů tím, že zařazují do studijních plánů předměty, pro 

jejíž splnění musí studenti absolvovat praxi u organizace působící v příslušném oboru 

(Portál UPa, Portál ZČU). Porovnání těchto fakult v tomto ukazateli lze tak provést tím, že 

srovnáme, kolik procent oborů má ve studijních plánech předměty s povinnou praxí. 

Rozdělíme to ještě na obory, které mají předměty s praxí v povinných předmětech a na ty, 

které je mají v povinně volitelných. Toto porovnání se může zdát poměrně jednoduché a 

neproblematické. Realita je však složitější. Na námi sledovaných fakultách jsou totiž 

obory, které sice nedávají studentům za povinnost praxi v organizaci v oboru. Snaží se 

však například simulovat výkon jejich budoucích povolání nebo v jejich rámci probíhají 

exkurze do různých neakademických organizací. Tuto kategorii jsme nazvali 

neplnohodnotná praxe. Budeme ji také dělit podle toho, ve kterých oborech jsou tyto 

předměty mezi povinnými předměty a kde jen mezi povinně volitelnými.  Pokud tedy 

příslušný obor nemá předmět vyžadující plnohodnotnou praxi, ale najdeme v něm předmět, 

kde je snaha přesně simulovat výkon budoucích povolání jeho studentů, probíhají v něm 

exkurze do různých neuniverzitních organizací či studenti musí samostatně připravit 

neakademický projekt, pak jsou zařazeny do kategorie neplnohodnotná praxe  

      Odděleně a jen jako na doplňkovou kategorii se podíváme na obory, v nichž probíhá 

výuka v kombinované formě. Tato forma studia totiž dává studentům daleko větší možnost 
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získat praxi už během studia a praxe probíhající jako součást vysokoškolské výuky logicky 

není pro naše účely tak důležitá. Výuka v kombinované formě navíc probíhá jen FF ZČU.     

      Umístili jsme přehled předmětů vyžadující praxi na FF UPa a FF ZČU do druhé 

přílohy naší práce. Pod tímto textem jsou tabulky a grafy, které ukazují, jak jsou tyto 

předměty v oborech námi zkoumaných škol procentuálně zastoupeny. V tabulkách jsme 

pro zpřehlednění údajů nerozlišovali mezi, zda příslušný předmět je ve studijních plánech 

zařazen mezi povinné či povinně volitelné předměty.        

      Nezaobírali jsme se tím, kolik májí jednotlivé studijní obory mezi povinnými či 

povinně volitelnými předměty předmětů, kde je po studentech vyžadována praxe. Pokud 

měl nějaký obor předměty s plnohodnotnou či neplnohodnotnou praxí zároveň mezi 

povinnými a povinně volitelnými předměty, pak byl vždy zařazen do kategorie praxe mezi 

povinnými předměty. Jestliže měl obor mezi povinnými předměty za povinnost získání 

praxe, také jsme nezkoumali, zda má i předměty s neplnohodnotnou praxí. V práci jsme 

nenarazili na případ, kdy by studijní obor měl mezi povinně volitelnými předměty předmět 

s plnohodnotnou praxí a mezi povinnými předměty předmět s neplnohodnotnou praxí, kde 

by tak nebylo jasné, kam obor v našem dělení zařadit.      

 

 

Procentuální zastoupení oborů vyžadujících praxi na FF UPa  

                                                                   Bakalářské obory 

Plnohodnotná praxe 44,43 Neplnohodnotná praxe 16,66 Bez praxe 38,88 

                                                               Navazující magisterské obory 

Plnohodnotná praxe 42,85 Neplnohodnotná praxe 14,28 Bez praxe 42,85 
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Procentuální zastoupení oborů vyžadujících praxi na FF ZČU 

                                                                  Bakalářské obory 

Plnohodnotná praxe 61,53 Neplnohodnotná praxe 0 Bez praxe 38,46 

                                                                Navazující magisterské obory 

Plnohodnotná praxe 54,54 Neplnohodnotná praxe 36,36 Bez praxe 9,09 

  

 

Pov. plnohod. praxe
29%

Nepov. plnohod. 
praxe
29%

Pov. neplnohod. 
praxe
17%

Bez praxe
25%

Procentuální zastoupení oborů s praxí na FF ZČU
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          2                                            

 

                     Shrnutí ukazatele Povinnost studentů získat praxi při studiu 

      Ukázalo se nám, že FF UPa a FF ZČU mají poměrně často mezi studijními plány 

povinnost získat praxi v oboru, když prvně jmenovaná fakulta má povinný či povinně 

volitelný předmět s touto povinností u 44 procenta svých studijních oborů a druhá 

jmenovaná fakulta u 58 procent. Je tak v tomto ohledu mezi FF UPa a FF ZČU neúplně 

zanedbatelný rozdíl. Ten je způsoben především tím, že pouze jeden z osmi 

dvouoborových studijních programů na FF UPa má ve studijních plánech předmět, pro 

jehož absolvování je nutné získat praxi v daném oboru.  

      Připomínáme, že jsme nezapočítali tři kombinované bakalářské obory a jeden 

navazující magisterský vyučované na FF ZČU. Jejich studenti mají totiž výrazně větší 

prostor získat při studium praxi než jejich kolegové z denního studia. To že tato forma 

studia existuje jen na FF ZČU lze podle nás chápat, jako potvrzení toho, že v tomto 

ukazateli je poměrně významný rozdíl mezi FF ZČU a FF UPa, který může přispívat 

k rozdílu mezi uplatněním absolventů těchto fakult na trhu práce. Je však nutné 

                                                           
2 V grafu srovnávající FF UPa a FF ZČU jsme nepracovali s procenty, ale s počtem oborů. Plzeňská 

filozofická fakulta jich totiž má bez oborů vyučovaných v kombinované formě 24 a v pardubické filozofické 

fakultě bylo vyučováno 25 studijních oborů. Jedná se tedy o skoro úplně stejný počet a není tak v tomto 

srovnání potřeba pracovat s procenty. 



 

 

37 

podoktnout, že jen jeden z oborů s kombinovanou výukou má předmět s 

plnohodnotnou povinnou praxí.      

 

                                        Závěry faktoru Praxe při studiu    

      Na základě výsledků v ukazatelích povinnost studentů získat praxi při studiu a 

překážky pro získání praxe během studia se ukázalo, že faktor praxe může mít vliv na 

lepší pracovní uplatnění absolventů FF ZČU než jejich kolegů z FF UPa. Na plzeňské 

filozofické fakultě totiž více než polovina studijních oborů vyžaduje od svých studentů, 

aby během studia získali praxi v daném oboru. V oborech na pardubické filozofické fakultě 

je to vyžadováno jen na necelé polovině studijních oborů.    

      Ještě větší rozdíl je mezi FF ZČU a FF UPa v počtu seminářů a cvičení, které musí 

studenti těchto škol splnit. Na oborech FF UPa je jich totiž v průměru nutné splnit skoro 5, 

zatímco v FF ZČU jen necelé dva. Vysoký počet seminářů a cvičení na některých oborech 

pardubické filozofické fakulty tak jejich studentům může komplikovat možnost získat 

plnohodnotnou praxi během studia.   

      Vzhledem k současné, v naší práci už popsané, důležitosti praxe pro uplatnění 

absolventů na trhu práce tak podle našeho názoru nelze rozhodně podceňovat význam výše 

popsaných rozdílů mezi FF ZČU a FF UPa pro rozdílné pracovní uplatnění absolventů 

těchto škol. Navíc ještě na FF ZČU na rozdíl od FF UPa je část oborů vyučována 

v kombinované formě, která výrazně usnadňuje získání praxe během studia.        

 

4. 3. 3. Faktor Rozsah důrazu na měkké kompetence      

       V naší práci jsme již ukázali, že pro uplatnění absolventů na trhu práce jsou velice 

důležité měkké kompetence, ale bohužel jim zároveň není na našich vysokých školách 

věnována dostatečná pozornost. Nezanedbatelné místo proto musí mít mezi vnitřními 

faktory rozsah důrazu na měkké kompetence ve výuce. Absolventi vysokých škol uvedli 

v dotazníkovém šetření REFLEX 2013, že v zaměstnání jsou nejvíce vyžadovanými 

měkkými kompetencemi schopnost nést odpovědnost, dovednost komunikovat s lidmi, 

vyjednávat, schopnost zvládat zátěžové situace a překážky, dovednost identifikovat a 

řešit problémy, dovednost samostatně se rozhodovat a schopnost přizpůsobit se 

změněným okolnostem (Koucký, Ryška a Zelenka 2014, s. 159).           

      První ze dvou ukazatelů v tomto faktoru se proto zaměří na to, zda se neliší schopnosti 

absolventů FF UPa a FF ZČU v těchto výše uvedených zaměstnavateli nejžádanějších 
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měkkých kompetencí. Vzhledem k tematickému zaměření naší práce nám půjde o to, jak si 

v nich stáli díky vysokoškolskému studiu. To mimo jiné zkoumalo šetření REFLEX 2013. 

Budeme proto s výsledky tohoto šetření pracovat v naší práci. Hodnocení absolventů je 

samozřejmě subjektivní, proto ho doplníme více objektivním porovnáním.      

      To nám poskytne ukazatel nutnost prokázat dovednost komunikovat s lidmi, 

vyjednávat, ve kterém využijeme toho, že lze změřit, jak je ve výuce dáván důraz na 

prezentace studentů a na týmové projekty. Je totiž možné si prohlédnout studijní plány 

jednotlivých předmětů, ke kterým se lze dostat ve studijních informačních systémech námi 

srovnávaných fakult.  

           

                              Ukazatel Hodnocení přínosu výuky absolventy     

      Dotazníkové šetření REFLEX 2013 probíhalo samostatně pro absolventy bakalářského, 

magisterského a doktorandského studia. Podařilo se nám ze Střediska vzdělávací politiky 

získat nezveřejněné výsledky tohoto výzkumu za FF UPa a FF ZČU. Nám dostupné 

výsledky výzkumu REFLEX 2013 jsou rozdělené na části za roky 2008 a 2009 a na 2010 

až 2013. My budeme pracovat jen s druhou částí, protože naší práci máme co nejvíce 

vztaženou k aktuálnímu přístupu námi zkoumaných fakult a vyučování v prvním desetiletí 

našeho století se může poměrně dost odlišovat od současného stavu. Výsledky za období 

2010 až 2013 také nejsou rozhodně nejaktuálnější, ale bohužel v době psaní této práce ještě 

nebyly zveřejněny výsledky dalšího šetření REFLEX.    

      V samotném porovnávání mezi FF UPa a FF ZČU budeme postupovat tak, že u každé z 

 zaměstnavateli nejvíce požadovaných kompetencí vypíšeme, jak v ní absolventi hodnotí 

svoje schopnosti získané díky svému vysokoškolskému studiu. V závorce vždy uvedeme 

výsledky za bakalářské a nezavazující magisterské studium. Absolventi v dotazníkovém 

šetření měli ohodnotit úroveň svých kompetencí, když známkování bylo vzestupné od 1 do 

10.  

Schopnosti nést odpovědnost FF UPa 6, 16 (Bc. 5, 92, Mgr. 6, 53) FF ZČU 6,38 (Bc. 6, 

26, Mgr. 6, 46).          

Dovednost komunikovat s lidmi, vyjednávat FF UPa  6,04 (Bc. 5, 80, Mgr. 6, 43) FF 

ZČU 6,22 (Bc. 5, 96, Mgr. 6, 51).          

Schopnost zvládat zátěžové situace a překážky FF UPa 5,90 (Bc. 5, 87, Mgr. 5, 92) FF 

ZČU 6, 49 (Bc. 6, 45 Mgr. 6, 53).         
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Dovednost identifikovat a řešit problémy FF UPa 6,30 (Bc. 6, 21, Mgr. 6, 43) FF ZČU 

6, 58(Bc. 6, 46, Mgr. 6, 68).     

Dovednost samostatně se rozhodovat FF UPa 6,18 (Bc. 6, 13, Mgr. 6, 24) FF ZČU 6,43 

(Bc. 6, 15, Mgr. 6, 84).       

Schopnost přizpůsobit se změněným okolnostem FF UPa 6, 06 (Bc. 5,93, Mgr. 6, 25) FF 

ZČU 6, 11 (Bc. 6, 03, Mgr. 6, 15).      

Součet hodnocení z těchto vybraných klíčových kompetencí: FF UPa  36, 64 (Bc. 35, 

86, Mgr. 37, 8) FF ZČU 38, 21 (Bc. 37, 31, Mgr. 39, 17) (Koucký, Ryška a Zelenka 2014)                            

                     Zhodnocení ukazatele Hodnocení přínosu výuky absolventy      

      Dotazníkové šetření REFLEX ukázalo v šesti pro zaměstnavatele nejdůležitějších 

měkkých kompetencí sice nepříliš velký, ale ani rozhodně ne úplně zanedbatelný rozdíl 

mezi FF UPa a FF ZČU. Absolventi plzeňské filozofické fakulty hodnotili lépe své 

schopnosti ve všech námi porovnávaných měkkých kompetencí. Největší rozdíl 

v hodnocení byl v kompetenci schopnost zvládat zátěžové situace a překážky.  

 

             Ukazatel Nutnost prokázat dovednost komunikovat s lidmi, vyjednávat 

       Získat objektivní data, která by doplnila subjektivní názory využité v ukazateli 

hodnocení přínosu výuky absolventy, není vůbec jednoduché. Musíme proto provést jen 

omezené, a i dosti zjednodušené srovnání. Budeme tak jen měřit, jak je ve výuce dáván 

důraz na prezentace studentů a na týmové projekty. To lze totiž pomocí studijních 

plánů jednotlivých předmětů změřit. Naopak je podle nás velice složité určit, jak pomáhá 

studium studentům rozvinout další části měkkých kompetenci, jako je například schopnost 

zvládat zátěžové situace či dovednost samostatně se rozhodovat.    

       Ukazatel nutnost prokázat dovednost komunikovat s lidmi, vyjednávat jsme měřili tak, 

že jsme dali důraz na povinnou část výuky, kterou musí student splnit pro úspěšné 

ukončení svého studia. Nevěnovali jsme se totiž nepovinným částem studia. Vycházeli 

jsme při tom z toho, že studenti, kteří chtějí dobrovolně rozvíjet svoje měkké kompetence, 

k tomu mají v současné době dostatek příležitostí i mimo školu.   

      Zjišťovali jsme, proto kolik v průměru připadá na studijní obor na FF UPa a FF ZČU 

povinných předmětů, které mají mezi povinnostmi nutnými pro jejich splnění prezentaci, 

přednesení referátu nebo vypracování týmového projektu. To jsme měřili pomocí 

porovnání studijních plánů platných pro školní rok 2017/2018 jednotlivých předmětů, které 

lze nalézt ve studijních informačních systémech námi srovnávaných fakult (Portál UPa, 
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Portál ZČU). V nich muselo být vysloveně uvedeno, že studenti musí vypracovat týmový 

projekt nebo přednést referát či prezentaci. Tento postup nám umožnil provést ověřitelné 

srovnání mezi fakultami. Sylaby některých předmětů v informačních elektronických 

systémech FF UPa a FF ZČU nám to bohužel neumožnili zjistit, ale jednal se o poměrně 

nevýrazný počet, který by neměl větší měrou ovlivnit výsledky našeho měření. Na FF UPa 

je totiž celkem v bakalářských a navazujících magisterských studijních oborech 1073 

předmětů a z nich jen u 48 (4, 47 procenta z celkového počtu) předmětů nelze v sylabu 

najít námi požadované informace. Na FF ZČU je v těchto stupních vysokoškolského studia 

dohromady 763 předmětů, a dokonce pouze u 5 (0, 65 procenta z celkového počtu) 

předmětů jsme nenašli informaci o povinnostech nutných k jejich splnění. Jejich přesný 

seznam je možné nalézt na konci třetí přílohy naší práce.    

      Tentokrát jsme plně započítali kombinované obory vyučované na FF ZČU, protože pro 

účely tohoto ukazatele nemá žádný vliv, zda výuka v příslušném oboru probíhá v prezenční 

nebo kombinované formě. Bakalářský dvouobor Slavistická studia zemí Evropské unie a 

navazující magisterský obor Kulturní dějiny na FF UPa jsou rozděleny na několik variant 

s odlišným složením povinných předmětů. V tomto ukazateli jsme je tak počítali jako 

samostatné obory. Mohlo by totiž dojít k tomu, že by předmět s povinnou prezentací či 

skupinovým projektem v nějaké z těchto variant byl mezi povinnými předměty, ale v jiné 

by naopak nebyl mezi povinnými předměty. To by pak zkreslilo výsledky v tomto 

ukazateli.       

Průměrný počet povinných předmětů v jednotlivých studijních oborech s 

vyžadovanou prezentací, referátem či skupinovou prací 3                                                                                    

Stupeň a 

forma 

studia 

FF UPa  FF ZČU 

Bc. 

jednoobory                                    

6, 9  Bc. 

prezenční        

4, 53 

Bc. 

dvouobory 

4, 78 Bc. kombi. 3,33 

Mgr. 4,66 Mgr. 

prezenční 

7,54 

Celkem 5, 33 Mgr. 

kombi 

6 

  Celkem 5, 64 

    

                                                           
3 Seznam povinných předmětů na FF UPa a FF ZČU s povinnou prezentací, referátem či skupinovou prací je 

možné nalézt ve třetí příloze naší práce.  



 

 

41 

    Shrnutí ukazatele Nutnost prokázat dovednost komunikovat s lidmi, vyjednávat    

      V ukazateli nutnost prokázat dovednost komunikovat s lidmi, vyjednávat na tom 

byly FF UPa a FF ZČU velice podobně. V FF UPa totiž v průměru v průměru připadá na 

jeden studijní program 5, 33 a v FF ZČU 5, 64 povinných předmětů, ve kterých je nutné 

pro jejich úspěšné ukončení přednést referát nebo prezentaci či vypracovat skupinový 

projekt. Rozdíl byl hlavně v tom, že FF UPa dávala studentům za povinnost prokázat 

zvládnutí těchto částí měkkých kompetencí nejvíce v jednooborových bakalářských 

oborech, zatímco v FF ZČU na to byl nejvíce dáván důraz v prezenčním navazujícím 

magisterském studiu4.        

 

                     Závěry faktoru Rozsah důrazu na měkké kompetence       

         V obou našich ukazatelích (hodnocení přínosu výuky absolventy a nutnost prokázat 

dovednost komunikovat s lidmi, vyjednávat) si vedla FF ZČU o trochu lépe než FF UPa. 

Ve druhém ukazateli se však jednalo o nevýznamný rozdíl, když navíc pokud bychom 

studijní obory Kulturní dějiny a Slavistická studia zemí Evropské unie nerozdělili pro 

účely našeho výpočtu na více oborů, pak by si v tomto ukazateli pardubická filozofická 

fakulta vedla lépe než plzeňská.      

      V ukazateli hodnocení přínosu výuky absolventy nám však výsledky dotazníkového 

šetření REFLEX 2013 ukázaly ne úplně zanedbatelný rozdíl mezi FF UPa a FF ZČU. Ten 

je navíc jak v bakalářském, a i magisterském studium, tak i ve všech námi porovnávaných 

pro zaměstnavatele klíčových kompetencí.      

      Můžeme proto odhadnout, že zjištěný o trochu větší důraz na měkké kompetence ve 

výuce na FF ZČU, než na FF UPa nemůže hrát klíčovou roli v lepším uplatnění 

absolventů plzeňské filozofické fakulty na trhu práce. Mohl by však k němu neúplně 

bezvýznamnou měrou přispívat.       

                                                

4. 3. 4. Faktor Prestiž vysoké školy        

      Vnitřní faktor prestiž vysoké školy vychází z toho, že už delší dobu celosvětově 

dochází k nárůstu počtu vysokoškolských studentů a personalisté jsou tak nuceni mezi nimi 

rozlišovat. Svůj nepopiratelný význam proto mají žebříčky vysokých škol, které nabízejí 

                                                           
4 Připomínáme, že výše uvedené výsledky jsou se započítáním rozdělením oboru Kulturní dějiny na šest 

podoborů a dvou oboru Slavistická studia zemí Evropské unie na čtyři obory. Tyto podobory mají totiž 

samostatné sylaby. 
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přehled úrovně jednotlivých vysokých škol. Prvním ukazatelem v tomto faktoru je tudíž to, 

jak si UPa a ZČU vedly ve čtyřech prestižních mezinárodních žebříčcích vysokých škol. 

Rozdíl by mezi nimi byl v tomto ukazateli, jestliže by alespoň ve dvou z nich byl mezi 

umístěním těchto škol velký rozdíl. Světové žebříčky však mohou příliš zjednodušit 

hodnocení vysokých škol, protože nejenom, že musí ohodnotit obrovské množství škol, ale 

zároveň srovnávají jen jednotlivé vysoké školy a dostatečně tak nedokáží postihnout 

rozdíly mezi jejich fakultami. Druhým naším ukazatelem je proto rozsáhlá práce Střediska 

vzdělávací politiky pří Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy Bohatství v rozmanitosti: 

Profily veřejných vysokých škol a fakult v ČR 2016. Ta porovnává jednotlivé fakulty 

veřejných vysokých škol v České republice. Rozdíl v tomto ukazateli by mezi FF ZČU a 

FF UPa byl, pokud by si jedna z těchto fakult v tomto žebříčku vedla výrazně lépe.     

 

                     Ukazatel Prestižní světové žebříčky vysokých škol 

      Nejdříve jsme se podívali na to, jak si Západočeská univerzita a Univerzita 

Pardubice vedly ve čtyřech prestižních světových žebříčcích vysokých škol (tzv. 

Šanghajský žebříček, QS World University Rankings, THE World University Rankings a 

CWTS Leiden Ranking). Můžeme určitě konstatovat, že v tomto kritériu jsme neobjevili 

rozdíl mezi mateřskými univerzitami námi sledovaných fakult. Podařilo se jim totiž 

umístit pouze v žebříčku The World University Rankings v letech 2016 až 2018 vždy 

shodně na 601 až 800 místě, když do ostatních ročníků tohoto žebříčku nepronikly.  

V letech 2012 až 2015 totiž The World University Rankings obsahoval jen 400 

nejprestižnějších univerzit na světě a z našich škol se do něj dostala jen Karlova univerzita. 

V prvním ročníku tohoto žebříčku v roce 2011 v něm bylo dokonce jen 200 nejlepších 

vysokých škol a nepronikla do něj žádná česká vysoká škola. (Times higher education) 

Ostatní tři zbylé žebříčky ani jednou nezařadily do svého výběru nejlepších vysokých škol 

Západočeskou univerzitu a Univerzitu Pardubice. V tzv. Šanghajském žebříčku se v roce 

2017 z našich vysokých škol umístily mezi tisíci nejlepšími světovými školami Karlova 

univerzita, České vysoké učení technické, Masarykova univerzita a Univerzita Palackého. 

V letech 2013 až 2016 tento žebříček obsahoval jen 500 nejlepších vysokých škol a 

zařazena do něj byla jen Karlova univerzita (Shanghai ranking). Umístit se mezi 1000 

nejlepších světových univerzit podle žebříčku QS World University Rankings se z 

českých škol daří Univerzitě Karlově, Českému vysokému učení technickému, 

Masarykově univerzitě a Vysokému učení technickému v Brně. V posledním žebříčku 
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platném pro rok 2018 se to podařilo Univerzitě Palackého a roce 2015 Vysoké škole 

ekonomické (Topuniversities). Ve všech vydáních žebříčku CWTS Leiden Ranking se 

z vysokých škol v České republice do něj dostaly Karlova univerzita, Masarykova 

univerzita, České vysoké učení technické a Vysoká škola chemicko-technologická v Praze 

a Univerzita Palackého (Leidenranking).       

      Na základě výsledků výše zmíněných univerzitních žebříčků, tak lze s velkou dávkou 

zjednodušení konstatovat, že Západočeská univerzita a Univerzita Pardubice nepatří mezi 

naše elitní školy, kterými jsou především Karlova univerzita a Masarykova univerzita. Obě 

dvě lze chápat jako kvalitní regionální vzdělávací instituce, protože na zařazení do 

jakéhokoliv prestižního světového vzdělávacího žebříčku musí mít daná instituce svoji 

kvalitu.     

 

Ukazatel žebříček Bohatství v rozmanitosti: Profily veřejných vysokých škol a fakult v 

ČR 2016 

      Možná více vypovídající je srovnání českých veřejných vysokoškolských fakult, které 

můžeme najít v publikaci Bohatství v rozmanitosti: Profily veřejných vysokých škol a 

fakult v ČR 2016 od autorů ze Střediska vzdělávací politiky. V něm jsou fakulty srovnány 

v těchto sedmi kategoriích: Vědecká, výzkumná a tvůrčí orientace, mezinárodní otevřenost 

a atraktivita, regionální rozvoj a sociální inkluze, zájem uchazečů a úroveň studentů, 

hodnocení studia, kurzů a učitelů, zaměření na praxi a další vzdělávání, uplatnění 

absolventů na trhu práce (Koucký a Bartušek 2016, s. 12 a 13). V jednotlivých kategoriích 

mohly fakulty získat od jedné až po pět hvězdiček.  

      V oblasti Vědecká, výzkumná a tvůrčí orientace se hodnotila vědecká a další tvůrčí 

činnost příslušné fakulty. Zahrnovala rovněž kvalifikační úroveň akademických 

pracovníků či rozsah doktorských studií. FF ZČU v této kategorii obdržela tři hvězdičky, 

zatímco FF UPa získala jen dvě (Koucký a Bartušek 2016, s. 22 a 23). Kategorie 

Mezinárodní otevřenost a atraktivita se věnovala přitažlivosti českých fakult pro 

zahraniční studenty, když důraz byl kladen na tu jejich část, která platí za studium. 

Zohledněno bylo také zapojení škol do mezinárodních aktivit a mobilita studentů. Námi 

sledované fakulty si vedly úplně stejně jako v předchozí kategorii, takže FF ZČU získala 3 

a FF ÚPa 2 hvězdičky (Koucký a Bartušek 2016, s. 32 a 33).  

      V kategorii Regionální rozvoj a sociální inkluze byla hodnocena míra zapojení fakult 

do rozvoje místních regionů. Poměrně inovativní bylo, že zahrnovala schopnost škol 
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vtáhnout do studia i studenty ze sociálně slabších rodin. FF ZČU a FF UPa si vedly úplně 

stejně, když získaly po třech hvězdičkách (Koucký a Bartušek 2016, s. 42 a 43).     

      Dimenze Zájem uchazečů a úroveň studentů se věnuje schopnosti vysokoškolských 

fakult oslovit kvalitní studenty a míře, ve které si školy mohou vybírat mezi studenty 

během přijímacího řízení. Opět došlo k pomyslné remíze mezi námi sledovanými 

fakultami, když obdržely po dvou hvězdičkách (Koucký a Bartušek 2016, s. 52 a 53).  

      V kategorii Hodnocení studia, kurzů a učitelů je prezentováno, jak studenti a 

absolventi hodnotí kvalitu studia na jednotlivých fakultách. Zjišťována nebyla jen celková 

spokojenost se studiem, ale hodnoceny byly i jednotlivé kurzy a vyučující. FF ZČU 

dosáhla na tři hvězdičky, zatímco FF ÚPa jen na dvě (Koucký a Bartušek 2016, s. 61 a 

62).  

      V oblasti Zaměření na praxi a další vzdělávání se zkoumá, v jaké míře je 

vysokoškolské studium na jednotlivých fakultách přípravou na určité konkrétní povolání a 

na praktické uplatnění získaných dovedností. FF ZČU a FF UPa si v tomto ohledu vedly 

velice špatně, protože obě dvě získaly jen jednu hvězdičku (Koucký a Bartušek 2016, s.70 

a 71).  

      Poslední kategorie Uplatnění absolventů na trhu práce ukazuje, jaké mají absolventi 

uplatnění na trhu práce a jak na něm mohou využít svoje vzdělání. Opět si námi sledované 

fakulty nevedly vůbec dobře, když obdržely jen po jedné hvězdičce (Koucký a Bartušek 

2016, s. 81 a 82).    

 

Shrnutí úspěšnosti FF UPa a FF ZČU v žebříčku Bohatství v rozmanitosti: Profily 

veřejných vysokých škol a fakult v ČR 2016 

      Úspěšněji si vedla Filozofická fakulta Západočeské univerzity, která celkem ve čtyřech 

oblastech (Vědecká, výzkumná a tvůrčí orientace, mezinárodní otevřenost a atraktivita, 

zájem uchazečů a úroveň studentů a hodnocení studia) získala vždy o jednu hvězdičku více 

než Filozofická fakulta Pardubické univerzity. Stejný počet hvězdiček obdržely tyto 

fakulty ve třech zbývajících kategoriích (regionální rozvoj a sociální inkluze, zaměření na 

praxi a další vzdělávaní a uplatnění absolventů na trhu práce).    
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                                        Závěry faktoru Prestiž vysoké školy 

      V prvním ukazateli Prestižní světové žebříčky vysokých škol nebyl vůbec žádný rozdíl 

mezi ZČU a UPa. Tyto školy se totiž dostaly jen do jednoho z námi vybraných žebříčků 

(The World University Rankings), ve kterém se vždy umístily na stejném místě. Ve 

druhém ukazateli na tom byla FF ZČU ne úplně zanedbatelně lépe než FF UPa. Získala 

totiž ve čtyřech ze sedmi kategorií lepší hodnocení. Lze tak říci, že v tomto vnitřním 

faktoru je rozdíl mezi touto dvojící filozofických fakult, ale není tak zásadní, aby měl 

významný vliv na to, že absolventi FF ZČU mají na trhu práce lepší uplatnění než jejich 

kolegové z FF UPa.        

 

4. 3. 5. Faktor Rozsah kariérního poradenství    

      Rostoucí počet absolventů vysokých škol způsobuje, že musí mezi sebou bojovat o 

kvalitní pracovní místa. V tomto souboji jim jistě může přijít vhod pomoc od jejich almy 

mater. Tento vnitřní faktor proto bude porovnávat rozsah poradenství a informačního 

servisů poskytovaných studentům a absolventům FF UPa a FF ZČU při hledání jejich 

pracovního uplatnění. Nebudeme se věnovat kvalitativní stránce této služby pro studenty a 

absolventy vysokých škol. Jak jsme totiž již několikrát uvedli, tak jsme se rozhodli 

neprovést vlastní dotazníkové šetření a bez jeho pomoci srovnat rozdíly v kvalitě tohoto 

poradenství.  Využili jsme totiž strukturovaných rozhovorů se zaměstnanci kariérních 

center Univerzity Pardubice a Západočeské univerzity. Přesné znění námi položených 

otázek jsme dali do čtvrté přílohy naší práce.       

 

       Ve faktoru rozsah karierního poradenství budeme pracovat s těmito ukazateli    

- Velikost skupiny, která může využít karierního poradenství 

- Uzpůsobení karierního poradenství specifickým potřebám absolventů jednotlivých 

oborů  

- Individuální přístup ke studentům (absolventům) 

- Znalost a zohlednění specifické situace na trhu práce v daném regionu,  

- Příprava na hledání práce 

- Propagace pracovního poradenství mezi studenty (absolventy)  
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- Prohlubování a rozvoj dovedností potřebných pro úspěch na trhu práce  

- Dostupnost pracovního poradenství  

- Specifický přístup k oborům, kde je zvýšená pravděpodobnost nezaměstnanosti 

absolventů  

- Poskytování informací o startu podnikatelské dráhy  

 

      Těchto 10 ukazatelů je doplněno možností přidání dalších informací ze strany 

dotazovaných pracovníků karierního centra. Nejdříve je vždy uvedeno, jaký je smysl 

daného ukazatele a následně jsou na základě strukturovaných rozhovorů s pracovníky 

karierních center UPa a ZČU uvedeny zjištění v jednotlivých ukazatelích.    

 

Ukazatel: Velikost skupiny, která může využít karierního poradenství   

      Vycházíme z intuitivního předpokladu, že čím širší skupina osob využívá karierního 

poradenství, tím více může přispět ke zlepšení uplatnění studentů a absolventů na trhu 

práce.      

      Na Univerzitě Pardubice je karierní poradenství poskytováno studentům i absolventům 

ve stejném rozsahu a není, jakkoliv omezeno do kolika let od absolvování mohou bývalí 

studenti využívat této služby. Na Západočeské univerzitě je nově od tohoto školního roku 

karierní centrum zřízeno jako samostatná služba a oddělení, proto ještě není definitivně 

rozhodnuto do kolika let od absolvování, budou moci bývalí studenti využít jeho služeb. 

V plánu je však, že to bude do dvou let od úspěšného ukončení školy. Univerzita Pardubice 

tak nabízí karierní poradenství širší skupině absolventů.     

 

Ukazatel: Uzpůsobení karierního poradenství specifickým potřebám absolventů 

jednotlivých oborů        

      Tento ukazatel vychází z toho, že obě dvě námi porovnávané vysoké školy jsou 

univerzitního typu, proto nabízejí vzdělání v široké škále oborů. Jejich studenti a 

absolventi se tak pohybují v rozdílných segmentech trhu práce.  

      Na Západočeské univerzitě teprve plánují uzpůsobit karierní poradenství rozdílným 

profesním drahám studentů a absolventů jednotlivých oborů vyučovaných na této škole, 
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zatímco na Univerzitě Pardubice už mají karierní poradenství přizpůsobené různorodým 

potřebám svých studentů.     

 

Ukazatel: Individuální přístup ke studentům (absolventům)        

      Tento ukazatel dává důraz na to, že každý jednotlivý student (absolvent) má trochu jiné 

potřeby, proto je potřeba se mu věnovat individuálně. Tedy i studenti úplně stejného 

studijního oboru mohou potřebovat odlišné věci od karierního poradenství. Ty by tak měly 

studentům poskytovat individuální konzultace.     

      UPa i ZČU umožňují studentům (absolventům) individuální konzultace. Na Univerzitě 

Pardubice je navíc kromě individuálních konzultací, na které jsou jednou za 14 dní 

vyhrazeny čtyři hodiny, možnost obrátit se na karierního poradce s individuálním dotazem 

prostřednictvím emailu a telefonu. Západočeská univerzita nemá v současné době pevně 

stanovený den, který má karierní poradce vyhrazený pro individuální návštěvy studentů 

(absolventů), ale od příštího zimního semestru by na to měl mít každý týden vyhrazeny dvě 

hodiny.     

 

Ukazatel: Znalost a zohlednění specifické situace na trhu práce v daném regionu   

      Ukazatel vychází z toho, že situace na trhu práce a jeho skladba se v různých regionech 

liší. Je tak určitě potřeba, aby pracovníci karierních center znali konkrétní situaci na trhu 

práce v daném regionu a zohledňovali ji při poskytování kariérního poradenství.         

      Karierní centra UPa a ZČU se obě dvě snaží ve svém poradenství zohlednit specifika 

trhu práce v jejich regionech. Zaměstnanci center proto jednají s místními firmami. Rozdíl 

mezi nimi je jen v tom, že Karierní centrum UPa dává velký důraz na spolupráci s místním 

úřadem práce, zatímco Karierní centrum Západočeské univerzity chce dosáhnout toho, aby 

se jejich studenti potkávali přímo se zástupci firem.    

 

Ukazatel: Příprava na hledání práce           

      Tento ukazatel stojí na tom, že při hledání pracovního uplatnění mají logicky větší 

šanci uspět ti uchazeči, kteří uzpůsobí svůj životopis požadavkům personalistů a vědí, jak 

mají vystupovat při pohovorech.  

      Studenti UPa i ZČU mají možnost se obrátit na karierní centra, když potřebují poradit, 

jak správně napsat životopis. Tato pracoviště jim také poradí, jak by se měli chovat 

v průběhu pracovních pohovorů a umožňuji jim si ho i nanečisto nacvičit.    
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Ukazatel: Propagace pracovního poradenství mezi studenty (absolventy)       

      Studenti (absolventi) nemusí vůbec vědět o tom, že na jejich škole je pracovní 

poradenství. Mohou mít také o možnostech, které nabízí, jen neúplné informace.    

      Karierní centra UPa a ZČU se určitě aktivně snaží informovat studenty o tom, že 

mohou využít jejich služeb. Obě dvě tak mají letáčky popisující nabídku jejich služeb a 

informují o své činnosti prostřednictvím internetových stránek a profilu na sociální síti 

Facebook. Pardubické karierní centrum navíc natočilo videoklip, který je promítán na 

obrazovkách v prostorách univerzity. Jeho pracovníci se také snaží chodit na přednášky a 

na jejich začátku informovat studenty o tomto poradenství. Jejich kolegové z Plzně zase 

plánují propagační akce v prostorách školy na začátku zimního semestru.    

 

Ukazatel: Prohlubování a rozvoj dovedností potřebných pro úspěch na trhu práce     

      Pracovní poradenství by studentům a absolventům mohlo pomáhat rozvíjet dovednosti, 

které potřebují pro úspěch na trhu práce. Důležitost pro rozvoj těchto dovedností je i to, 

aby studenti a absolventi poznali, na jaké je mají úrovni, aby tomu mohli přizpůsobit svůj 

další osobnostní rozvoj.    

      Znovu se obě dvě karierní centra této oblasti věnují, když organizují vlastní kurzy, 

které jsou zaměřené především na měkké dovednosti. Nabízejí studentům rovněž kurzy, 

jež jim pomohou poznat jejich osobnostní profil. Informují je i o vhodných kurzech, 

pořádanými jinými složkami univerzity.    

 

Ukazatel: Dostupnost pracovního poradenství      

      Tento ukazatel vychází z toho, že výrazná část studentů vysokých škol nedisponuje 

během svého studia příliš velkými finančními prostředky. Přistup ke kariernímu 

poradenství by jim tak mohly omezit poplatky za jeho využívání.     

      Karierní poradenství na UPa i ZČU je pro studenty a absolventy plně zdarma.   

 

Ukazatel: Specifický přístup k oborům, kde je zvýšená pravděpodobnost 

nezaměstnanosti absolventů   

      U tohoto ukazatele předpokládáme, že studentům a absolventům oborů, po kterých je 

na trhu práce menší zájem, by měla být věnována zvýšená pozornost.       
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      Karierní centrum Západočeské univerzity nechce dávat zvláštní důraz na obory 

s horším uplatněním na trhu práce, protože to automaticky neznamená, že jejich studenti a 

absolventi potřebují zvláštní péči. Příkladem bylo dáno, že absolventi humanitních oborů 

mají v průměru horší uplatnění na trhu práce než jejich kolegové z technických oborů, ale 

to vůbec neznamená, že jsou hůře připraveni na pohovory a že mají slabší měkké 

kompetence. Pardubické karierní centrem dává důraz na obory se slabším uplatněním 

svých absolventů na pracovním trhu, i když pozornost věnuje především konkrétnímu 

člověku a jeho potřebám. Uzpůsobuje tak své poradenství například podle bydliště svých 

klientů.     

 

Ukazatel: Poskytování informací o možnosti začít podnikat     

      Absolventi samozřejmě nemusí jen chtít pracovat v zaměstnaneckém poměru, ale 

mohou se stát podnikateli. Tento ukazatel proto zkoumá, zda karierní centra nezapomínají 

na to, že studenti se po ukončení školy nemusí jen snažit pracovat v pracovním poměru, ale 

mohou chtít začít podnikat.     

      V Pardubicích se karierní centrum snaží studentům a absolventům dávat základní 

informace o nástrahách, které obnáší rozjezd podnikání. Především jsou však odkazováni 

na Živnostenský úřad a jsou i informováni o státních úřadech, kde mohou získat finanční 

podporu pro rozjezd svého podnikání. Jejich kolegové z Plzně se touto problematikou 

nezaobírají, protože ji bude řešit zvláštní oddělení univerzity.    

 

                             Možnost doplnění ze strany dotazovaného     

      Strukturovaný rozhovor jsme zvolili kvůli úspoře času, což se nám vyplatilo. Vedoucí 

Karierního centra ZČU Ing. Jarmilou Ircingovou, Ph.D. totiž uvedla, že nevěděla, zda 

vůbec bude mít na rozhovor v červnu čas. Nepracuje totiž jen v karierním centru, ale na 

ZČU i vyučuje a před prázdninami je tak kvůli zkouškám a státnicím časově velmi 

zaneprázdněná. Snažili jsme ve strukturovaném rozhovoru postihnout všechny základní 

údaje o karierním poradenství. Uvědomovali jsme si však, že může být nějaká důležitá 

informace, kterou jsme v dotazníku nepodchytili. Nechali jsme proto dotazovaným 

možnost libovolného doplnění.     

      Dozvěděli jsme se, že v Pardubicích se sice intenzivně snaží propagovat jejich karierní 

centrum, ale informace o něm je potřeba ještě více rozšířit mezi studenty, aby ho jeho 

služeb nevyužívali jen studenti posledních ročníků.  
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      Ještě zásadnější byla informace paní doktorky Ircingové, která uvedla, že samostatně 

funguje karierní centrum na jejich univerzitě teprve od ledna 2018. Postupně proto bude 

rozšiřovat svoje služby. Dříve bylo na ZČU karierní poradenství v rámci Informačního a 

poradenského centra. Nebylo však studenty využíváno, i když ostatní služby v jeho rámci 

mají mezi nimi slušný ohlas. Spojili si totiž Informační a poradenského centrum s tím, že 

ho využívají studenti, kteří mají nějaké specifické problémy. Studenti bez těchto problémů 

proto karierní poradenství v podstatě nevyužívali. Přesný počet studentů, kteří využívali 

karierní poradenství poskytované ještě v rámci Informačního a poradenského centra, 

bohužel nebyl uveden, ale měl by se jednat o naprosto zanedbatelný počet.     

 

                         Závěry faktoru Rozsah kariérního poradenství           

      Karierní centrum Univerzity Pardubice si v ukazatelích tohoto faktoru vedlo o něco 

lépe než Karierní centrum Západočeské univerzity. Nabízí totiž své služby širšímu okruhu 

osob, na rozdíl od plzeňského centra má už v době vzniku tohoto textu své služby 

přizpůsobené specifickým potřebám absolventů jednotlivých oborů a snaží se speciálně 

věnovat oborům s horším uplatněním na trhu práce.       

      Zásadní pro naše účely je také informace, že dříve bylo karierní poradenství na ZČU 

poskytováno v rámci Informačního a poradenského centra a studenti ho nedostatečně 

využívali. Toto poradenství proto začalo být poskytováno v rámci samostatného oddělení. 

Můžeme proto říct, že rozdíl v uplatnění na trhu práce mezi absolventy FF ZČU a FF UPa 

není způsoben rozsahem karierního poradenství.  

   

4. 4. Výsledky našeho výzkumu          

      V naší práci jsme si položili otázku, které faktory způsobují, že se absolventi FF ZČU 

dokáží na trhu práce lépe uplatnit než jejich kolegové z FF UPa. V našem výzkumu jsme 

zjistili, že by na to neměli mít určující vliv vnější faktory. Absolventi výše zmíněných 

fakult se totiž pohybují ve stejných či podobných segmentech trhu práce. Situace na trhu 

práce v Pardubickém a Plzeňském jsou navíc velice podobné, když se shodně jedná o 

průmyslově orientované regiony s velice nízkou nezaměstnaností.      

      Zásadní význam by tak měly mít vnitřní faktory. My jsme pracovali se čtyřmi vnitřními 

faktory (praxe při studiu, rozsah důrazu na měkké kompetence ve výuce, prestiž vysoké 

školy a rozsah karierního poradenství). Náš výzkum nám ukázal, že největší roli by z nich 

měla hrát praxe při studiu. Studenti FF UPa musí totiž splnit poměrně výrazně vyšší 
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počet seminářů a cvičení než jejich kolegové z FF ZČU. Zároveň však mají méně často 

povinné předměty, v nichž musí získat praxi. Zapomenout při tom nelze ani na to, že na FF 

ZČU jsou čtyři obory (tři bakalářské obory a jeden navazující magisterský) vyučované 

v kombinované formě. Není určitě potřeba zdůrazňovat, že tato forma výuky dává 

studentům velké časové možnosti pro získání praxe během studia.   

      Faktor rozsah důrazu na měkké kompetence by neměl hrát klíčovou roli, ale svůj 

vliv na námi zkoumaný rozdíl by mít měl. Zaznamenali jsme v obou ukazatelích faktoru 

rozsah důrazu na měkké kompetence rozdíl mezi FF UPa a FF ZČU. V ukazateli nutnost 

prokázat dovednost komunikovat s lidmi, vyjednávat jsme zjistili, že FF ZČU jen o trochu 

více než FF UPa požaduje po svých studentech splnění předmětů, kde musí přednést 

referát nebo prezentaci či vypracovat skupinový projekt. Ukazatel hodnocení přínosu 

výuky absolventy prokázal, že absolventi FF ZČU hodnotí ne úplně zanedbatelně lépe 

úroveň svých měkkých kompetencí než jejich kolegové z FF ÚPa. Důležité je, že lepší 

sebehodnocení od plzeňských absolventů je ve všech klíčových měkkých kompetencí, a to 

jak v bakalářském, tak i v navazujícím magisterském studiu. Tento faktor by tak mohl 

částečně přispívat k lepšímu uplatnění absolventů FF ZČU na trhu práce.      

      Faktor prestiž vysoké školy by měl hrát docela malou roli. UPa a ZČU se totiž dostaly 

jen do jednoho z námi sledovaných prestižních světových žebříčků vysokých škol, ve 

kterém skončily na úplně stejném místě. Rozsáhlé srovnání Střediska vzdělávací politiky 

Bohatství v rozmanitosti: Profily veřejných vysokých škol a fakult v ČR 2016 sice ukázalo 

rozdíl mezi FF UPa a FF ZČU, ale ten není tak velký, aby mohl hrát významnou roli 

v námi zkoumaném jevu.  

      Poslední faktor rozsah služeb karierních center by už neměl mít významný vliv. 

Pardubické karierní centrum si totiž v našem srovnání vedlo o trošičku lépe než plzeňské. 

Zásadní však především je, že karierní poradenství nebylo studenty a absolventy 

Západočeské univerzity příliš využíváno.      

       Potvrdil se tak náš první předpoklad, že na lepší pracovní uplatnění absolventů FF 

ZČU by měly mít podstatný vliv vnitřní faktory.  Nejsme si však úplně jisti, zda se 

vyplnil náš druhý úvodní předpoklad, že zásadní roli by neměly hrát vnější faktory. Na 

první pohled to sice může vypadat jako popření našich výše uvedených závěrů, ale není 

tomu tak. Jen nám přijde, že sice ne úplně malé odlišnosti v praxi při studiu, které ale 

netvoří opravdu výrazný rozdíl a menší diference v rozsahu důrazu na měkké kompetence 

ve výuce a v prestiži vysoké školy, nemohou sami o sobě způsobovat poměrně podstatný 
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rozdíl v nezaměstnanosti absolventů FF UPa a FF ZČU v letech 2011-2017. Měly by tak 

na něj mít vliv i další vnitřní a vnější faktory, se kterými jsme v naší práci nepracovali.   

      Podařilo se nám tak jen částečně vysvětlit, proč se na trhu práce dokáží lépe uplatnit 

absolventi Filozofické fakulty Západočeské univerzity než jejich kolegové z Filozofické 

fakulty Univerzity Pardubice. Můžeme přesto dát dvě doporučení ohledně identifikace 

opatření a kroků, které by mohly vysokým školám pomoci ke zlepšení pracovního 

uplatnění jejich absolventů. Určitě by stálo za ověření v dalších podobných prací, zda není 

vhodným nástrojem povinná praxe studentů v rámci studia. Ta totiž zajistí, že žádný 

absolvent nebude vstupovat na trh práce bez jakékoliv praxe v oboru.  Ověřit by také bylo 

vhodné, jak prospěšné je, pokud jsou studenti tlačení svými studijními povinnostmi ke 

zlepšení úrovně svých měkkých kompetencí. Tím je totiž nucena k jejich zlepšení i ta část 

studentů, která si zatím z jakýchkoliv důvodů neuvědomuje jejich důležitost pro uplatnění 

v mimoškolním životě.    
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5. Přínosy a limity našeho srovnání FF UPa a FF ZČU     

      Při psaní této práce jsme si začali postupně uvědomovat, že má své přínosy, ale 

zároveň i limity. To je, jak již bylo řečeno dáno tím, že se pokouší o srovnání dvou fakult, 

což není minimálně v naší republice obvyklé. Práce podobného druhu by však určitě měly 

vznikat, protože žijeme ve vzdělanostní společnosti s vysokým počtem vysokoškoláků. To 

sebou přirozeně nese nutnost jednotlivé školy a fakulty porovnávat.     

      Je však potřeba srovnávat porovnatelné. Vysoké školy se totiž dnes různě profilují. 

Některé se snaží být mezinárodně uznávanými výzkumnými univerzitami, zatímco jiné se 

orientují na regionální rozvoj, když nabízejí různorodou vzdělávací nabídku pro místní 

zaměstnance a veřejnou správu. Vysoké školství v České republice je dnes tak tvořeno 

rozmanitými institucemi. Zapomenout nelze ani na to, že v něm jsou autonomními 

organizačními jednotkami fakulty (Koucký a Bartušek 2016, s. 6, 8 a 90).      

      Klíčové pro porovnávání je tak výběr srovnatelných fakult, abychom například 

nesrovnávali fakultu dávající důraz na výzkum s regionálně orientovanou. V průběhu psaní 

práce se nám však potvrdilo, že jsme zvolili fakulty, které jsou určitě pro naše účely 

porovnatelné. Sídli totiž v regionech s podobnou skladbou trhu práce, a mají i relativně 

podobnou skladbu studijních programů. Obě dvě jsou také relativně silné v Regionálním 

rozvoji a sociální inkluzi (Koucký a Bartušek 2016, s. 112 a 113).       

      Přínosem této práce také je, že všechny faktory a jejich ukazatele lze bez větších obtíží 

použít i při srovnávání jiných fakult. Dokonce by se měly dát využít při porovnávání mezi 

vysokoškolskými studijními obory.  U našich vnějších faktorů regionální situace na trhu 

práce a segmentace trhu práce a vnitřního faktoru prestiž vysoké školy je pravděpodobně 

jasné na první pohled, že je lze využít v podstatě ve všech podobných textech.  

      Vnitřní faktor praxe při studiu je tvořen dvěma ukazateli, které stojí na pečlivém 

prostudování studijních plánů oborů námi porovnávaných oborů. U rozsahu karierního 

poradenství jsme využili strukturované rozhovory. U prestiže vysoké školy vycházíme 

z nejdůležitějších žebříčků vysokých škol a ze šetření Bohatství v rozmanitosti. Faktor 

rozsah důrazu na měkké kompetence ve výuce je postaven na porovnání sylabů 

jednotlivých předmětů a na výsledcích dotazníkového šetření REFLEX 2013. I všechny 

vnitřní faktory tak lze využít v mnoha dalších stejně orientovaných pracích.      

      Jak již jsme v naší práci zmínili, tak šetření REFLEX 2013 proběhlo na začátku tohoto 

desetiletí a nepřináší tak úplně aktuální výsledky. Závažnějším limitem naší práce je však 

to, že by někdo mohl zpochybnit vhodnost vybraných faktorů či požadovat zařazení 
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dalších. My jsme například velmi dlouho zvažovali zařazení kvality vyučujících do 

vnitřních faktorů. Úroveň přednášek a seminářů by totiž mohla mít vliv na pozdější úspěch 

studentů na trhu práce. Tento faktor by se bez použití dotazníkového šetření mezi studenty 

dal měřit tak, že bychom vycházeli z toho, že vyučující s vyšším akademickým titulem 

mají v průměru zajímavější přednášky a dokáží lépe vést výuku. Předměty vedené 

profesorem by tak pro studenty měly být přínosnější než ty vedené docentem. Nakonec 

jsme se tento ukazatel rozhodli nezařadit do naší práce, protože není úplně jisté, zda toto 

pravidlo platí, a hlavně by mohl nastat problém s tím, že garantem předmětu je sice 

profesor či docent, ale reálně v něm výuku vedou doktorandi.  Tento fakt by určitě nebylo 

jednoduché přesně zohlednit v naší práci.  Stojíme si také za tím, že výběr všech našich 

faktorů máme dostatečně zdůvodněný.   

      Limitem naší práce je také to, že porovnáváme jen dvě fakulty mezi sebou. Věříme, že 

jsme provedli smysluplný a důkladný výzkum, ale vzhledem k jeho charakteru není možné 

dát doporučení, jak by měly humanitní školy postupovat, aby zlepšily uplatnění svých 

absolventů na trhu práce. Můžeme však říci, na co by se bylo dobré zaměřit v případných 

dalších podobných textech. To určitě není málo a má to svůj nesporný přínos. Není totiž 

bohužel možné předpokládat, že naše republika opět nezažije ekonomickou krizi, která 

přináší i zhoršené uplatnění absolventů na trhu práce.            
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Závěr         

      V naší práci jsme poměrně inovativně přistoupili k tématu narůstajícího počtu 

vysokoškoláků a z toho vyplývajících změn v jejich uplatnění na trhu práce. Zkoumali 

jsme totiž velice zajímavou skutečnost, že v tomto desetiletí je poměrně výrazně nižší 

nezaměstnanost u absolventů FF ZČU než u jejich kolegů z FF ÚPa. Na významu tomuto 

jevu přidává, že v závěru minulého desetiletí byla naopak nezaměstnanost nižší u 

absolventů FF ÚPa. Snažili jsme se proto o co nejhlubší pochopení příčin rozdílné míry 

nezaměstnanosti absolventů FF ZČU a FF ÚPa.    

      Nejdříve jsme však stručně představili proměnu našeho vysokého školství po konci 

komunistického režimu. Čerpáno při tom bylo z teoretických východisek sociologa 

Martina Trowa. Ukázalo se, že naše vysoké školství je už delší dobu počtem studentů 

v univerzální fázi. Stále však přetrvávají některé prvky elitní fáze, jako jsou například 

přijímací zkoušky pro studium na vysoké škole.        

      Následně jsme pracovali s rozlišením mezi vnitřními a vnějšími faktory. Volba 

jednotlivých faktorů při tom nebyla vůbec jednoduchá. Nezpochybňujeme proto 

skutečnost, že jiní autoři by mohli zvolit jejich trochu odlišné složení. Ve vnějších 

faktorech se nám potvrdilo, že jsme k našemu srovnání vybrali vhodné fakulty. Absolventi 

plzeňské a pardubické filozofické fakulty by se totiž měli pohybovat s výjimkou jednoho 

studijního programu ve stejných či podobných segmentech trhu práce. Podobná je i 

regionální situace na trhu práce, protože Pardubický a Plzeňský kraj jsou silně průmyslově 

orientované regiony, kde je poptávka především po lidech s technickým vzděláním. Jedná 

se však o prosperující regiony s velice nízkou nezaměstnaností, proto v nich bez větších 

obtíží najdou uplatnění i lidé s jiným typem vzdělání.           

      Je však potřeba znovu přiznat, že náš výzkum ukázal, že námi zvolené vnitřní faktory 

by neměly sami o sobě způsobovat poměrně velký rozdíl v míře nezaměstnanosti 

absolventů FF ZČU a FF ÚPa. Opravdu výrazný vliv by na to totiž měl mít jen faktor 

Praxe při studiu. FF ZČU totiž ve větší míře požaduje po svých studentech získání praxe 

během studia a zároveň musí splnit menší počet seminářů a cvičení. Významný vliv by 

ještě měl mít faktor Rozsah důrazu na měkké kompetence, protože v jeho obou ukazatelích 

si FF ZČU vedla lépe než FF UPa.     

      Omezený význam dáváme faktoru Prestiž vysoké školy. Ve studii Bohatství v 

rozmanitosti: Profily veřejných vysokých škol a fakult sice FF ZČU dopadla o trochu lépe 

než FF UPa, ale jejich mateřské univerzity si vedly úplně stejně ve světových žebříčcích 



 

 

56 

univerzit. Čtvrtý faktor rozsah služeb karierních center už nemá v podstatě žádný dopad na 

námi zkoumaný jev, protože tato služba nebyla studenty a absolventy Západočeské 

univerzity příliš využívána. Je proto nezodpovězenou otázkou, které další faktory mají vliv 

na nižší nezaměstnanost absolventů FF ZČU.      

      Nezanedbatelným přínosem této práce je, že v ní využité faktory a ukazatele mohou 

použít i jiní autoři při svých srovnáváních mezi fakultami a vysokoškolskými obory. 

Takovéto práce by měly určitě vznikat, protože v naší současné vzdělanostní společnosti je 

velké množství vysokých škol. Může tak být rozdíl v kvalitě jimi poskytovaného vzdělání, 

a to i mezi školami, které se profilují úplně stejným směrem.    
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Summary     

      In our thesis we have relatively innovatively dealt with the growing number of 

graduates and the resulting changes in their position on the labour market. We have 

researched a very interesting fact that in this decade there is quite significantly lower 

unemployment among graduates of the Faculty of Philosophy and Arts at the University of 

West Bohemia than their colleagues from the Faculty of Philosophy and Arts at the 

University of Pardubice.  Interestingly, at the end of the last decade the unemployment rate 

was lower among the graduates of the Faculty of Arts of the University of Pardubice than 

among the graduates of the Faculty of Arts of the University of West Bohemia. Therefore, 

we tried to understand as much as possible the causes of the different unemployment rates 

of graduates of the Faculty of Arts of the University of West Bohemia and the Faculty of 

Arts of the University of Pardubice.       

      At first, however, we briefly introduced the transformation of our higher education 

system after the end of the communist regime. It was drawn from the theoretical insights of 

sociologist Martin Trow. It has turned out that our higher education has been in the 

Universal phase for a long time due to the numbers of students. However, there are still 

some elements of the Elite phase, such as entrance exams for university studies.   

      Subsequently, we worked with a distinction between internal and external factors. The 

choice of particular factors was not easy at all.  Therefore, we do not question the fact that 

other authors would choose slightly different composition of factors. In the external factors 

was confirmed that the selection of the faculties for our comparison was appropriate. The 

graduates of the Faculty of Philosophy and Arts at the University of West Bohemia and the 

Faculty of Philosophy and Arts at the University of Pardubice should be with an exception 

of one study programme in the same or similar segments of the labour market. The 

regional situation on the labour market is similar, because the Pardubice Region and the 

Pilsen Region are heavily industrialised regions, where the demand is mainly for people 

with technical education. These are prosperous regions with a very low unemployment rate 

though and people with a different type of education can find a job without a difficulty as 

well.     

      Nevertheless, it is necessary to readmit that our research has shown that the selected 

internal factors should not cause a significant difference by themselves in the 

unemployment rate of the graduates of the Faculty of Philosophy and Arts at the University 

of West Bohemia and the Faculty of Philosophy and Arts at the University of Pardubice. 
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The only factor professional experience while studying should have a very significant 

influence on our research subject. The Faculty of Philosophy and Arts at the University of 

West Bohemia requires more from the students than the Faculty of Philosophy and Arts at 

the University of Pardubice to gain professional experience while studying. At the same 

time the students of the Faculty of Philosophy and Arts at the University of West Bohemia 

must fulfill a smaller number of seminars and exercises. A significant influence would still 

have the extent of emphasis on soft skills in teaching, because in both of these indicators 

the Faculty of Philosophy and Arts at the University of West Bohemia did better than the 

Faculty of Philosophy and Arts at the University of Pardubice.    

    We are giving the factor Prestige of the college limited importance. The Faculty of 

Philosophy and Arts at the University of West Bohemia did somewhat better than the 

Faculty of Philosophy and Arts at the University of Pardubice in the study Excellence in 

Diversity: Profiles of Higher Education Institutions, but their universities finished equal in 

the world rankings of colleges. The fourth factor range of career counselling has basically 

no impact in our research because this service was not used too much by students and 

graduates of the University of West Bohemia. There remains an unanswered question 

which other factors influence the lower unemployment of graduates of the Faculty of 

Philosophy and Arts at the University of West Bohemia.      

      The significant benefit of this thesis is that other scholars can use the factors and 

indicators from our work in their comparisons between faculties and university courses.  

Scholars should definitely do these studies because there are a large number of colleges in 

our current knowledge society.  So, there may be a difference in the quality of the 

education they provide. Even among schools of higher education that are profiling in 

exactly the same way.     
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Teze diplomové práce (výzkumný projekt): 

A. Vymezení výzkumného problému. Od plného příchodu celosvětové ekonomické 

krize do naší republiky v roce 2009 se zhoršuje uplatnění absolventů některých 

vysokoškolských fakult a oborů na trhu práce, což je úzce spojeno se zvyšováním 

podílu absolventů vysokých škol v populaci naší republiky, což ve svých pracích 

popisuje například sociolog Jan Keller. Na druhou stranu obecné uplatnění 

vysokoškoláků na pracovní trhu je stále nadprůměrné a u absolventů některých fakult 

dokonce vysoce nadprůměrné. Na základě dat sesbíraných v projektu Reflex Střediska 

vzdělávací politiky PedF UK lze říci, že výborné pracovní uplatnění mají absolventi 

lékařských či právnických fakult, ale o poznání hůře už jsou na tom jejich kolegové ze 

zemědělských a humanitních fakult. Rozdíly v uplatnění absolventů jednotlivých 

vysokých škol na trhu práce jsou také přirozeně dány tím, v jak ekonomicky silném 

regionu se škola nachází. Vliv v této věci má samozřejmě i složení studentů, které se na 

dané školy hlásí. Je však otázkou, jak velký vliv na uplatnění absolventů vysokých škol 

na trhu práce májí vnitřní faktory, které může ovlivnit vedení školy. Budeme proto na 

konkrétním příkladu zjišťovat, jak vnitřní faktory mohou ovlivnit úspěšnost absolventů 
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vysokých škol na trhu práce.  Problematice uplatnění vysokoškoláků na pracovním trhu 

se u nás především věnuje Středisko vzdělávací politiky PedF UK a z obecného 

hlediska například i známý sociolog Jan Keller. Ve své práci se pokusím navázat na 

jejich výzkumy a provedu srovnání pracovního uplatnění absolventů Filozofické 

fakulty ZČU v Plzni a Filozofické fakulty Univerzity Pardubice, což jsou fakulty 

s podobnými studijními programy, které však mají vcelku dosti odlišné uplatnění svých 

absolventů na trhu práce, i když působí v regionech s podobně vysokou 

nezaměstnaností a průměrně dosahovaným platem. Navíc tyto školy mají podobně 

vysoký převis zájemců o studium a leží v podstatě ve stejné vzdálenosti od Prahy, kde 

se soustřeďuje většina naších nejkvalitnějších škol. Lze se tak důvodně domnívat, že 

nebude velký rozdíl mezi složením studentů těchto škol.  Bude tedy zajímavé zjistit, 

čím je rozdíl mezi uplatněním absolventů Filozofické fakulty ZČU v Plzni a 

Filozofické fakulty Univerzity Pardubice způsoben, zda například svojí roli nehraje 

nastavení studijních programů na těchto fakultách.         

B. Cíle diplomové práce (jejich přímá souvislost s formulovaným výzkumným 

problémem)    

Cílem této diplomové práce bude zjistit proč se na trhu práce dokáží výrazně lépe uplatnit 

absolventi Filozofické fakulty ZČU v Plzni než Filozofické fakulty Univerzity 

Pardubice.   

   

C. Výzkumné otázky        

Hlavní výzkumnou otázkou naší práce je zjistit faktory, které způsobují, že absolventi 

Filozofické fakulty ZČU v Plzni mají výrazně lepší pracovní uplatnění než jejich kolegové 

z Filozofické fakulty Univerzity Pardubice.  

Podpůrnými výzkumnými otázkami je identifikace toho, zda je tento jev způsoben spíše 

vnitřními či vnějšími faktory a následná identifikace důležitosti konkrétních jednotlivých 

faktorů.         

       

D. Teoretická východiska 

Vycházet budeme z konceptu Martina Trowa, který rozlišuje tři vývojové fáze vzdělávání 

elitní, masovou a univerzální. Přechod od elitní fáze k masové, a především 

k univerzální sebou nese to, že dobré postavení na trhu práce nepřináší samotné 

vysokoškolské vzdělání, ale úspěch na pracovním trhu zaručuje jen určitý typ tohoto 
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vzdělání. Tím je pro nás kvůli jednoduchému a jednoznačnému srovnávání dobře 

finančně honorovaná mzda. V naší práci tak budeme při porovnávání námi dvou 

vybraných fakult pracovat jen s velikostí nezaměstnanosti a výší průměrné mzdy 

jejich absolventů.      

Pracovat budeme při tom s rozlišením mezi znalostmi a kompetencemi, které ve svých 

pracích využívají i autoři ze Střediska vzdělávací politiky PedF UK. Absolvování 

vysoké školy by mělo přinést získání znalostí, což ovšem nemusí vůbec znamenat, že 

je absolventi dokáží využít na trhu práce. Pro uplatnění na trhu práce je totiž nutné 

mít potřebné kompetence, což je schopnost využívat znalosti v praxi. Ty jsou vždy 

spojené s jedním konkrétním pracovním místem a liší se na základě povahy a typu 

daného zaměstnaní. Pokud kompetence absolventa dostačují na určité pracovní 

místo, pak to nemusí vůbec znamenat, že budou dostačovat na jinou pracovní pozici, 

i když je třeba podobného charakteru.  Budeme proto v naší práci při zkoumání toho, 

zda výuka na námi zkoumaných školách odpovídá potřebám trhu práce dávat důraz 

na kompetence, a nikoliv na znalosti.          

Použijme při tom rozlišení na takzvané vnějších a vnitřních faktorů, se kterými pracují 

například teorie managmentu. Vnějšími faktory jsou ty, které mají původ mimo 

danou organizaci a ta je tak svými rozhodnutími může jen velmi složitě ovlivnit. 

V našem případě tak sice ovlivňují rozhodnutí školy, ale ta je nemůže přímo ovlivnit. 

Vnějšími faktory jsou v naší práci například regionální situace na trhu práce, 

ekonomická situace státu a segmentace trhu práce. Ten je totiž rozdělen do několika 

skupin například dle odvětví či profesí. Vnitřními faktory jsou rozhodnutí a působení 

dané organizace. V našem případě jimi může být například to, v jakém rozsahu 

poskytuje škola svým studentům a absolventům poradenství a informační servis při 

hledání pracovního uplatnění. Důležitost tohoto poradenství, které může například 

zahrnovat i pomoc s přípravou vhodného životopisu, je popsána v rozsáhlém 

výzkumu Bartletta, Uvaliče, Durazziho, Monastiriotiseho a Seneho pro Evropskou 

unii. Vnitřním faktorem je také prestiž dané vysoké školy, protože zaměstnavatelé 

začínají zohledňovat pří výběru svých zaměstnanců, jak prestižní školu vystudovali. 

Brainbridge tak uvádí, že pokud má uchazeč o práci ve svém životopise vystudování 

prestižní vysoké školy, tak to zvedá jeho šance na získání nového zaměstnaní. 

Zaměstnavatelé při hledání zaměstnanců upřednostňují zájemce s pracovní 

zkušeností. Výše zmíněný výzkum prováděný pro EU například ukázal, že více než 
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polovina zaměstnavatelů upřednostňuje zájemce o práci s předchozí pracovní 

zkušeností.   Proto mezi vnitřní faktory patří i to, zda škola má nástavenou výuku tak, 

aby při ní mohli studenti pracovat či dokonce je ve studijních plánech mezi 

povinnostmi získat praxi v oboru. Vnitřním faktorem je i to, zda výuka odpovídá 

potřebám trhu práce, protože námi již jmenovaný výzkum také ukázal, že schopnosti 

absolventů a potřeby zaměstnavatelů se často míjejí. Budeme tak zkoumat, i to, zda 

studenti získali na námi porovnávaných školách zaměstnavateli požadované 

kompetence.         

    

E. Výzkumný plán 

Nejdříve provedeme důkladnou analýzu již známých dat, kterými bude především velké 

množství publikaci Středisko vzdělávací politiky PedF UK. Vycházet budeme 

z pozitivistického přístupu, který říká, že společenské jevy jsou vysvětlitelné a že je 

potřeba pracovat jen s objektivními fakty. Věříme totiž, že lze zjistit proč mají 

studenti plzeňské filozofické fakulty lepší uplatnění na trhu práce než jejich kolegové 

z Pardubic. Zkoumat to budeme spíše pomocí kvantitativních metod než 

kvalitativních, protože budeme především využívat dotazníkového šetření a analýzu 

textu po věcné stránce. V práci prováděných dotazníkových šetřeních budu tázaným 

předkládat standardizované dotazníky s uzavřenými stupnicově komparativními 

otázkami.      

V případě poradenství ohledně možného uplatnění na trhu práce tak důkladně ověříme, 

které z námi zkoumaných škol v tomto poskytuje svých studentům a absolventům 

lepší servis. Náš předpoklad se potvrdí, pokud zjistíme, že ho poskytuje FF ZČU. 

Faktor prestiž školy ověříme tím, že prozkoumáme žebříčky, které se zabývají 

kvalitou vysokých škol. Pokud v nich na tom bude výrazně lépe ZČU, pak se náš 

předpoklad ukáže jako správný. Možnosti studentů pracovat při práci prověříme 

analýzou studijních plánů, a i zjištěním rozsahu počtu stáží, které námi zkoumané 

školy nabízejí svých studentům. Předpoklady naší práce se potvrdí, pokud FF ZČU 

bude mít studijní plány ve větší míře nastavené tak, že budou studentům dovolovat 

pracovat při studiu. Budeme například zkoumat, zda námi porovnávané filozofické 

fakulty nabízejí možnost kombinovaného studia nebo v jakém rozsahu při denním 

studiu požadují od studentů účast na přednáškách. Tyto data jsou však jen formální a 

neukazují skutečné možnosti studentů pracovat při svém studiu. Využijeme proto i 
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dotazníkového šetření, v němž se budeme ptát absolventů, jak bylo možné skloubit 

studium s prací.     

 V případě toho, zda výuka na námi zkoumaných dvou filozofických fakultách odpovídá 

potřebám trhu práce využijeme dotazníkového šetření. V něm se absolventů obou 

škol zeptáme, jak jim dle jejich názoru škola pomohla k získání kompetencí, které 

jsou nejvíce vyžadovány od zaměstnavatelů. Pokud u dotazníků od absolventů 

z Filozofické fakulty ZČU bude větší mírná přesvědčení, že jim škola pomohla ke 

zlepšení se v těchto kompetencích, pak se naše předpoklady naplní.  

Jelikož zkoumáme jen to, proč se liší uplatnění absolventů dvou námi vybraných škol na 

trhu práce a nikoliv to, co obecně rozhoduje o míře uplatnění absolventů na 

pracovním trhu, tak budeme spíše stavět na explanaci než exploraci.       

   Výzkumný cíl ověříme tím, že provedeme důkladnou analýzu toho, zda u námi 

jmenovaných vnějších faktorů není výrazný rozdíl, který rozhodující měrou ovlivňuje 

rozdíl mezi uplatněním absolventů Filozofické fakulty ZČU a Filozofické fakulty UP 

na trhu práce.  Tím by totiž byl zpochybněn smysl naší práce.  

F. Seznam odborné literatury a zdrojů empirických dat 

Jana Matošková a kol.: Úspěšný student vysoké školy a jeho tacitní znalosti.  

Radim Ryška, Martin Zelenka: Absolventi vysokých škol: hodnocení vzdělání, uplatnění 

na trhu práce, kompetence.  

Martin Zelenka, Radim Ryška: Profese absolventů vysokých škol. Co ovlivňuje jejich 

úspěch.  

Jan Koucký, Martin Zelenka: Postavení vysokoškoláků a uplatnění absolventů vysokých 

škol na pracovním trhu 2010.  

Libor Prudký, Petr Pabian, Karel Šima: České vysoké školství. Na cestě od elitního k 

univerzálnímu vzdělávání 1989-2009.  

Jan Koucký: Kolik máme vysokoškoláků?  

Konrad Paul Liessmann: Teorie nevzdělanosti: omyly společnosti vědění  

Jana Hendrichová, Ladislav Čerych (eds.). Terciární vzdělávání ve vyspělých zemích: 

vývoj a současnost.  

Jan Keller, Lubor Tvrdý. Vzdělanostní společnost? Chrám, výtah a pojišťovna.  

Richard Vedder, Christopher Denhart a Jonathan Robe. Why Are Recent College 

Graduates Underemployed? 

G. Předběžná náplň práce v anglickém jazyce 
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Graduates of the Faculty of Philosophy and Arts at the University of West Bohemia in 

Pilsen perform better on the labour market than graduates of the Faculty of 

Philosophy and Arts at the University of Pardubice. We are going to try to find out 

what factors it is caused by. We are going to distinguish between external and 

internal factors. Internal factor is, for example, prestige of the university. External 

factors are, for example, economical situation and labour market segmentation. We 

are going to employ survey and text analysis.  

 

H. Podpisy studenta a vedoucího práce    
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Příloha č. 1: Seznam povinných seminářů a cvičení na FF ZČU a FF UPa  

      Níže se nachází seznam seminářů a cvičení, které jsou na FF ZČU či FF UPa mezi 

povinnými předměty. Zařazeny jsou podle toho, ve kterém studijních oboru jsou 

vyučované. Vycházeli jsme při sestavování tohoto seznamu z údajů platných pro školní rok 

2017/2018. Na konci seznamu je vždy uvedeno, jaký průměry počet seminářů a cvičení 

připadá na studijní obor v daném typu studia.      

 

                   Seznam povinných seminářů a cvičení na FF ZČU        

                               Bakalářské obory prezenční forma studia     

Blízkovýchodní studia: žádné  

Sociální a kulturní antropologie: Metodologický seminář, Folkloristický seminář   

Filozofie: žádné    

Humanistika: Filozofický seminář   

Politologie: žádné   

Mezinárodní vztahy – teritoriální studia: žádné   

Sociologie: žádné  

České dějiny: Historický proseminář I, Historický proseminář II   

Obecné dějiny: Historický proseminář I, Historický proseminář II    

Archeologie: Laboratorní cvičení I, Archeologický seminář I, Archeologický seminář II, 

Archeologický seminář III, Archeologický seminář IV, Archeologický seminář V, 

Archeologický seminář VI    

Cizí jazyky pro komerční praxi v kombinaci angličtina – francouzština: Jazyková 

cvičení v angličtině, Jazyková cvičení ve francouzštině I, Jazyková cvičení ve 

francouzštině II  

Cizí jazyky pro komerční praxi v kombinaci angličtina – němčina: Jazyková cvičení 

v angličtině, Jazyková cvičení v německém jazyce I, Jazyková cvičení v německém jazyce 

II    

Cizí jazyky pro komerční praxi v kombinaci angličtina – ruština: Jazyková cvičení 

v ruštině I, Jazyková cvičení v ruštině II, Jazyková cvičení v ruštině III       

 

V jednom studijním oboru je v průměru mezi povinnými předměty: 1,76 semináře a 

cvičení   
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                     Bakalářské obory kombinovaná forma studia     

Sociální a kulturní antropologie: Folkloristický seminář, Metodologický seminář   

Humanistika: Filozofický seminář   

Politologie: žádné         

 

V jednom studijním oboru je v průměru mezi povinnými předměty: 1 seminář a 

cvičení   

                 

            Navazující magisterské obory prezenční forma studia   

Antropologie populací minulosti: Antropologický seminář I, Antropologický seminář II, 

Antropologický seminář III, Antropologický seminář IV    

Sociální a kulturní antropologie: žádné   

Teorie a filozofie komunikace: žádné     

Evropská kulturní studia: žádné     

Mezinárodní vztahy: žádné     

Politologie: žádné    

Blízkovýchodní studia: žádné    

Sociologie: Cvičení k výzkumným projektům, Seminář sociologie a etnografie, Seminář 

modernizace a sekularizace, Kvantitativní cvičení, Cvičení integrovaného výzkumu, 

Seminář sociální změna, Seminář k teoretickým dilematům     

Moderní dějiny: Seminář k metodologii odborné práce    

Archeologie: žádné    

Učitelství francouzštiny pro střední školy: Lektorská jazyková cvičení, Diplomový 

seminář I, Diplomový seminář II     

 

V jednom studijním oboru je v průměru mezi povinnými předměty: 1, 36 semináře a 

cvičení    

 

                      Navazující magisterské obory kombinovaná forma studia         

Evropská kulturní studia: žádné         
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                     Seznam povinných seminářů a cvičení na FF UPa     

                                   Jednooborové bakalářské obory     

Filozofie: Filozofický seminář I, Filozofický seminář II, Hermeneutika I, Hermeneutika II, 

Seminář k bakalářské práci      

Religionistika: Seminář k psychologii náboženství, Islám – seminář I, Islám – seminář II, 

Seminář k bakalářské práci    

Humanitní studia: Historický proseminář, Seminář k bakalářské práci, Seminář rétoriky   

Sociální antropologie: Interpretativní seminář, Seminář k bakalářské práci, Seminář 

rétoriky, Aplikovaná antropologie – cvičení    

Kulturní dějiny: Historický proseminář, Pomocné vědy historické – seminář, Dějiny 

středověku – seminář I, Dějiny středověku – seminář II, Dějiny novověku – seminář I, 

Dějiny novověku II, Seminář k bakalářské práci, Dějiny 19. století – seminář, Dějiny 20. 

století – seminář.    

Historicko-literární studia: Seminář k bakalářské práci, Seminář tvůrčího psáni I, 

Seminář tvůrčího psáni II, Seminář rétoriky, Seminář k literární kritice    

Spisová a archivní služba: Historický proseminář, Seminář k bakalářské práci, Dějiny 19. 

století – seminář, Dějiny 20. století – seminář      

Anglický jazyk pro odbornou praxi: Jazykové cvičení I – CEFR B2, Jazykové cvičení II 

– CEFR B2 +, Jazykové cvičení III –  CEFR C1, Jazykové cvičení IV, Překladatelský 

seminář I, Překladatelský seminář II, Seminář k bakalářské práci    

Německý jazyk pro odbornou praxi: Jazykové cvičení I – CEFR B2, Jazykové cvičení II 

– CEFR B2 +, Jazykové cvičení III –  CEFR C1, Jazykové cvičení IV, Překladatelský 

seminář I, Překladatelský seminář II, Seminář k bakalářské práci   

Anglický jazyk – specializace v pedagogice: Jazykové cvičení I – CEFR B2, Jazykové 

cvičení II – CEFR B2 +, Jazykové cvičení III –  CEFR C1, Jazykové cvičení IV, Reflexní 

didaktický seminář, Seminář k bakalářské práci      

  

V jednom studijním oboru je v průměru mezi povinnými předměty: 5, 4 semináře a 

cvičení. 
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                                  Dvouoborové bakalářské obory      

Anglický jazyk pro odbornou praxi + Filozofie: Jazykové cvičení I – CEFR B2, 

Jazykové cvičení II – CEFR B2 +, Jazykové cvičení III –  CEFR C1, Jazykové cvičení IV 

–  CEFR C1, Seminář k bakalářské práci, Filozofický seminář I, Hermeneutika – seminář I, 

Seminář k bakalářské práci   

Anglický jazyk pro odbornou praxi + Religionistika: Jazykové cvičení I – CEFR B2, 

Jazykové cvičení II – CEFR B2 +, Jazykové cvičení III –  CEFR C1, Jazykové cvičení IV 

–  CEFR C1, Překladatelský seminář I, Seminář k bakalářské práci       

Anglický jazyk pro odbornou praxi + Slavistická studie zemí Evropské unie: Jazykové 

cvičení I – CEFR B2, Jazykové cvičení II – CEFR B2 +, Jazykové cvičení III –  CEFR C1, 

Jazykové cvičení IV –  CEFR C1, Překladatelský seminář I, Seminář k bakalářské práci, 

Praktická jazyková cvičení, Jazykový seminář   

Německý jazyk pro odbornou praxi + Filozofie: Filozofický seminář I, Hermeneutika – 

seminář I, Seminář k bakalářské práci, Jazykové cvičení I – CEFR B2, Jazykové cvičení II 

– CEFR B2 +, Jazykové cvičení III –  CEFR C1, Jazykové cvičení IV   

Německý jazyk pro odbornou praxi + Historie: Historický proseminář, Pomocné vědy 

historické – seminář, Seminář k bakalářské práci, Jazykové cvičení I – CEFR B2, Jazykové 

cvičení II – CEFR B2 +, Jazykové cvičení III –  CEFR C1, Jazykové cvičení IV    

Německý jazyk pro odbornou praxi + Religionistika: Jazykové cvičení I – CEFR B2, 

Jazykové cvičení II – CEFR B2 +, Jazykové cvičení III –  CEFR C1, Jazykové cvičení IV     

Ochrana hmotných památek + Historie: Historický proseminář, Pomocné vědy 

historické – seminář, Seminář k bakalářské práci, Archeologický proseminář, Proseminář 

dějin umění, Specializační seminář I, Specializační seminář II, Seminář k bakalářské práci   

Slavistická studia zemí Evropské unie + Historie: Historický proseminář, Pomocné vědy 

historické – seminář, Seminář k bakalářské práci, Praktická jazyková cvičení, 

Překladatelský seminář, Jazykový seminář     

 

V jednom studijním oboru je v průměru mezi povinnými předměty: 6, 75 semináře a 

cvičení 
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                                   Navazující magisterské obory    

Filozofie: Diplomový seminář  

Religionistika: Diplomový seminář    

Sociální antropologie: Teorie v sociální antropologii – seminář, Interpretativní seminář, 

Diplomový seminář      

Kulturní dějiny: Specializační seminář I, Specializační seminář II, Současné trendy 

bádání – seminář, Metody historické práce – seminář, Diplomový seminář   

Anglická filologie: Diplomový seminář       

Učitelství anglického jazyka: Jazykové praktikum I – CEFR C 1 +, Jazykové praktikum 

II – CEFR C2, Diplomový seminář    

Resocializační pedagogika: Diplomový seminář     

 

V jednom studijním oboru je v průměru mezi povinnými předměty: 2, 14 semináře a 

cvičení         
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Příloha č. 2: Seznam oborů FF ZČU a FF UPa vyžadujících ve svých 

předmětech získání praxe                                          

      Pod tímto textem lze nalézt obory vyučované na FF UPa a FF ZČU rozdělené 

v příslušných formách studia podle toho, zda jejich součástí jsou předměty vyžadující 

získaní praxe. Pokud obory takovéto předměty nemají, ale najdeme v nich předměty, kde je 

snaha přesně simulovat výkon budoucích povolání jejich studentů, v jejich rámci probíhají 

exkurze do různých neuniverzitních organizací či v nich musí samostatně připravit 

neakademický projekt, pak jsou zařazeny do kategorie neplnohodnotná praxe. V závorce je 

název příslušného předmětu. Obory jsou také dělené podle toho, zda je daný předmět pro 

studenty povinný nebo zda je jenom povinně volitelný. V jednotlivých kategoriích je 

uveden počet oborů, které do nich spadají. V závorce je napsáno, kolik procent tvoří 

z celkového počtu oborů v dané formě studia. Připomínáme, že FF UPa na rozdíl od FF 

ZČU má možnost studia dvouoborových oborů, které jsou nabízeny v rámci bakalářského 

studia, jen v FF ZČU je naopak možné absolvovat kombinovanou formu studia.     

 

                                        FF ZČU    

            Bc. obory -  prezenční forma studia – celkem 13 oborů    

                                   Plnohodnotná praxe   

Mezi povinnými předměty ve třech případech plnohodnotná praxe (23,07 procenta): 

Archeologie (Terénní praxe 1 a 2), Politologie (Praxe), Mezinárodní vztahy – teritoriální 

studia (Praxe)  

Mezi povinně volitelnými předměty v pěti případech plnohodnotná praxe (38, 46 

procenta): Blízkovýchodní studia (Praxe bakalářská 1 a 2), Cizí jazyky pro komerční praxi 

v kombinaci angličtina – francouzština (Praxe v podnikové sféře), Cizí jazyky pro 

komerční praxi v kombinaci angličtina – němčina (Praxe v podnikové sféře), Cizí jazyky 

pro komerční praxi v kombinaci angličtina – ruština (Praxe v podnikové sféře), Sociální a 

kulturní antropologie (Praxe a Praktické lekce)    

 

                                         Neplnohodnotná praxe:     

Mezi povinnými předměty: 0   

Mezi povinně volitelnými předměty: 0  
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Bez předmětu vyžadujícího praxi je pět studijních oborů (38,46 

procenta): Filozofie, Humanistika, Obecné dějiny, Sociologie, České dějiny     

 

         Bc. obory -  kombinovaná forma studia – celkem 3 obory    

                                    Plnohodnotná praxe     

Mezi povinnými předměty v jednom případě plnohodnotná praxe (33, 33 procenta): 

Politologie (Praxe)     

Mezi povinně volitelnými: 0   

Žádný studijní obor neměl mezi povinnými ani povinně volitelnými předměty 

předmět, který podle nás patří do kategorie neplnohodnotné praxe.   

Bez předmětu vyžadujícího praxi jsou dva studijní obory (66, 66 procenta): 

Humanistika, Sociální a kulturní antropologie    

 

                                       FF ZČU   

             NMgr. obory – prezenční forma studia – celkem 11 oborů       

                                      Plnohodnotná praxe     

Mezi povinnými předměty ve čtyřech případech plnohodnotná praxe (36, 36): 

Archeologie (Terénní praxe 1 a 2), Mezinárodní vztahy (Stáže a projekty v politologii a 

mezinárodních vztazích), Politologie (Stáže a projekty v politologii a mezinárodních 

vztazích), Učitelství francouzštiny pro střední školy (Výuková praxe 1 a 2, Souvislá 

pedagogická praxe) 

Mezi povinně volitelnými předměty ve dvou případech plnohodnotná praxe (18, 18 

procenta): Blízkovýchodní studia (Praxe magisterská 1 a 2), Sociální a kulturní 

antropologie (Terénní praxe)   

 

                               Neplnohodnotná praxe:     

Mezi povinnými předměty ve čtyřech případech neplnohodnotná praxe (36, 36 

procenta): Antropologie populací minulosti (Laboratorní praxe), Evropská kulturní studia 
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(Praxe projekt), Moderní dějiny (Projekt k výzkumné činnosti), Teorie a filozofie 

komunikace (Komunikační praxe)   

Mezi povinně volitelnými předměty není ani v jednom případě předmět, který označujeme 

za neplnohodnotnou praxi.    

 

Bez předmětu vyžadujícího praxi je jen studijní obor Sociologie (9, 09 procenta).  

 

                    NMgr. - kombinovaná forma studia – celkem 1 obor        

Obor Evropská kulturní studia má mezi povinnými předměty jeden předmět (Praxe 

projekt), který chápeme jako neplnohodnotnou praxi.     

 

                                              FF UPa 

                           Bc. obory – jednooborové – celkem 10 oborů       

                                                           Plnohodnotná praxe     

Mezi povinnými předměty je v sedmi případech (70 procent) plnohodnotná praxe: 

Humanitní studia (Aplikační intervence 1 a 2), Sociální antropologie (Stáž v organizaci), 

Historicko-literární studia (Odborná praxe), Spisová a archivní služba (Praxe ve spisové 

službě, Praxe v archivní službě), Anglický jazyk pro odbornou praxi (Praxe), Německý 

jazyk pro odbornou praxi (Praxe), Anglický jazyk – specializace v pedagogice 

(Pedagogická praxe 1, 2 a 3)        

Plnohodnotná praxe není ani jednou mezi povinně volitelnými předměty.    

 

                                                 Neplnohodnotná praxe      

Neplnohodnotná praxe není ani jednou mezi povinnými předměty 

Mezi povinně volitelnými předměty je v jednom případě (10 procent) neplnohodnotná 

praxe: Kulturní dějiny (Odborná exkurze)     

 

Bez předmětu vyžadujícího praxi jsou dva studijní obory (20 procent): Filozofie, 

Religionistika     
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                      Bc.  obory – dvouoborové – celkem 8 oborů        

                                                      Plnohodnotná praxe     

Plnohodnotnou praxi nemá ani jeden dvouoborových obor mezi povinnými 

předměty! 

Mezi povinně volitelnými předměty je v jednom případě (12, 5 procenta) 

plnohodnotná praxe: Ochrana hmotných památek + historie (Odborná praxe – terénní 

archeologický výzkum a Odborná praxe – musejní praxe)     

 

                                                       Neplnohodnotná praxe     

Mezi povinnými předměty je v jednom případě (12, 5 procenta) předmět, který 

chápeme jako neplnohodnotnou praxi: Slavistická studia zemí Evropské unie + Historie 

(Semestrální jazykový pobyt)     

Mezi povinně volitelnými předměty je v jednom případě (12, 5 procenta) 

neplnohodnotná praxe: Německý jazyk pro odbornou praxi + Historie (Odborná exkurze 

s aktivní účastí)   

 

Bez předmětu vyžadujícího praxi je pět studijních oborů (62, 5 procenta): Anglický 

jazyk pro odbornou praxi + Filozofie, Anglický jazyk pro odbornou praxi + Religionistika, 

Anglický jazyk pro odbornou praxi + Slavistická studia zemí Evropské unie, Německý 

jazyk pro odbornou praxi + Filozofie, Německý jazyk pro odbornou praxi + Religionistika   

 

                          Mgr. obory – celkem 7 oborů           

                                             Plnohodnotná praxe     

Mezi povinnými předměty je ve třech případech (42, 85 procenta) plnohodnotná 

praxe: Kulturní dějiny (Odborná praxe), Učitelství anglického jazyka (Učitelská praxe I a 

II), Resocializační pedagogika (Praxe průběžná a Praxe souvislá)  

Mezi povinně volitelnými předměty není ani jednou plnohodnotná praxe.   

    

                                              Neplnohodnotná praxe     

Mezi povinnými předměty není ani jeden obor, který chápeme jako neplnohodnotnou 

praxi    

Mezi povinně volitelnými předměty v jednom případě (14, 28 procenta): Religionistika 

(Individuální studijní projekt)     



 

 

82 

 

Bez předmětu vyžadujícího praxi jsou tři studijní obory (42, 85 procenta): Filozofie, 

Sociální antropologie, Anglická filozofie.   
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Příloha č. 3: Seznam povinných předmětů na FF ZČU a FF UPa 

s povinnou prezentací, referátem či skupinovou prací     

                                                FF ZČU 

                                   Prezenční bakalářské obory     

Archeologie: Archeologický seminář 2, Archeologický seminář 3, Archeologický seminář 

4, Archeologický seminář 5, Archeologický seminář 6      

Sociální a kulturní antropologie: Folkloristický seminář, Biomedicínská antropologie, 

Kulturní antropologie a ekologie, Úvod do evropské etnologie.     

Filozofie: žádné    

Cizí jazyky pro komerční praxi v kombinaci angličtina – ruština: Jazyková cvičení ve 

francouzštině I, Jazyková cvičení v angličtině, Evropské ekonomické a politické instituce, 

Stylistika francouzštiny, Překlad v komerční praxi I, Tlumočení v komerční praxi 1, 

Tlumočení v komerční praxi 2, Komplexní analýza textu.    

Blízkovýchodní studia: Dějiny starověkého Blízkého východu I, Dějiny starověkého 

Blízkého východu II, Kultura Blízkého východu od středověku I, Arabština 3, Arabština 4, 

Arabština 5, Arabština 6, Ivrit 3, Ivrit 4, Ivrit 5, Ivrit 6, Stát Izrael.          

České dějiny: Historický proseminář I, Historický proseminář II, Moderní dějiny 

Německa.   

Obecné dějiny: Historický proseminář 2     

Politologie: Angličtina pro politology – úvod, Politologické aspekty veřejné správy.   

Sociologie: Dějiny sociologie 1, Metody výzkumu, Politologické aspekty veřejné správy, 

Základy sociologie 1, Sociologie genderu  

Cizí jazyky pro komerční praxi v kombinaci angličtina – francouzština: Jazykové 

cvičení ve francouzštině 1, Jazyková cvičení v angličtině, Stylistika francouzštiny, 

Tlumočení v komerční praxi 1, Tlumočení v komerční praxi 2, Komplexní analýza textu.   

Cizí jazyky pro komerční praxi v kombinaci angličtina – němčina: Jazyková cvičení 

v německém jazyce 1, Jazyková cvičení v německém jazyce 2, Obchodní korespondence 

v němčině 1, Obchodní korespondence v němčině 2, Jazyková cvičení v angličtině, 

Lexikologie angličtiny, Němčina v komerční praxi 2, Tlumočení v komerční praxi 1, 

Tlumočení v komerční praxi 2, Komplexní analýza textu.  

Humanistika: Filozofický seminář, Úvod do epistemologie, Moderní filozofické myšlení.    

Mezinárodní vztahy – teritoriální studia: žádné  
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                                   Kombinovaná forma studia     

Politologie: Angličtina pro politology – úvod, Politologické aspekty veřejné správy, Praxe.   

Humanistika: Filozofický seminář, Úvod do epistemologie, Moderní filozofické myšlení,   

Sociální a kulturní antropologie, Folkloristický seminář, Biomedicínská antropologie, 

Kulturní antropologie a ekologie.         

Sociální a kulturní antropologie: žádné  

 

                          Prezenční navazující magisterské obory    

Antropologie populací minulosti: Teoretická archeologie, Etnoarcheologie, Metody 

kosterní biologie 1, Terénní aktivity, Lidská variabilita a adaptabilita    

Sociální a kulturní antropologie: Aplikovaná antropologie, Politická antropologie, 

Lidská variabilita a adaptibilita, Problémy současné antropologie, Teorie náboženství a 

ideologie  

Učitelství francouzštiny pro střední školy: Historie a kultura Francie v překladu, 

Lektorská jazyková cvičení, Sémantika francouzštiny, Obecná didaktika, Pedagogická 

psychologie, Didaktika cizích jazyků a francouzštiny, Francouzská literatura 19. století, 

Speciální pedagogika pro učitele, Kapitoly z francouzské lingvistiky.  

Mezinárodní vztahy: Analýzy pro praxi, Analýza zahraniční politiky, Sběr dat a práce 

s daty v politologii a mezinárodních vztazích, Geopolitika a geostrategie, Globální svět, 

Mezinárodní a regionální bezpečnost.           

Politologie: Analýzy pro praxi, Sběr dat a práce s daty v politologii a mezinárodních 

vztazích, Geopolitika a geostrategie, Stáže a projekty v politologii a mezinárodních 

vztazích, Extremismus, radikalismus a terorismus, Globalizace a diverzita světa, Plánování 

měst a regionů, Rozvojové politiky států Evropské unie, Teorie a teoretici nacionalismu, 

Comparative ethnic and minority polities, Ekonomická geografie, Geografie jádrových a 

periferních prostorů, Řešení extremismu a terorismu   

Sociologie: Sociologie a etnografie, Seminář sociologie a etnografie, Teorie sociální 

stratifikace, Metody výzkumných projektů, Cvičení integrovaného výzkumu, Smíšené 

způsoby sběru dat, Populační stárnutí a sociologie, Seminář sociální změna.   

Archeologie: Teoretická archeologie, Terénní aktivity      

Moderní dějiny: Totalitarismus a Střední Evropa, Československo 1948–1989, Vybrané 

problémy z dějin 20. století, Kapitoly z dějin USA ve 20. století.   
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Teorie a filozofie komunikace: Analytická filozofie, Člověk média a komunikace 1, 

Filozofická logika, Komunikace a tvořivost, Přístupy k jazyku 1, Filozofie jazyka, Kognice 

a komunikace, Komunikace v kyberprostoru, Analýza textu a interpretace, Filozofie 

komunikace, Komunikační praxe 1, Sémiotika 2  

Evropská kulturní studia: Věda v antice a středověku, Křesťanství v životě Evropy I, 

Křesťanství v životě Evropy II, Umění v kulturním kontextu 1, Umění v kulturním 

kontextu 2, Filozofie a věda.    

Blízkovýchodní studia: Blízký východ – metody výzkumu, Současný judaismus, 

Současné křesťanství na Blízkém východě, Studium starověkého Blízkého východu 1, 

Studium starověkého Blízkého východu 2, Současný Blízký východ 1, Současný islám 1, 

Současný islám 2, Žitý islám 1, Žitý judaismus, Žitý islám, Antisemitismus a islámofobie, 

Islám a Evropa.   

 

                       Navazující kombinovaný magisterský obor      

Evropská kulturní studia: Věda v antice a středověku, Křesťanství v životě Evropy 1, 

Křesťanství v životě Evropy 2, Umění v kulturním kontextu 1, Umění v kulturním 

kontextu 2, Filozofie a věda.    

 

                                           FF UPa           

                               Jednooborové bakalářské obory      

Filozofie: Estetika I, Estetika II, Filozofická logika II, Filozofie III, Hermeneutika I, 

Hermeneutika II.    

Religionistika: Psychologie náboženství – seminář, Metody religionistického výzkumu, 

Islám – seminář II,   

Kulturní dějiny: Pomocné vědy historické – seminář, Dějiny středověku – seminář, 

Základy archivnictví, Dějiny novověku I, Dějiny novověku II, Historická regionalistika I, 

Historická regionalistika II.   

Humanitní studia: Úvod do antropologie I, Seminář rétoriky, Systém celoživotního 

vzdělávání.     

Sociální antropologie: Romové v dějinách současnosti, Úvod do sociální antropologie, 

Aplikovaná antropologie – cvičení, Interpretativní seminář, Antropologie gendru, Úvod do 
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ekonomické antropologie, Projektování a řízení projektů, Seminář k bakalářské práci, 

Sociální politika a sociální služby měst.   

Anglický jazyk – specializace v pedagogice: Mluvený projev I, Úvod do pedagogiky, 

Fonetika a fonologie, Kulturní studia britská, Prezenční dovednosti pro učitele, Úvod do 

pedagogiky, Kulturní studia americká, Americká literatura I, Americká literatura II    

Spisová a archivní služba: Informatika ve spisové a archivní službě, Nauka o pramenech, 

Historická chronologie, Diplomatika  

Historicko –literární studia: Česká literatura v proměnách století I, Česká literatura v 

proměnách století II, Srovnávací dějiny literatury II, Literatura a ekologie, Seminář 

rétoriky, Ago – dokumenty jako pramen.  

Anglický jazyk pro odbornou praxi: Prezenční dovednosti, Překladatelský seminář I, 

Kulturní studia americká, Odborný anglický jazyk I – CEFR B2, Odborný anglický jazyk 

II – CEFR B2 + Kapitoly z americké literatury, Jazyková cvičení IV – CEFR C1, Projekt.   

Německý jazyk pro odbornou praxi: Úvod do studia německého jazyka, Současný 

německý jazyk – morfologie, Překladatelský seminář I, Překladatelský seminář II, 

Prezenční dovednosti, Dějiny německy mluvících zemí, Jazyková cvičení III – CEFR C1, 

Kulturní dějiny Německa, Současný německý jazyk – syntax, Analýza odborného textu I, 

Kulturní studia Rakouska a Švýcarska, Literatura německy píšících autorů I, Literatura 

německy píšících autorů II, Základy tlumočení, Analýza odborného textu II, Tolerance 

kulturních odlišností.    

                             

                                 Dvouoborové bakalářské obory    

Anglický jazyk pro odbornou praxi + Filozofie: Kulturní studia americká, Kulturní 

studia britská, Kontrastivní fonetika, Kapitoly z americké literatury, Jazykové cvičení IV – 

CEFR C1, Překladatelský seminář I, Hermeneutika I.    

 

Anglický jazyk pro odbornou praxi + Religionistika: Kulturní studia americká, Kulturní 

studia britská, Kontrastivní fonetika, Kapitoly z americké literatury, Jazykové cvičení IV – 

CEFR C1, Překladatelský seminář I.     

 

Německý jazyk pro odbornou praxi + Filozofie: Úvod do studia německého jazyka, 

Současný německý jazyk – morfologie, Dějiny německy mluvících zemí, Jazyková cvičení 

III – CEFR C1, Kulturní studia Německa, Současný německý jazyk – syntax, Analýza 
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odborného textu I, Analýza odborného textu II, Tolerance kulturních odlišností, Kulturní 

studia Rakouska a Švýcarska, Hermeneutika I.    

 

Německý jazyk pro odbornou praxi + Historie: Úvod do studia německého jazyka, 

Současný německý jazyk – morfologie, Dějiny německy mluvících zemí, Jazyková cvičení 

III – CEFR C1, Kulturní studia Německa, Současný německý jazyk – syntax, Analýza 

odborného textu I, Analýza odborného textu II, Tolerance kulturních odlišností, Kulturní 

studia Rakouska a Švýcarska, Pomocné vědy historické – seminář.   

 

Německý jazyk pro odbornou praxi + Religionistika: Úvod do studia německého 

jazyka, Současný německý jazyk – morfologie, Dějiny německy mluvících zemí, Jazyková 

cvičení III – CEFR C1, Kulturní studia Německa, Současný německý jazyk – syntax, 

Analýza odborného textu I, Analýza odborného textu II, Tolerance kulturních odlišností, 

Kulturní studia Rakouska a Švýcarska.   

 

Ochrana hmotných památek + Historie: Úvod do poznání hmotné stavební kultury, 

Konstrukce historických staveb 1, Konstrukce historických staveb 2, Základy oborového 

managementu, Specializační seminář I, Specializační seminář II, Úvod do muzeologie, 

Pomocné vědy historické – seminář.       

 

Anglický jazyk pro odbornou praxi: Kulturní studia americká, Kulturní studia britská, 

Kontrastivní fonetika, Kapitoly z americké literatury.  

+ Slavistická studia zemí Evropské unie - Bulharština: Překladatelský seminář – 

Bulharština     

+ Slavistická studia zemí Evropské unie - Polština: žádné    

+ Slavistická studia zemí Evropské unie - Slovenština: Současnost a reálie Slovinska    

+ Slavistická studia zemí Evropské unie – Chorvatština: žádné 

 

Historie: Pomocné vědy historické – seminář 

+ Slavistická studia zemí Evropské unie - Bulharština: Překladatelský seminář – 

Bulharština     

+ Slavistická studia zemí Evropské unie - Polština: žádné    

+ Slavistická studia zemí Evropské unie - Slovenština: Současnost a reálie Slovinska    
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+ Slavistická studia zemí Evropské unie – Chorvatština: žádné 

  

                                   Navazující magisterské obory   

Filozofie: Antická filozofie I, Diplomový seminář, Noetika II.    

 

Religionistika: žádné     

 

Sociální antropologie: Teorie v sociální antropologii, Teorie v sociální antropologii – 

seminář, Antropologie a Romové, Etnicita a nacionalismus, Interpretativní seminář III, 

Lingvistická antropologie, Etnografie.      

 

Resocializační pedagogika: Sociální práce      

 

Anglická filologie: Literární teorie, Americká drama, Současné britské drama, Britská 

literatura v období modernismu.       

 

Učitelství anglického jazyka: Aktuální problémy pedagogického myšlení I, Dětská 

literatura, Literární teorie, Úvod do pedagogického výzkumu, Projekt II, Reflektivní 

seminář.       

 

                                     Kulturní dějiny (obor se děli do 6 variant)  

Kult. děj. Soudobé dějiny: Evropské unie III, Specializační seminář I, Specializační 

seminář II, Vyrovnání s minulostí.    

 

Kult. dějiny Regionální: Metodika výzkumu a interpretace I, Metodika výzkumu a 

interpretace II, Specializační seminář I, Specializační seminář II, Diplomový seminář, 

Náboženské a církevní dějiny 19 a 20 století, Památková péče v teorii a praxi.   

 

Kult. dějiny Gender history: Gender history – středověk, Obecné problémy gender, 

Specializační seminář I, Specializační seminář II, Diplomový seminář.   
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Kulturní dějiny: Dějiny literární kultury: Specializační seminář I, Specializační seminář 

II, Vývoj umělecké kritiky, Knižní medium v dějinách, Diplomový seminář, Textologie a 

literární archivnictví.  

 

 Kulturní dějiny: Péče o kulturní dědictví: Specializační seminář I, Specializační 

seminář II, Diplomový seminář, Umělecké památky a jejich interpretace, Základy správní 

agendy péče o kulturní památky.   

 

Kulturní dějiny: Kulturně historická slavistika: Specializační seminář I, Specializační 

seminář II, Praktická jazyková výuka II, Praktická jazyková výuka III, Praktická jazyková 

výuka IV, Česko – slovinské literární vztahy, Diplomový seminář, Kam směřuje polská 

literatura po roce 1989?         

 

                                    Předměty bez dostatku informací v sylabech     

                                                              FF UPa 

Jednooborové Bc. obory: Filozofie: Angličtina pro filozofy I, Starořečtina II, Filozofie výchovy 

II, Úvod do Kantovy filozofie II. Religionistika: Tradice a náboženství jižní a východní Asie III, 

Tradice a náboženství jižní a východní Asie IV. Kulturní dějiny: Dějiny fotografie, Fotografie 

v paměťových institucích. Anglický jazyk – specializace v pedagogice: Seminář k bakalářské 

práci.   

Dvou obory Bc.: Filozofie: Filozofie výchovy II.   Religionistika: Tradice a náboženství jižní a 

východní Asie III, Tradice a náboženství jižní a východní Asie IV. Ochrana hmotných památek: 

Historický vývoj, teorie a metody památkové péče, Kapitoly z dějin architektury I, Kapitoly z dějin 

architektury II, Dějiny výtvarné kultury v Českých zemích II. Slavistická studia zemí Evropské 

unie – Chorvatčina: Současnost a reálie Chorvatska, Dějiny Chorvatska I, Dějiny Chorvatska II, 

Chorvatský jazyk I, Chorvatský jazyk II, Chorvatský jazyk III, Praktická jazyková cvičení, 

Chorvatština ve struktuře a užívání, Překladatelský seminář – Chorvatština, Jazykový seminář – 

Chorvatština, Chorvatská kultura a společnost.  

NMgr. obory: Filozofie: Philosophical Anthropology. Sociální antropologie: Práce s archivy a 

historickými knihovnami, Autorská tvorba. Učitelství anglického jazyka: Vývojové tendence 

v anglo – americké literatuře I. Anglická filologie: Vývojové tendence v anglo – americké 

literatuře I. Kulturní dějiny – Péče o kulturní dědictví: Teoretické aspekty památkové péče.  

Kulturní dějiny – Kulturně historická slavistika: Slovanská literární emigrace.             
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                                                           FF ZČU  

NMgr. obory: Antropologie populací minulostí: Zpracování dat 2. Archeologie: 

Přednáška zahraničních učitelů. Mezinárodní vztahy: Aktuální témata výzkumu 

v politologii a mezinárodních vztazích. Politologie: Analýza veřejné politiky, Aktuální 

témata výzkumu v politologii a mezinárodních vztazích.    
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Příloha č. 4: Otázky ve strukturovaném rozhovoru          

          

Jaká je vaše pracovní pozice na příslušné univerzitě (UPa či ZČU)?        

 

Ukazatel Velikost skupiny, která může využít karierního poradenství   

1. Je karierní poradenství poskytováno jenom současným studentům nebo i absolventům?    

1. 1. Případně je poradenství absolventům poskytováno absolventům ve stejném rozsahu 

jako studentům a jen nějak omezeno do kolika let od absolvování školy mohou poradenství 

využívat?      

 

Ukazatel Uzpůsobení karierního poradenství specifickým potřebám absolventů 

jednotlivých oborů  

2. Je karierní poradenství uzpůsobeno rozdílným profesním dráhám studentů a absolventů 

jednotlivých oborů vyučovaných na vaší vysoké škole?     

     

Ukazatel Individuální přístup ke studentům (absolventům)        

3. Má student či absolvent možnost využít individuálních konzultací s kariérním 

poradcem?    

3.1. Případně v jakých dnech a hodinách lze využít individuálních konzultací?  

 

Ukazatel Znalost a zohlednění specifické situace na trhu práce v daném regionu   

4. Jednají kariérní poradci s firmami a organizacemi, kde by se mohli absolventi uplatnit, o 

požadavcích, které mají na uchazeče o zaměstnání?           

5. Informují pracovní poradci studenty (absolventy) o firmách a organizacích, kde by se 

mohli uplatnit absolventi jejich oboru?      

6. Jsou studentovi (absolventovi) v individuálních konzultacích poskytnuty rady, jaké 

dovednosti a zkušenosti očekávají zaměstnavatelé v příslušném regionu od absolventů 

daného oboru?            

 

Ukazatel Příprava na hledání práce           

7. Jsou v rámci pracovního poradenství poskytovány rady či semináře, o tom, jak správně 

napsat životopis?       
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8. Jsou v rámci pracovního poradenství poskytnuty studentům (absolventům) informace, 

jak by měli vystupovat na pracovních pohovorech či jsou nanečisto nacvičovány?   

 

Ukazatel Propagace pracovního poradenství mezi studenty (absolventy)       

9. Jakým způsobem jsou studenti (absolventi) informováni o tom, že mohou využít 

pracovní poradenství?       

 

Ukazatel Prohlubování a rozvoj dovedností potřebných pro úspěch na trhu práce     

10. Pořádá karierní poradenství testy, kde by si studenti (absolventi) mohli ověřit svoje 

znalosti (například v manažerských dovednostech) či organizuje osobnostní testy?     

11. Poskytuje karierní poradenství či doporučuje studentům (absolventům) kurzy, kde by 

mohli získat dovednosti, které potřebují k pracovnímu uplatnění v jejich oboru na trhu 

práce?     

 

Ukazatel Dostupnost pracovního poradenství      

12. Jsou všechny služby poskytované v rámci pracovního poradenství bezplatné?      

   

Ukazatel Specifický přístup k oborům, kde je zvýšená pravděpodobnost 

nezaměstnanosti absolventů   

13. Zda pracovní poradenství klade zvláštní pozornost na obory, kde hrozí horší pracovní 

uplatnění jejich absolventů na trhu práce?     

13. 1. Případně jakým způsobem klade zvláštní pozornost na tyto obory?  

 

Ukazatel Poskytování informací o možnosti začít podnikat     

14.  Informuje kariérní poradenství o tom, jak začít podnikat a jaké to obnáší základní 

nástrahy?       

 

Možnost doplnění ze strany dotazovaného     

Je něco ohledně problematiky karierního poradenství, co nebylo v rozhovoru zmíněno a 

mělo by být podle Vás uvedeno?     

 



 

 

93 

Příloha č. 5: Informovaný souhlas se strukturovaným rozhovorem a s 

jeho využitím v diplomové práci  

V rámci své diplomové práce, která je realizována na Katedře veřejné a sociální politiky 

FSV UK, jsem se rozhodl Vás oslovit a požádat Vás o spolupráci.  

Vaše účast na rozhovoru je zcela dobrovolná. Není Vaší povinností odpovědět 

na všechny otázky, naopak je zcela na Vás, jaké informace v rozhovoru 

sdělíte. Vaše jméno, příjemní, pracovní zařazení a vaše odpovědi ze strukturovaného 

rozhovoru budou uvedený v mojí diplomové práci. Cokoliv dalšího z rozhovoru nebude 

v diplomové práci a nikde jinde uvedeno anebo jakkoliv jinak využito.  

Jestliže budete mít jakékoli dotazy, můžete mi napsat (72720292@fsv.cuni.cz) a zavolat (--

-) anebo kontaktovat vedoucího diplomové práce Mgr. Richarda Kokeše (email: ---).  

 

Datum rozhovoru: ………………………………………………. 

Jméno výzkumníka: Petr Pravda    

Podpis výzkumníka: ………………………………………………. 

Jméno dotazovaného: ………………………………………………. 

Podpis dotazovaného:……………………………………………….. 
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