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Abstrakt 
Tento text se zabývá proměnami terciárního vzdělávání a pokouší se najít doporučení pro jeho 

vývoj v České republice. Čtenář je nejprve seznámen se změnami, kterými prošla většina 
systémů terciárního vzdělávání v Evropských zemích v posledních padesáti letech. Je 

posouzena i formalizovaná snaha o sjednocování vzdělávacích politik ve sféře terciárního 

vzdělávání- Boloňský proces. Následně je podrobněji posouzen vývoj terciárního vzdělávání 

v České republice v posledních dvaceti letech především ve vztahu k demografickým změnám 
v populaci a je připojena i projekce očekávaného vývoje. Přibližně v polovině práce jsou 

poznatky z textu shrnuty a doplněny doporučeními hodnotitelů OECD. Velmi podstatným 

doporučením - sledování uplatnitelnosti absolventů a sledování kvality studijních programů 

terciárního vzdělávání- je věnována zbylá část práce. Na základě mezinárodního výběrového 

šetření absolventů terciárního vzdělávání a posouzení problematičnosti univerzitních žebříčků 

autor konstruuje dvourozměrný ukazatel kvality absolventi'!. V první dimenzi zohledňuje 
především schopnost ahsolventů úspěšně se uplatnit na trhu práce a ve druhé spíše náročnost 

jejich zaměstnání a kompetentnost. V závěru je připojen takto zkonstruovaný žebříček 

vysokých škol v České republice. 

Summary 
The thesis focuses on the transformation processes of tertiary education and aims to provide 

recommendations for its progress in the Czech Republic. At first, changes of the majority of 

systems tertiary education in the European countries in the last fifty years are introduced to 

the reader. This includes the formalized effort for unification of education policies in the 

sphere of tertiary education, so called "Bologna Process". The paper consequently describes 

in detail the progress of the higher education in the Czech Republic in the last twenty years, 

above all in relation to demographic changes in the population, and offers the projection of its 

expected development. Findings from the first chapters are summarized and supplied by the 

recommendations of the OECD examiners. The crucial recommendations of OECD 
examiners - monitoring of the graduates employability and monitoring of the quality of 

higher education study programmes - are targeted in the second part of the text. Based on the 

international survey of higher education graduates as well as on the analysis of university 

rankings' weaknesses, the author constructs the two dimensional indicator of the quality of 

graduates. The first dimension takes into account particularly the ability of graduates to 

successfully come across the employment market whereas the second dimension targets their 

employment and competencies. In fine, the author applies proposed indicators on the Czech 

situation (using REFLEX data) and constructs ranking of the higher education institutions in 
the Czech Republic based on two indicators: Success and Excellence. 
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Úvod 

Současné moderní společnosti jsou sice ekonomicky rozvinuté a bohaté, život v nich 

však je pro jejich členy stále složitější. Jednou z nejviditelnějších změn je velký nárůst 

důležitosti vzdělání v lidském životě. Nedostatek vzdělání kromě nižší schopnosti porozumět 

fungování společenských procesů především silně omezuje možnosti pracovního uplatnění a 

může se stát závažným sociálním handicapem, případně člověka ze společnosti téměř úplně 

vyloučit. Současné společnosti potřebují lidi vysoce vzdělané a vyžadují daleko větší míru 

znalostí a dovedností u každého. Podle teorií lidského kapitálu1 se vzdělanostní úrovní 

obyvatelstva narůstá i lidský kapitál celé společnosti a stává se konkurenceschopnější. Od 

druhé poloviny dvacátého století nebývale akceleruje proces změn, který silně ovlivňuje 

způsob života jedince ve všech jeho oblastech. Samozřejmě i oblast práce nebyla ušetřena 

změn. Díky společenským i technologickým změnám se tradiční povolání mění, či dokonce 

zanikají, vznikají řady nových, v nichž se nároky na vzdělání a kvalifikaci rychle vyvíjejí a 

proměňují. Ubylo celoživotních povolání a stále méně lidí vystačí s tím, co se kdysi na 

vysoké škole naučili. Moderní trh práce je velice proměnlivý a šanci na dobré uplatnění tak 

mají především lidé pružní, schopní přizpůsobovat se změnám a novým požadavkům - tedy 

lidé schopni rychle se učit a získávat nové kvalifikace. V důsledku toho roste rozsah a 

význam i terciárního vzdělávání. 

V každé vyspělé společnosti jsou problémy vysokého školství spojeny především 

s jeho expanzí. Místo přisně výběrové výchovy budoucích elit (před padesáti lety) se dnes 

terciární vzdělávání týká značné části obyvatelstva. Nutně se musí přizpůsobovat potřebám již 

nikoliv pouze elitní populace a tedy nabízet vzdělání pro mnohem širší spektrum různých 

společenských uplatnění , nejen pro povolání akademická, resp. vědecká. Pochopitelně to 

s sebou nese nutnost mnoha změn samozřejmě v samotném vzdělávacím systému (v důsledku 

nejen v terciárním), ale i ve společnosti, která systém terciárního vzdělávání podporuje. Bez 

nadsázky to ovlivňuje všechny oblasti působení institucí poskytujících postsekundární 

vzdělávání . 

Tento text se orientuje především na terciární vzdělávání v České republice, ale 

vzhledem k poměrně krátkému období, kdy se české terciární vzdělávání ocitá ve fázi 

dramatického rozvoje, nelze opominout vývoj ostatních vzdělávacích systémů vyspělých 

1 Od G. Beckera, J. Colemana, P. Bourdieu a dalších. 
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zemí, který pochopitelně český systém ovlivňuje. Text má popsat proces proměn terciárního 

vzdělávání v západních zemích a ČR, upozornit na možné problematické oblasti, potenciální 

nebezpečí a navrhnout opatření, která by mohla být terciárnímu vzdělávání v budoucí fázi ku 

prospěchu. Vzhledem k omezenému rozsahu textu však pochopitelně problematika není 

pojednána v takové šíři, ani hloubce, v jaké by si zasloužila. 

Terciární vzdělávání 
Již v předcházejících odstavcích tohoto textu je možné narazit na jisté terminologické 

nejasnosti. Rozdíl mezi pojmy terciární a postsekundární vzdělávání není především 

v souvislosti s překlady za všech okolností zřejmý. Terciární vzdělávání v České republice je 

státem uznané vzdělávání občanů, navazující na úplné střední vzdělání nebo úplné střední 

odborné vzdělání ukončené maturitní zkouškou2
• V současnosti jde v českém kontextu o 

vzdělávání navazující na vzdělávání ukončené maturitou - vyšší odborné školy (VOŠ) a 

vysoké školy a univerzity, tedy univerzitní i neuniverzitní sektor. 

Koncepce terciárního vzdělávání (tertiary education) byla totiž až donedávna v České 

republice málo známa a využívána. Částečně se to dá vysvětlit tím, že v českém vzdělávacím 

systému až do počátku 90. let chyběl sektor situovaný mezi sekundární a tradiční univerzitní 

typ vysokého školství. Z hlediska OECD zde neexistoval neuniverzitní vysokoškolský sektor 

(non-university sector of higher education). Používal se termín postsekundární vzdělávání 

(post-secondary education), který se vztahoval k pomaturitnimu studiu, jež se odehrává v 

délce 1 až 2 let na středních odborných školách. V současnosti, stejně jako i v minulosti, 

nespadá vysokoškolské vzdělávání (higher education), jehož součástí jsou univerzity a 

ekvivalentní instituce (vysoké školy ve smyslu univerzit omezených jen na jeden či několik 

málo oborů, např. ekonomie, chemie ... ), do postsekundárního vzdělávání a je od něho 

odděleno. V klasifikaci ISCED odpovídá postsekundární vzdělávání kategorii 4, terciární 

vzdělávání kategoriím 5A, SB a 6, nicméně do pojmu higher education, tedy do 

vysokoškolského vzdělání kategorie 5B (v českém kontextu především vyšší odborné školy) 

nepatří. V tomto textu je tedy používán pojem terciární vzdělávání, i když v českém kontextu 

jsou řešeny především vysokoškolské instituce (včetně institucí neuniverzitního typu). 

Do terciárního vzdělávání v České republice spadají následující typy studia: 

• Studium na vyšších odborných školách; 

2 Strategie rozvoje terciárního vzdělávání, MŠMT, 2001 online na adrese 
http://www.msmt.cz/vzdelavani/strategie-rozvoje-terciamiho-vzdelavani-2000-2005. 
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• Bakalářské studium na vysokých školách a univerzitách; 

• Magisterské studium na vysokých školách a univerzitách; 

• Doktorandské studium na vysokých školách a univerzitách. 

Vývoj terciárního vzdělávání v Evropě 

Změna role vysokoškolského vzdělávání v poválečné Evropě jednoznačně souvisí s posunem 

od výrobní k informační společnosti, který povzbuzuje všechny občany, bez ohledu na jejich 

sociální a ekonomické postavení, k postsekundárnímu a zejména k terciárnímu vzdělávání. 

Politika prosazování širší účasti ve vzdělávání je založena na přesvědčení, že naplnění osobní 

tužby po vzdělání vede k sociální soudržnosti a ke kulturnímu rozvoji, a že vysoce 

kvalifikovaná pracovní síla je navíc předpokladem k udržení konkurenceschopnosti na 

globálním trhu. Na základě tohoto poznatku dospívá OECD k následujícímu závěru: "Ve 

druhé polovině 20. století dochází k historickému posunu: pro většinu mladých lidí se namísto 

sekundárního stává cílem terciární vzdělávání jako cesta umožňující volbu a dosažení úspěšné 

kariéry." 3 

Opakovaná období recese vedla v 80. letech ke snížení HDP, k vysoké inflaci a k růstu 

nezaměstnanosti a mnohé ze sledovaných zemí sáhly k vysokým úrokovým mírám a k přísné 

kontrole veřejných výdajů. V 90. letech některé země spoléhaly na další omezování veřejných 

výdajů jako na prostředek splnění maastrichtských kritérií, která byla předpokladem členství v 

Evropské měnové unii. Politické, ekonomické a sociální klima se začalo přiklánět k myšlence 

sebedůvěry a konkurenceschopnosti s důrazem na kvalitu, efektivnost a úspornost. Tento 

vývoj byl doprovázen globalizací ekonomiky, prohlubováním evropské integrace, zásadními 

pokroky ve vyšším využívání informačních a komunikačních technologií a v některých 

zemích došlo i k posunům směrem k decentralizaci a k regionalizaci. Lze říci, že hnací silou 

reforem vysokoškolského vzdělávání v posledních dvaceti letech byla téměř výhradně snaha 

vysokoškolských systémů přizpůsobit se novému prostředí, formovanému sociálními, 

ekonomickými a demografickými faktory4
. 

V první řadě se dramaticky zvyšovala poptávka. Zvýšená účast na vysokoškolském 

vzdělávání byla na jedné straně důsledkem demokratizace přístupu a na straně druhé rostoucí 

3 OECD, Redefining Tertiary Education, OECD, Paris, 1998, s 20. 
4 

Eurydice: Dvacet let reforem vysokého školství v Evropě po roce 1980, ÚIV, Praha 2000, str. 169. 
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poptávky ekonomiky po vysoce kvalifikované pracovní síle. Růst počtu přijímaných výrazně 

ovlivnil různorodost studentů, kteří se nyní rekrutovali z rozdílných sociálních, kulturních a 

vzdělanostních prostředí a vstupovali na vysoké školy nebo se do nich vraceli v různých 

fázích svého života. I když k největšímu rozmachu vysokoškolského vzdělávání došlo ve 

většině evropských zemí podle Trowa5 v šedesátých a sedmdesátých letech, všechny se v 80. 

a 90. letech pokoušely otevřít vysoké školství dříve nedostatečně zastoupeným skupinám. Ve 

většině východoevropských zemí probíhá tento nárůst od pádu východního bloku a pokračuje 

i v tomto století, v západoevropských zemích to jde v této fázi vývoje jen velmi ztuha a 

situace se spíše stabilizuje. 

Jelikož ve všech zemích stát byl a stále je hlavním živitelem školství, odrazila se úsporná 

opatření ve veřejných výdajích i ve vysokém školství. Ve snaze neomezit kvalitu ani kvantitu 

poskytovaného vysokoškolského vzdělávání soustředila se většina zemí na zvýšení jeho 

efektivnosti dosahováním vyšší návratnosti vloženého finančního i lidského kapitálu. To 

znamenalo, že se stát spíše stáhl z vedení institucí a omezil se na stanovování obecných cílů 

na straně výstupů ze vzdělávání: počtu absolventů, standardů akademických kvalifikací a 

pracovního uplatnění studentů. Tento vývoj popsali Neave a Van Vught6 jako posun od státu 

"intervenčního" k "podpůrnému", kde stát již nekontroluje proces, ale produkt 

vysokoškolského vzdělávání. Zároveň stát obecně zvyšuje odpovědnost institucí za využívání 

veřejných prostředků tím, že poměřuje jejich výkon řadou cílů a zesiluje kontrolu kvality 

poskytovaného vysokoškolského vzdělávání. V některých zemích stát na podnikové sféře 

požadoval, aby svými zkušenostmi přispívala k řízení institucí a k přizpůsobování studijní 

nabídky potřebám trhu práce a k monitorování kvality výstupu. 

Efektivnost je trvalým důvodem vývoje pozorovaného v řadě zemí: restrukturace 

diplomového studia do oddělených cyklů a krácení doby požadované k dosažení prvního 

diplomu. Nová struktura dvou či tří po sobě následujících cyklů uzavíraných příslušnými 

kvalifikacemi znamená, že studenti mohou ukončit studia po získání prvního diplomu, nebo 

pokračovat (třeba i s několikaletým odstupem) studiem vědečtěji zaměřeného cyklu7
• Prudký 

rozvoj mezinárodních ekonomických a kulturních vztahů během posledních třiceti let přinutil 

země k posílení svých vzdělávacích systémů tak, aby si udržely nebo zlepšily své postavení v 

silně konkurenčním prostředí. Rozšíření Evropské unie a založení Evropského hospodářského 

5 Trow, M.: Problems in the Transition from Elite to Mass Higher Education, in Policies for Higher Education, 
55-101. OECD, Paris, 1974. 
6 Neave, G., Van Vught, Fr. A. (eds), Prometheus Bound. The Changing Relationship Between Government and 
Higher Education in Western Europe, Pergamon Press, Oxford, 1991. 
7 Podrobněji v kapitole Boloňský proces. 
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prostoru vytvořilo prostor pro bližší spolupráci mezi členskými zeměmi. Plných výhod 

velkého konkurenčního trhu a multikulturního prostředí však lze využívat pouze tehdy, pokud 

budou jejich občané dostatečně kompetentní k fungování v takovémto prostředí. 

Internacionalizace trhu práce však stále zaostává za globalizací ekonomik a to i přes pokroky, 

kterých bylo ve sledovaném období dosaženo. Různé akční programy EU i celá škála 

multilaterálních programů se pokoušely tento stav napravit. Zúčastněné země doufají, že 

prosazováním mezinárodní dimenze vysokoškolského vzdělávání se podaří vytvořit pružnější 

a mobilnější pracovní sílu, která posílí evropskou ekonomickou a sociální soudržnost8
. 

Strukturální změny 
Restrukturace vysokoškolského vzdělávání byla jednou z nejaktivnějších oblastí reforem, 

původně spojených s rozšiřováním vysokoškolského vzdělávání ve smyslu zvyšování počtu a 

různorodosti přijímaných studentů. Většina zemí se pokoušela uspokojit bezprostřední 

potřebu vysokoškolských míst budováním dalších univerzit a rozšiřováním nebo zřizováním 

neuniverzitního sektoru odborného školství. Do r. 1980 většina evropských zemí pochopila 

narůstající potřebu vysokoškolských kurzů, které by připravovaly kvalifikované pracovníky 

pro technickou a obchodní sféru. Vzhledem k tomu, že výzkumně orientované univerzity 

nechtěly nebo nemohly takovéto kurzy nabídnout, rozhodly se tyto země zřídit odborně

technický neuniverzitní vysokoškolský sektor. Poté období následovaly jejich příklad další 

země a zavedly podvojný systém lépe vyhovující různorodým zájmům a ambicím jejich 

studentů i potřebám trhu práce. 

Řada zemí se rozhodla ještě více posílit význam odborných programů tím, že povýšila určité 

kurzy, dříve vyučované na vyšší sekundární úrovni, na vysokoškolskou úroveň v rámci 

neuniverzitního sektoru. To platilo zvláště pro primární pedagogiku, tělesnou výchovu, 

uměleckou a hudební výchovu a některé zdravotnické profese (například v Rakousku). Mnohé 

z těchto institucí získaly stejnou úroveň autonomie a stejné právní postavení jako univerzity 

a/nebo jejich kvalifikacím byl přiznán stejný status. 

Výsledkem povýšení a prodloužení neuniverzitního studia na jedné straně a zkrácení a 

rozdělení prvního stupně diplomového univerzitního studia na straně druhé byla utvořena 

podobná struktura prvního stupně studia v obou sektorech. V tomto vývoji sehrály zásadní 

roli rozličné faktory. Především to byla snaha univerzit poskytovat kvalitnější péči studentům, 

8 Viz například motivace nedávno uskutečněného mezinárodního projektu REFLEX - The Flexible Professional in 
the Knowledge Society New Demands on Higher Education in Europe na adrese 
http://www.fdewb.unimaas.nUroa!reflex. 
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kteří vysokoškolské vzdělávání považovali spíše za přípravu k zaměstnání, než za základ 

vědecké kariéry. V r. 1980 bylo v mnohých evropských zemích k dosažení univerzitního 

diplomu teoreticky stále ještě potřeba absolvovat pět let prezenčního studia. Byly 

promarňovány vzácné prostředky, zejména když studenti - třeba uprostřed programu -

zjistili, že si vybrali špatně a museli studia opustit bez odpovídajícího osvědčení o dosažených 

studijních výsledcích. Dalším faktorem bylo úsilí o dosažení oficiálního uznání vzrůstajícího 

významu neuniverzitního sektoru pozvednutím jeho statusu. Součástí tohoto procesu bylo 

prodloužení studia a zavedení kvalifikačních struktur rovnocenných univerzitním.9 

Dalším významným prvkem bylo přijetí direktivy Rady č. 89/48/EEC o obecném systému 

uznávání vysokoškolských diplomů udělovaných na základě absolvování odborného studia v 

délce nejméně tří let10
. Tato direktiva uděluje právo přijmout nebo vykonávat povolání, jehož 

výkon je upraven zákonem v kterékoli členské zemi, všem držitelům diplomů osvědčujících 

úspěšné absolvování nejméně tříletého postsekundámího vzdělávání nebo jemu 

odpovídajícího studia s částečnou prezencí na vysokoškolské instituci, a to v kterékoli z 

členských zemí. Pokračující trend rozdělování vysokoškolských programů do dvou či tří 

oddělených cyklů (první nebo bakalářský stupeň, magisterský stupeň a doktorské studium) 

dokládají Sorbonnská a Boloňská deklarace: obě podpořily přijetí systému založeného v 

zásadě na dvou hlavních cyklech 11
. První cyklus by měl trvat minimálně tři roky a vybavit 

absolventy kvalifikací odpovídající evropskému trhu práce. Další významnou změnou na poli 

vysokoškolského vzdělávání bylo zavedení distančního vzdělávání a otevřených univerzit. Ty 

sehrály neocenitelnou roli v rozšíření přístupu ke vzdělání pro lidi s netradičními 

kvalifikacemi a pro ty, kdo se z časových či důvodů problematické dostupnosti nemohli 

účastnit prezenčního studia. Díky pružné struktuře kurzů umožňují velmi různorodým typům 

studujících absolvovat širokou škálu oborových kombinací s proměnlivým časovým 

rozvrhem. Studium je rozděleno do bloků či modulů a při ukončení každého modulu je 

udělován určitý počet kreditů. Student má možnost ukončit jen jeden modul nebo pokračovat, 

dokud nenasbírá dostatečný počet kreditů pro udělení diplomu. Výhody této pružné struktury 

studia brzy rozpoznaly i jiné instituce usilující o získání studentů, kteří se zajímají o 

(multidisciplinární) vzdělání získávané na více než jedné instituci v různých studijních 

programech a v časovém rozmezí odpovídajícím jejich osobním představám. Používání 

9 Eurydice: Dvacet let reforem vysokého školství v Evropě po roce 1980, ÚIV, Praha 2000, str. 185. 
10 OECD, Internationalisation ofhigher education, Documents, OECD, Paris, 1996. 
11 Podrobněji v kapitole Boloňský proces. 
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modulového kreditního studia v univerzitním i neuniverzitním sektoru velmi usnadnilo 

přesuny mezi nimi a přispělo k upevňování jejich přátelských vztahů. 

Všechny výše uvedené reformy jsou v souladu s úsilím o prosazování celoživotního učení, 

protože vzhledem k prudkému technickému rozvoji zůstanou ekonomiky konkurenceschopné 

jen potud, pokud se bude zvyšovat kvalifikace jejich pracovní síly. 

Jak už bylo uvedeno, jedním z hlavních společných prvků byla tendence ke zřizování dvou 

oddělených sektorů: spíše výzkumně orientovaného univerzitního a více odborně zaměřeného 

neuniverzitního sektoru. Jen výjimečně měly země jednotné vysokoškolské systémy, např. 

Švédsko a Spojené království12
• Na konci 90. let byl zahájen proces slučování malých 

neuniverzitních institucí do větších celků .na univerzitní úrovni. Záměrem bylo vytvořit 

vysokoškolský systém sestávající výhradně z institucí na univerzitní úrovni a lišící se pouze 

dle stupně zapojení do výzkumu. Švédsko odstranilo rozdíl mezi univerzitami a univerzitními 

institucemi už v r. 1977, což odráželo názor, že veškeré vysokoškolské vzdělávání má pro 

ekonomiku stejnou hodnotu a mělo by připravovat studenty na budoucí zaměstnání13 . Tedy 

jediným přetrvávajícím rozdílem bylo, že univerzity i nadále dostávaly finanční prostředky na 

výzkum a na postgraduální studium, zatímco univerzitní instituce nikoli. Postupně mizel 1 

tento rozdíl, univerzitní instituce obdržely finanční prostředky na výzkum a několik z nich 

dnes dokonce nabízí postgraduální studium určitých oborů. Ve Spojeném království umožnil 

zákon o postobligatorním a vysokoškolském vzdělávání neuniverzitním institucím na základě 

splnění určitých kritérií používat titul univerzita. Této nabídky se chopila celá řada institucí, 

hlavně polytechnik, o kterých se obecně mluví jako o 'nových' univerzitách. I když všechny 

vysokoškolské instituce nabízejí širokou škálu studijních oborů, na 'nových' univerzitách je 

obecně k dispozici velký výběr kurzů vedoucích k odborným kvalifikacím uznávaných 

profesními organizacemi. 

Evropské země čelící velkému množství studentů a nedostatku veřejných prostředků usilovaly 

o zvýšení efektivnosti zvýšením institucionální autonomie v koncipování výuky, stejně jako v 

ostatních oblastech vysokoškolského vzdělávání. Stát se tím pokoušel poskytnout institucím 

svobodu vytvářet a vyučovat studijní programy (často v mezích celostátních směrnic) 

způsobem, který považovaly za vhodný, ale zároveň se snažil udržet si kontrolu nad 

12 Nicméně v pojmech binární a unitární systém terciárního vzdělávání dnes stále ještě nevládne mezi odbornou 
veřejností široký konsenzus a jednotlivé systémy bývají zařazovány do odlišných kategorií. 
13 Eurydice: Dvacet let reforem vysokého školství v Evropě po roce 1980, ÚIV, Praha 2000, str. 185. 
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konečným produktem tím, že si vyhradil právo oficiálního uznávání akademických kvalifikací 

nebo udělování souhlasu s výkonem povolání. 

Přenesením odpovědnosti za vytváření struktury a obsahu studia na instituce se započal 

proces přestavby studijních programů, předefinování cest ke vzdělání a přepracování postupů 

hodnocení studentů a struktury diplomů. To vedlo k velké různorodosti studijní nabídky i 

výukových metod, což lze interpretovat spíše jako výraz divergence, než konvergence. V 

reformách studijních programů však lze uvnitř zemí i mezi nimi nalézt mnohé společné 

trendy. Pod tlakem studentské obce i veřejných orgánů byly instituce ve všech zemích nuceny 

přizpůsobit svou studijní nabídku potřebám trhu práce. To platilo zejména pro univerzitní 

kurzy, protože neuniverzitní sektor už tradičně s trhem práce spolupracoval. Těsnější sepětí s 

ekonomickým životem bylo také důvodem pro zařazení praktických stáží do řady 

univerzitních programů. 14 

V posledních dvou desetiletích vedla interakce mezi institucemi a okolním ekonomickým 

prostředím k plodné výměně názon1 a ke vzájemnému obohacování akademických obcí i 

podnikové sféry spočívajícímu na jedné straně v zastoupení průmyslu ve správních radách 

vysokoškolských institucí a na druhé straně v institucionální nabídce výzkumu a výuky 

průmyslu, ve zvýšeném významu pracovních stáží jako součásti studia a v lepších pracovních 

příležitostech pro absolventy. 

Ve většině zúčastněných zemí se ukázalo, že vysokoškolské systémy vyžadující soustavnou 

přítomnost studenta na konkrétní instituci po určitý počet let neodpovídaly potřebám rozvoje 

celoživotního učení. 15 V posledních desetiletích začaly tyto struktury pomalu ustupovat 

pružnější stavbě studia, ve kterém jsou programy rozděleny do modulů a studijní výsledky 

jsou uznávány ve formě kreditů. Ty jsou přidělovány při ukončení každého modulu a lze je 

shromažďovat po neomezenou dobu, dokud jejich počet neodpovídá požadavkům na udělení 

diplomu. Velmi důležitým aspektem kreditních systémů je převoditelnost kreditů mezi 

studijními programy, institucemi a/nebo zeměmi. Akreditace praxe získané před či během 

studia je dalším důkazem zvýšené pružnosti vysokoškolských systémů ve smyslu dostupnosti 

a uznávání životních a pracovních zkušeností. 

Jak už bylo řečeno, není pochyb o tom, že hlavní směry změn (užší vazby na trh práce, 

zavedení pružnější struktury studia, zvýšené využívání ICT a zařazování praktických stáží do 

14 OECD: Thematic review ofthefirst years oftertiary education, OECD, Paris, 1997. 
15 Teichler, Ulrich: Graduate Employment and Work in Selected European Countries. In: European Journal oj 
Education, vol. 35,2000, no. 2, pp. 141-156. 
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stále většího počtu programů) měly v této oblasti vysokoškolského vzdělávání konvergentní 

charakter. Vzhledem k tomu, že otázky obsahu vzdělání stále více přecházely do rukou 

institucí, které za výuku nesly odpovědnost, reformy studijních osnov značně zvýšily 

různorodost nabízených programů a kvalifikací. Je pravděpodobné, že další vývoj přinese 

ještě větší různorodost. Stále se opakující témata efektivnosti a významu pro ekonomiku 

vedly k těsnějším stykům mezi institucemi a okolním ekonomickým prostředím, což, vedle 

dalších změn, vedlo k přípravě kurzů šitých na míru požadavkům trhu práce a ještě více 

posilovalo různorodost. 

Jakékoli reformy v této oblasti vysokého školství jsou už ze své podstaty konvergentní. 

Nejvíce ovlivnila strukturu a obsah studia internacionalizace. Vysokoškolské instituce ve 

všech zúčastněných zemích přebudovaly některé ze svých kurzů do modulové struktury, 

zařadily do studia přednášky v cizích jazycích, povilmost absolvovat část studia v zahraničí, 

případně zavedly kreditní systémy umožňující převádět studijní výsledky mezi institucemi 

doma i v zahraničí. To vše mělo umožnit studentům získat vzdělání skutečně mezinárodního 

rozměru, které by je vybavilo pro úspěšnou odbornou kariéru v mnohojazyčné multikulturní 

ekonomické sféře. Řada zemí rozšířila své systémy finanční pomoci i na studium v zahraničí 

a nabízí přijíždějícím studentům finanční i jinou podporu. 

Boloňský proces 

Vzhledem k tomu, že v průběhu posledních třech desetiletí došlo ve všech západoevropských 

zemích k obdobným změnám politick~ho a ekonomického prostředí, byla podobná i jejich 

odezva na výzvy, kterým čelilo vysokoškolské vzdělávání, i když se její povaha, načasování a 

mechanismy lišily. Obecně lze říci, že zde existoval široký konsensus v otázce cílů 

vysokoškolské strategie, ale jednotlivé země používaly k uskutečnění požadovaných změn 

značně odlišné politické nástroje. Logickým vyústěním tedy byla i formalizovaná snaha o 

sladění těchto změn a o budoucí celoevropský prostor vysokoškolského vzdělávání, celkově 

označovaná jako Boloňský proces. 

Sorbonnská deklarace 
V květnu 1998 se v Paříži setkali ministři Francie, Německa, Itálie a Spojeného království 

zodpovědní za vysoké školství, aby při příležitosti oslav 700 let založení pařížské Sorbonny 

podepsali Společnou deklaraci o harmonizaci výstavby Evropského systému vysokého 
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školství, tzv. Sorbonnskou deklaraci. Reprezentanti čtyř významných evropských zemi, 

jejichž vysokoškolské systémy se výrazně lišily, dokázali dojít ke vzájemné shodě v otázkách 

týkajících se j~jich sjednocení, které by v budoucnu přineslo výrazné změny. 

Společně se rozhodli vytvořit jednotný a otevřený prostor vysokého školství v Evropě, nad 

jehož proměnami by jednotlivé státy pečlivě dohlížely a aktivnč přispívaly. V rámci 

Deklarace byl zdůrazněn první cyklus studia jako nezbytný základ celého zamýšleného 

schématu. Druhým zásadním bodem, kterým se delegace zabývala, bylo vytvoření takové 

instituce, která by dokázala odpovědět na požadavky a potřeby celoživotního vzdělávání, 

které se pro stále větší množství lidí stává v dnešní dynamické době nutností. Třetím 

klíčovým bodem Deklarace byla ustanovena mobilita vysokoškolských studentů a učitelů, 

která je nezbytnou součástí evropské integrace jako takové a pro vývoj Boloňského procesu 

by zajistila aktivní výměnu potenciálu mezi jednotlivými institucemi. Ministři školství proto 

představili vizi, kdy by každému vysokoškolskému studentovi bylo umožněno strávit alespoň 

jeden semestr studia na některé ze zahraničních univerzit s tím, že domácí instituce mu 

studium v zahraničí uzná jako součást jeho studijního programu. Úmluva o uznávání 

kvalifikací ve vysokém školství16 vstoupila v platnost v roce 2000 v Lisabonu 17 a obsahuje 

řadu základních doporučení. V rámci Úmluvy bylo také ustanoveno, že by jednotlivé země 

mohly společně vytvořit sjednocený rámec pro uznávaní kvalifikací. Měla by také být 

otevřena možnost pro pregraduální studenty, aby měli přístup k různým studijním 

programům, včetně rozvoje jazykových dovedností. Česká republika se spolu s Belgií, 

Bulharskem, Dánskem, Rumunskem a Švýcarskem k této deklaraci připojila. 

Hlavními body Sorbonnské deklarace bylo usnadnění mobility vysokoškolských studentů i 

učitelů v evropském prostoru a zlepšení mezinárodní transparentnosti. Důraz by měl být 

kladen i na uznávání kvalifikací tím, že se bude směřovat ke společným schématům 

kvalifikací a studijních cyklů. Dále se ministři rozhodli silně podpořit možnost návratu ke 

studiu nebo pokračování ve studiu na téže či jiné univerzitě v rámci evropské mobility. 

Studenti by měli mít možnost vstoupit do studia během jakéhokoliv období svého profesního 

života a na jakémkoliv základě. 18 

16 Convention on the Recognition of Qualifications Conceming Higher Education in the European Region. 
Česky Úmluva o uznávání kvalifikací týkajících se vysokoškolského vzdělávání v evropském regionu. 
17 Úmluva byla podepsána v roce 1997, ratifikována 15.12.1999 a vešla v platnost 1.2.2000). Česká republika 
podepsala 11.4.1997. 
18 Společná deklarace o harmonizaci výstavby Evropského systému vysokého školství, Paris, 1999 online na 
adrese http:/ /www. bologna.msmt.cz/files/DeklaraceSorbonna. pdf. 
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Boloňská deklarace 
Sorbonnská deklarace se setkala s velkým ohlasem. Již o rok později se v červnu 1999 sešlo 

31 ministrů školství z 29 evropských zemí v Bologni. Idea připojení se k celoevropskému 

systému školství s možnostmi čerpání vědomostí, zkušeností i financí byla pro všechny 

zúčastněné strany velmi lákavá. Zúčastnilo se 15 členských zemí EU, 3 členové ESV019
-

Island, Norsko a Švýcarsko, a ll kandidátských zemí. Mezi účastníky jednání byli i zástupci 

Rady Evropy, Evropské komise či sdružení univerzit, rektorů či Evropských studentů. 

19.června 1999 podepsali deklaraci o vytvoření Evropského prostoru vysokoškolského 

vzdělávání do roku 2010, tzv. Boloňskou deklaraci. Přijali tak program, který se stal akčním 

plánem rozvoje vysokého školství v Evropě do roku 2010. 

Hlavními rysy nového jednotného systému bylo přijetí tří srovnatelných stupňů 

vysokoškolského vzdělávání - bakalářského, magisterského a doktorského; systému jehož 

první cyklus (bakalářský) nebude trvat méně než 3 roky a povede k vysokoškolskému 

diplomu. Druhý stupeň povede k vysoké odborné specializaci a třetí stupeň umožní účast na 

vědě a výzkumu. Dalšími body bylo vypracování systému kreditů ECTS20
, který by byl 

vhodným prostředkem podpory všestranné studentské mobility tím, že bude prostupovat 

všechny cykly vysokoškolského vzdělání, ale i jiné studijní systémy než vysokoškolské, např. 

oblast celoživotního vzdělávání. Cílem bylo vytvořit srovnatelná kritéria a metodologii a 

podpořit evropskou spolupráci v oblasti vzdělávání. Kredity ECTS by měly vytvořit 

objektivní měřítko pro náročnost studijních oborů. Bylo navrženo, že každý student musí za 

jeden akademický rok nasbírat 60 kreditů, které se rovnají asi 30-40 týdnům práce za rok 

(1 kredit = 25 - 30 pracovních hodin), přičemž do tohoto času se započítávají přednášky, 

semináře, samostudium, příprava na zkoušky, projekty apod. 

Cílem tohoto kroku bylo vytvoření systému, který bude přitažlivější pro studenty a posílí 

nejen atraktivitu vzdělávacího systému v Evropě, ale i konkurenceschopnost absolventů 

evropských vysokých škol na trzích práce - národních, evropských i globálních. Bylo třeba, 

aby jednotlivé země navzájem spolupracovaly na udržování kvality vysokoškolského systému 

a na zpracování obsahu vzdělávání. Ministři se shodli, že tento proces, který se stal největší 

reformou v evropském měřítku od 70. let minulého století, vyžaduje neustálou podporu a 

19 ESVO(EFTA) Evropské sdružení volného obchodu. Společenství vzniklo 3.května 1960 ve Stockholmu jako 
alternativa pro ty státy, kterým nebylo dovoleno nebo které si nepřály připojit se k Evropskému společenství. 
Dnes jsou členy Island, Lichtenštejnsko, Norsko, Švýcarsko. 
20 ECTS European Credit Transfer System 
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reflexi reálnému vývoji a proto se dohodli scházet se každé dva roky v některé signatářské 

zemi, aby prováděli revizi implementace závěrů Boloňského procesu.21 

Pražský summit 
Třetím důležitým setkáním v rámci budování společného evropského vysokoškolského 

prostoru a prvním sjezdem ministrů v rámci kontroly implementace se stal v květnu 2001 

Pražský summit. Zúčastnilo se již 33 signatářských zemí s nově připojenými Kyprem, 

Lichtenštejnskem, Chorvatskem a Tureckem. Pražské setkání vytvořilo platformu pro diskuzi 

mezi ministry, vysokými školami i studenty, kde by mohly být šířeny příklady dobré praxe, 

diskutovány zkušenosti a vyměňovány názory. Na Pražském summitu byly pro období 

2001-2003 stanoveny další priority jako zajišťování kvality nově vytvořených struktur, kde by 

byla nutná evropská spolupráce a důvěra. Dále se ministři rozhodli klást důraz na přístup ke 

vzdělávání a prostupnost systému22
, jak na národní, tak na evropské úrovni. 

Bylo zdůrazněno, že vytváření Evropského vysokoškolského prostoru je podmínkou pro to, 

aby se zvýšila atraktivita a konkurenceschopnost evropských vysokých škol v celosvětovém 

měřítku. Důležitým mezníkem bylo i to, že Pražský summit uznal nezastupitelnou roli 

studentů a jejich aktivní zapojení do procesu, neboť úspěch jakékoliv reformy v rámci 

Boloňského procesu je závislý na aktivní účasti všech členů vysokých škol, včetně jejich 

studentů, kteří mají mít právo rozhodovat o systému, ze kterého čerpají. 

Konference v Berlíně 
Konference v Berlíně byla velmi důležitým mezníkem Boloňského procesu. V tzv. 

Berlínském komuniké ministři sice uznali, že pro Boloňský proces jsou nezbytné všechny 

principy a cíle, nicméně jasně zdůraznili, které tři pokládají za prioritní v letech 2003-2005. 

Byly to priority, které tvoří základní kameny celé reformy a které byly zdůrazněny již 

v Praze: 

zabezpečení kvality 

zavedení prvých dvou stupňů studia místo tradičních "dlouhých programů" 

snazší uznávání vzdělávání (celého i jeho částí) 

21 Společná deklarace o harmonizaci výstavby Evropského systému vysokého školství, Paris, 1999 online na 
adrese http://www.bologna.msmt.cz/files/DeklaraceSorbonna.pdf. 
22 Prostupností systému je myšleno napojení vysokoškolských institucí na společný systém zahrnující veškeré 
cíle Boloňského procesu a propojení vysokoškolských institucí s ekonomickým prostředím a trhem. 
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Od roku 2005 navíc každý absolvent obdrží automaticky a bezplatně Dodatek k diplomu 

vydaný v cizím jazyce. Ministři dále slíbili, že budou odstraňovat překážky, legislativní i jiné, 

aby bylo možné realizovat společné vzdělávací programy, tzv. "joint degrees"23
, u nichž by 

bylo zajištěno jejich plné uznávání, a z jejichž specifického charakteru by mohli všichni 

zúčastnění - studenti, vysoké školy a v konečné fázi i zaměstnavatelé, vytěžit maximum. 

V rámci Berlínského komuniké došlo k posunu od politických rozhodnutí a výzev ministrů 

z Boloně k aktivnímu zapojení vysokých škol, které se rozhodly naplňovat a ovlivňovat vývoj 

Boloňského procesu. Zvýšil se důraz na třetí studijní cyklus - doktorská studia, když došlo 

k jednoznačnému propojení vědy a výzkumu. 

V rámci Berlínské konference byla vyzdvižena důležitost sociálního rozměru Boloňského 

procesu. Potřeba zvýšení konkurenceschopnosti musí být vyvážena zlepšováním sociálních 

ukazatelů Evropského prostoru vysokoškolského vzdělávání (např. zvyšování zaměstnanosti 

absolventů), posílením sociální soudržnosti a zmírněním nerovnosti mezi muži a ženami 

stejně jako nerovnosti sociální, a to jak na národní, tak na evropské úrovni. V tomto kontextu 

vrcholní představitelé vlád potvrzují opětovně svůj postoj, že vysokoškolské vzdělávání by 

mělo zůstat věcí veřejné odpovědnosti. 

Ke skupině členů Boloňského procesu se v Berlíně připojilo sedm nových signatářských 

zemí, Albánie, Andorra, Bosna a Hercegovina, Makedonie, Rusko, Srbsko, Černá Hora a 

Vatikán, takže nyní se účastnilo již 40 zemí. Konference v Berlíně, konaná 18.- 19.září 2003, 

se stala krokem směrem od diskusí a záměrů ke konkrétní implementaci principů celého 

Procesu. 

Konference v Bergenu 

V rámci Konference v Bergenu konané 19.-20. května 2005 ministři nerozšířili Boloňský 

proces o žádnou novou oblast. V Bergenu byl prohlouben trend, který započal v Berlíně 

v roce 2003 - konkrétní implementace daných cílů. 

Nad rámec priorit z Berlína - zabezpečení kvality, prvých dvou cyklů studia a uznávání 

vzdělání, je kladen důraz na sociální dimenzi procesu a také na vztah mezi Evropou 

(Evropským prostorem vysokoškolského vzdělávání) a ostatním světem (tzv. "externí rozměr 

23 Joint degrees jsou programy realizované ve spolupráci několika vysokých škol, z několika zemí, založené na 
společném obsahu a měly by též vést ke společnému diplomu a titulu 
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Boloňského procesu"24
). Nově je věnována pozornost aspektům spojeným s celoživotním 

vzděláváním, včetně uznávání předchozího vzděláne5 pro účely dalšího studia. 

Pro jednotlivé země z tohoto vyplývá, že do roku 2007 každá země zahájí práce na národním 

rámci kvalifikací, který bude v souladu s evropským. Národní rámce kvalifikací by měly být 

připraveny do roku 2010. Na národní úrovni bude také použit model vnějšího hodnocení, 

který bude vycházet z přijatých standardů odsouhlasených členskými zeměmi. Komuniké 

z Bergenu zdůraznilo nutnost propojení vědy a výzkumu se vzděláváním a klade důraz na 

třetí, doktorský, stupeň studia, jehož standardní doba je 3-4 roky a je při něm zdůrazněna 

mezioborovost. 

Do procesu byly přijaty nově Arménie, Ázerbajdžán, Gruzie, Moldávie, Ukrajina. Celkem je 

tedy v Boloňském procesu zapojeno 45 zemí ze 48 signatářských zemí Evropské kulturní 

dohody, dále také odpovědní pracovníci ministerstev, zástupci vysokých škol, studentů a další 

odborníci, kterých se rozvoj vysokého školství týká, ze 45 zemí Evropy, USA a Latinské 

Ameriky, dále pak představitelé Evropské komise v čele s komisařem Jánem Figel'em, Rady 

Evropy, UNESCA, Evropské asociace univerzit, Evropské asociace institucí terciárního 

vzdělávání, ESIB- Národních svazů studentů v Evropě a dalších organizací.26 

Podpis Sorbonnské (1998) a Boloňské deklarace (1999) lze považovat za krok ke koordinaci 

aktivit evropských zemí směrem k dosažení jejich cílů ve vysokoškolském vzdělávání. Tyto 

cíle se vztahují k vytvoření evropského vysokoškolského prostonl, jehož prostřednictvím 

bude možné dosáhnout externí uznávání kvalifikací a usnadňovat studentskou mobilitu a 

zaměstnatelnost. Nádavkem k těmto cílům se však tyto aktivity týkají také strategických 

opatření (spolupráce mezi institucemi, zavádění odpovídajícího kreditního systému, podpory 

celoživotního učení, studijních pobytů v zahraničí), s důrazem na nezbytnost respektování 

rozdílú mezi národy. 

Budoucí vývoj 
I když poznatky zúčastněných ukazují, že hlavní trendy vysokoškolské politiky směřují ke 

konvergenci, byly zaznamenány i některé divergentní tendence. V dalším vývoji lze očekávat 

spíše posilování stávajících trendů vysokoškolských reforem než nějaký zásadní obrat. 

24 Kromě prohloubení spolupráce v Evropě by měl být kladen důraz na propagaci evropského systému 
vysokoškolského vzdělávání mimo hranice Evropy 
25 Týká se i vzdělání získaného mimo VŠ (instituce vysokoškolského typu bez potřebné akreditace, která byla 
získána až v pozdější době, vzdělávací kurzy a semináře apod). 
26 The European Higher Education Area - Achieving the goals : Communiqué oj the Conference oj European 
Ministers responsible for Higher Education, Bergen, 2005 online na adrese 
http://www.bologna.msmt.cz/files/KomunikeBergenEN.pdf 
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Projevuje se tendence k záměrnému sbližování- ke konvergenci -ve snaze vytvořit evropský 

prostor vysokoškolského vzdělávání. 

Z analýzy dokumentů zabývajících se budoucím vývojem evropského vysokoškolského 

vzdělávání, které byly publikovány na národní i evropské úrovni, vyplynuly následující hlavní 

trendy27
: 

• posilování interakce mezi vysokým školstvím a ekonomikou, 

• posilování ekonomické relevance vysokoškolských programů, 

• posilování důrazu na zajišťování kvality za pomoci odpovídajících ukazatelů, 

• vyšší podpora mobility studentů a akademických pracovníků, 

• vyšší podpora celoživotního učení formou zpřístupnění vysokoškolského vzdělávání 

v kterékoli etapě života, 

• rozčlenění vysokoškolských programů do jasně ohraničených cyklů takto: 

o první cyklus (bakalářské studium) je multidisciplinární všeobecné studium 

připravující studenty pro vstup na trh práce, 

o druhý cyklus (magisterské studium) nabízí specializované znalosti se 

zaměřením na výzkum, 

o třetí cyklus (doktorské studium) je zaměřeno čistě na výzkum, 

• posílení kreditního systému umožňujícího uznávání studijních výsledků, 

• zvýšení převoditelnosti kreditů mezi institucemi, vysokoškolskými sektory a zeměmi, 

• posílení transparentnosti a srovnatelnosti vysokoškolských kvalifikací. 

v 

Terciární vzdělávání v Ceské republice 

Před rokem 1989 bylo v Československé socialistické republice vzdělání státním monopolem 

určovaným centrálním plánováním. Počet studijních míst, především na gymnáziích a 

vysokých školách, byl v poměru k poptávce dosti omezený a přidělování studentů na studijní 

místa vycházelo z kvót stanovených centrálními plány, ze schopností studentů a z politických 

priorit, nikoliv z preferencí studentů a jejich rodičů. Tyto rysy českého systému odrážely 

27 Eurydice: Dvacet let reforem vysokého školství v Evropě po roce 1980, ÚIV, Praha, 2000, str. 180-181. 

20 



nejen centrální hospodářské plánování, ale i starší vizi souvislosti vzdělávání a pracovního 

trhu, která vycházela ze středoevropského modelu učení a práce společného Rakousku, 

Švýcarsku, Německu a Mad'arsku. Těmto systémům bylo společné, že vybíraly studenty na 

akademicky nebo profesně zaměřené vzdělání již v raném věku. Na středoškolské úrovni 

převažovalo odborné, a nikoliv všeobecné či akademické vzdělání. Existovala kombinace 

výuky ve škole a v práci, která byla klíčovým prvkem tohoto vzdělávání. Trh práce se 

orientoval podle povolání (na rozdíl od interního trhu práce, který je typický pro jižní Evropu, 

kde se zaměstnanec ve firemní hierarchii postupně vypracovává). Všeobecné střední 

vzdělávání - a vstup do terciárního vzdělávání - byly typicky výsadou relativně malého počtu 

elitních studentů, kteří prokazovali schopnosti absolvovat přísné vzdělání na univerzitě 

humboldtovského typu. 

Mzdy byly typicky nastaveny podle centrálně plánovaných mzdových tabulek a rozdíly ve 

mzdách byly velmi malé. V době centrálního hospodářského plánováni nebylo rozmisťováni 

pracovních sil propojeno se vzdělávacím systémem tak, jak je tomu v tržní ekonomice, kde se 

lidský kapitál přizpůsobuje signálům, které vysílají mzdy. Vzdělávací systém tak byl z velké 

části "odtržen od peněžních přínosů souvisejících se vzděláním"28 • 

Pro Českou republiku bylo a je typické velmi nízké zastoupení lidí s vysokoškolskou 

kvalifikací v produktivní skupině obyvatelstva (nízká míra participace byla faktem v 

minulosti, ovšem tato situace má velký vliv na současný i budoucí stav). Percentuálně 

můžeme tento podíl vyjádřit třinácti procenty věkové skupiny 15-64 let, zatímco ve 

vyspělejších zemích je to okolo 30% dané věkové skupiny a průměr celé OECD je 26%.29 

Po sametové revoluci bylo ve vzdělávacím systému, v institucích regulujících trh práce a ve 

vztahu mezi nimi zavedeno mnoho významných změn. Díky tomu, že vznikl trh práce, se 

malé rozdíly mezi platy brzy podstatně zvětšily. Podle jednoho odhadu se návratnost jednoho 

roku vysoké školy zvýšila z 2,7% roce 1989 na 5,8% v roce 199630
• Jiné odhady zvyšující se 

míry návratnosti v ČR ukazují i v dalším období podobné výsledky. Rostoucí finanční výhody 

vysokoškolského vzdělání a stoupající sociální poptávka po studijních místech na gymnáziích 

a v terciárním sektoru nebyly plně uspokojeny ani zvyšující se nabídkou; obě zůstávaly 

28 Miinich, D.: Human Capital in Transition: Czech Students and Workers Adapting to the Market, CERGE-EI, 
Praha, 2003, str. 60. 
29 OECD: Education at a Glance, Paris, 2007. Terciární vzdělávání celkem, kde referenčním rokem je rok 2004. 
30 Miinich, D.: Human Capital in Transition: Czech Students and Workers Adapting to the Market, CERGE-EI, 
Praha, 2003, str. 25-26. 
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omezené. Ještě v roce 2003 bylo 18 % absolventů všech středních škol ze všeobecně 

vzdělávacích (akademických) programů v porovnání s průměrem OECD, který činil45 %. 

V 90. letech 20. století se proto živě diskutovalo o přetrvávajícím převisu poptávky nad 

nabídkou studijních míst na vysokých školách v souvislosti s rolí soukromého financování a 

soukromých vysokých škol v ČR31 • Politické otázky, které jsou jádrem této debaty, však 

nebyly ještě plně vyřešeny. Demografické změny a politická rozhodnutí však přece poněkud 

zmírnila nerovnováhu mezi nabídkou a poptávkou. Především šlo samozřejmě o 

ministerstvem plošné navýšení normativů a přijímaných studentů.32 Konkrétní nárůsty počtu 

studentů jsou popsány v následujících odstavcích. 

Vyšší odborné školy 
Tyto školy začaly vznikat v českém vzdělávacím systému na začátku devadesátých let jako 

zcela nový typ institucí nacházejících se mezi sekundárním a vysokoškolským vzděláváním. 

Jejich cílem bylo uspokojovat poptávku po tradičním vysokoškolském vzdělání poskytnutím 

nového typu kvalifikace a odborné přípravy, pro kterou středoškolské vzdělání již dále 

nestačilo. Studium na VOŠ má především poskytovat základní teoretické znalosti 

odpovídající praktickým potřebám povolání, na které posluchače připravují. 

Tab. 1 Počty studentů v denní/prezenční i dálkové/distanční formě 

í odborné 

Pomaturitní 
studium 

1391 4631 14931 

16134 22452 11030 
Zdroj : -Vývojové ročenky školství 

26605 27584 29674 27650 

o o o o o 

Po vzniku vyšších odborných škol začal typ terciárního studia fakticky nahrazovat 

postsekundární vzdělávání ve formě pomaturitního studia. Od školního roku 1998/1999 

nejsou Ústavem pro informace ve vzdělávání registrováni žádní studenti pomaturitního studia. 

Počty studentů na vyšších odborných školách po roce 2000 víceméně stagnují. O studenty je 

připravuje především expandující vysokoškolský sektor. 

Bakalářské studium 
Bakalářské studium bylo zavedeno vysokoškolským zákonem č. 172/1990 Sb. z 

května 1990. Zákon definuje bakalářské studium jako "obsahově ucelenou část 

vysokoškolského studia, po jehož ukončení [vysoké školy] předají vysvědčení, popřípadě 

31 Viz například "Systém vysokého školství a příčiny současné krize," in Na cestě ke znalostní společnosti, 
ISEA, Praha, 2005 
32 Dlouhodobé záměry MŠMT online na drese http://www.msmt.cz/vzdelavani/dlouhodoby-zamer-ministerstva. 
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přiznávají titul "bakalář", ve zkratce "Bc."" Cíle a obsah bakalářského studia byly ponechány 

v kompetenci univerzit a fakult. Zavádění bakalářského stupně bylo v českém vzdělávacím 

systému postupné, stále existují obory, na nichž souběžně probíhá studium v pětiletém 

magisterském cyklu i v cyklu bakalářském a na něj navazujícím cyklu magisterském. 

Zavádění bakalářského studia má obecně uspokojovat rostoucí poptávku po 

kvalifikacích střední úrovně (tato úroveň však má být vyšší než poskytují střední školy). Má 

zvyšovat kapacitu vysokoškolského vzdělávání s nižšími náklady, než jaké jsou vynakládány 

při tradičních formách vzdělávání. Má reagovat na rostoucí poptávku studentů po 

praktičtějším vzdělávání, atd. 

Tab. 2 Počty studentů v denní/prezenční i dálkové/distanční formě 

Některé univerzity zaváděly bakaláře pomaleji, jejich počet narůstal nejstrměji po roce 2000, 

což je z velké části způsobeno nově vznikajícími vysokými školami neuniverzitního typu, 

které poskytují výhradně bakalářské studijní programy. 

Magisterské studium 
Magisterské studium historicky představovalo v České republice největší díl 

terciárního vzdělávání (do roku 1989 fakticky výhradně magisterské studium). Od postupného 

zavádění bakalářského typu studia a tedy jakéhosi rozdělování magisterského studia se podíl 

terciárního vzdělávání připadající magisterským studijním programům snižuje. 

Tab. 3 Počty studentů v denní/prezenční i dálkové/distanční formě 

Zdroj: -Vývojové ročenky školství 
Pozn: Počty jsou společné pro studenty v pětiletých i dvouletých magisterských studijních oborech. 

Až v roce 2005/06 se poměr studentů proměnil a bakaláři početně převážili magistry (bez 

rozlišení na pětileté a dvouleté studium). 

Doktorandské studium 
Současná forma doktorandského studia na univerzitách byla stanovena 

vysokoškolským zákonem z května 1990 pod názvem postgraduální studium. Předešlý typ 

vědecky orientovaného postgraduálního studia probíhal především v rámci Akademie věd a 

jejích institutů, kde byly - podle sovětského modelu - udělovány příslušné hodnosti: kandidát 
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věd (CSc.), doktor věd (DrSc.). Reforma v roce 1990 směřovala k posílení výzkumné práce 

vysokých škol a k odstranění velmi známé separace mezi výukou a výzkumem, jež byla v 

různé míře charakteristická pro všechny země sovětského bloku. 

Tab. 4 Počty studentů v denní/prezenční i dálkové/distanční formě 

Doktorandské 
studium 

Zdroj: 

Univerzitní doktorandské studium následující absolvování magisterského studia trvá 

obvykle 3 roky. Došlo k jeho rychlému rozvoji: počet studentů vzrostl mezi roky 1990/91 až 

1996/97 z nuly na deset tisíc a v následujích deseti letech se více než zdvojnásobil. Zaujímá 

tak stále důležitější místo v činnosti českých univerzit. 

Dramatič.nost nárústu počtu studentú v celém tereiúmím školství zu uplynulých putnúct let 

nejlépe dokládá násled~jící graf. 

Graf č.1 Počty studentů v terciárním vzdělávání 
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Celkový počet studentů ve všech formách studia v terciámím vzdělávání se od roku 1992 

téměř ztrojnásobil, přičemž více než polovina studentů se v současnosti vzdělává 
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v bakalářském cyklu. Navzdory zvýšenému počtu studentů a zvyšující se míře jejich účasti 

v terciárním vzdělávání zůstala zaměstnanost i finanční výhody, které přináší vysokoškolský 

diplom, poměrně silné. Zaměstnanost mezi muži - absolventy terciárního vzdělávání typu A 

(věk 25-64 let) převyšuje ptůměr OECD a u že11 se ptůměru OECD rovná. Platy 

vysokoškoláků v porovnání se středoškoláky jsou vyšší než v kterékoliv jiné členské zemi 

OECD kromě Maďarska. Ve věkové skupině 30 až 44 vydělávají absolventi terciárního 

vzdělávání typu A 191 % mzdy absolventů středních škol a absolventi s kvalifikací typu B 

145 % mzdy středoškoláků. Odhad soukromé interní míry návratnosti vysokoškolské 

kvalifikace byl v roce 2002 zhruba 9% u mužů a 10% u žen33
. Tyto hodnoty jsou srovnatelné 

s průměrem EU-14, kde je podle nedávných propočtů míra návratnosti 8,78 %34
• 

Demografický vývoj a míry účasti 

Ač jsou nárůsty absolutních počtů studentů v terciárním vzdělávání markantní, situaci ještě 

komplikuje demografický vývoj příslušné populace. 

Graf č. 2 Vývoj osob ve věku 19-21 let v ČR 
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Zdroj : SVP PedF UK, Demografická projekce obyvatelstva dle věku, 2007 

33 Výdělky v České republice v letech 1988-2002: Měnící se rozdíly a jejich struktura, Jiří Večerník, Výzkumný 
projekt GDN, RRC V-37. 
34 De Ia Fuente, A. a J.F. Jimineo, "The Private and Fiscal Returns to Schooling and the Effects oj Public 
Policies on Private Jncentives to Jnvest in Education: A General Framework and Some Results for the EU," 
CESifo Working Paper No. 1392, 2005. 
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Je třeba si uvědomit, že křivka nárůstu počtu studentů v terciárním vzdělávání a křivka počtu 

osob ve věku typickém pro vstup na vysokou školu mají fakticky opačný trend. Velký pokles 

absolutního počtu skupiny obyvatel v relevantním věku umožnil, aby mnohem větší procento 

studentů složilo maturitní zkoušku. V letech 1995 až 2000 vzrostl počet studentů, kteří získali 

středoškolské vzdělání s maturitou z 39 na 49% a počet studentů s vyučením rapidně poklesl. 

Politickým rozhodnutím byl zvýšen počel n~1leřejných vysokých školách, a to z 89 000 v 

roce 1990 na 236 000 v roce 2003 (včetně kombinovaného studia). Určitá kapacita studijních 

míst byla rovněž vytvořena na nových soukromých vysokých školách neuniverzitního typu. 

Stoupla tedy i míra účasti v terciárním vzdělávání. Jen mezi roky 2000 a 2005 (když byl 

nejstrmější pokles odpovídající věkové skupiny minulostí) stoupla míra účasti na terciárním 

vzdělávání o více než dvě třetiny (z 24,5 na 41,7 % populace odpovídajícího věku)35 . 

Vzhledem k předpokládanému populačnímu vývoji populace (početně slabším ročníků 

z konce osmdesátých a především začátku devadesátých let) nelze očekávat měnící se trend 

vývoje. 

Graf č. 3 Vývoj osob ve věku 19-21 let v ČR 
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Zdroj : SVP PedF UK, Demografická projekce obyvatelstva dle věku, 2007 

Graf č.3 jasně ukazuje, že MŠMT, které v poslední letech stále navyšuje počty nově 

přijímaných studentů do terciárního vzdělávání (v posledních letech meziročně o více než 

35 OECD: Education at a Glance, Paris, 2007, graf C2.1. 
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10%), se zatím nemusí potýkat s příliš se měnící velikostí odpovídající populace (od roku 

2002 do roku 201 O bude velikost skupiny klesat jen v řádu procent), nicméně od roku 2012 je 

nutné očekávat pokles této populace téměř stejně strmý, jako byl zaznamenán v posledních 

třech letech minulého století. 

Oficiální čísla přijatých do akademického roku 2007/2008 ještě nejsou zveřejněna, ale i přes 

nejasnosti s rozpočtem pro školství nedošlo k znatelnější změně trendu a z~ zcela reálně lze 

proto předpokládat, že celkový počet všech poprvé zapsaných do terciárního vzdělávání 

v roce 2007 viditelně přesáhne hranici 90 tisíc. Už jenom v terciárních vzdělávacích 

programech 5A, tedy na vysokých školách, to bude znamenat, že poprvé se zapíše přibližně 

58 % příslušné věkové skupiny. Dalších o něco málo více než 8 % příslušné populace se 

ovšem poprvé zapíše do programů SB. Celkově to však- i po odečtení duplicitních zápisů

bude znamenat, že do terciárního vzdělávání se již letos poprvé zapíší téměř dvě třetiny 

populace příslušného věku. 36 

V tomto okamžiku se nabízí otázka, co tyto údaje znamenají ve vztahu č.eského vzdělávacího 

systém ke stadiu masového terciárního vzdělávání. Martin Trow ve své známé zprávě37 z 1. 

poloviny 70. let uvádí, že úrovně masového vysokého školství se dosáhne tehdy, když 15 % 

věkové skupiny 18-20tiletých vstupuje na vysokoškolské instituce. Z tohoto pohledu již český 

systém masové úrovně dosáhl kolem roku 1994 a to dokonce i v případě, že budeme brát v 

úvahu tradiční univerzity a vysoké školy (tzn. bez pomaturitního studia a VOŠ, které vznikly 

později). Martin Trow mluví o "univerzálním přístupu k vysokému školství" ("universa} 

access to higher education"), tedy systému, kam je přijato téměř 50% věkové skupiny. V 1. 

polovině 70. let bylo této úrovně participace dosaženo pouze v USA. O téměř 25 let později 

se v úvodu Tematické zprávy OECD o prvních letech terciárního vzděláváne8 říká, že 

trendem u sledovaných zemí je dosažení dokonce vyšší míry participace studentů všech 

věkových kategorií. Mnoho zemí se nyní nachází v období masové participace, ze které 

univerzální participace vychází. Od dob zprávy Martina Trowa se "hranice" mezi 

jednotlivými úrovněmi terciárního vzdělávání proměnily a o univerzálním přístupu bychom 

mohli hovořit až od hranice 70-80 %. Této hranice je ale podle posledních informací ze 

západních zemí velmi problematické dosáhout, protože tak velký objem studentů už často 

vyžaduje jiný systém financování (většinou s přispíváním samotných studentů), a navíc toto 

36 Koucký, J.: Kolik máme vysokoškoláků?, Praha, SVP PedF UK, 2007, str. 15. 
37 Viz Trow, M.: Problems in the Transition from Elite to Mass Higher Education. In: OECD, Policies for 
Higher Education, Paris 1974. 
38 OECD: Thematic review ofthefirts years oftertiary education, Paris, 1997 
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vzdělání již není na trhu práce takovou komparativní výhodou, proto poptávka po terciárním 

vzdělání již tolik neroste. 

V České republice pravděpodobně díky dědictví více jak 40tileté přítomnosti komunistického 

režimu, kdy byla vysoce selektivní povaha vysokého školství pokládána za běžný jev, je stále 

vysokoškolské vzdělání vnímáno jako elitní, exkluzivní záležitost. Možná proto je poptávka 

po terciárním vzdělání stále (i ve stádiu již bezesporu masifikovaného terciárního vzdělávání) 

tak enormní. 

Vývoj v dalších letech je pochopitelně obtížné odhadnout, přitom je ale nezbytné ukázat, jak 

se již za několik let podíl zapsaných do terciárního vzdělávání dostane pod tlak 

demografického vývoje. Proto SVP PedF UK zpracovalo několik možných variant dalšího 

vývoje doprovázených převzatou poslední a aktualizovanou demografickou projekcí ČSÚ do 

roku 2020. Pro srozumitelnou ilustraci vlivu populačního poklesu příslušných věkových 

skupin na vývoj podílu zapsaných do terciárního vzdělávání se jako vhodná ukazuje 

jednoduchá tzv. "statická varianta", která vychází z předpokladu, že po roce 2007, v němž 

počet zapsaných do terciárního vzdělávání dosáhne přibližně 80 tisíc v programech 5A a 11-

12 tisíc v programech 5B, se další růst zastaví a oba údaje zůstanou na neměnné hodnotě až 

do roku 2020. "Statická varianta" nepředstavuje pravdčpodobnou prognózu vývoje, ale má 

upozornit na rizika či příležitosti dalšího vývoje a konkrétně ilustrovat vztah mezi počtem 

poprvé zapsaných a demografickým vývojem, jehož vliv se projeví, ať už se reálný počet 

zapsaných vyvine jakkoli.39 

39 Koucký, J.: Kolik máme vysokoškoláků?, Praha, SVP PedF UK, 2007, str. 16-17. 
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Graf č. 3 Demografický vývoj a přijatí do terciárního 
vzděláváni v ČR 1990-2020 
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projekce obyvatelstva dle věku 2007 pro průměr ročníku ve věku 19-21. 
Pozn: Pro roky 2007 až 2020 je použita "statická varianta", kdy jsou zachovány počty zapsaných z roku 2006. 

Data, ze kterých je vytvořen Graf č.3 odpovídají v roce 2006 pro danou populaci míře účasti 

přibližně 58 %.4° Což je vzhledem k hodnotám počátku devadesátých let, které byly pro tuto 

populaci nižší než 25 % v Evropě zcela unikátní nárůst. V nejbližších pěti letech, při 

současném nezvětšování terciárního vzdělávání, bude míra účasti pro tuto věkovou skupinu 

stagnovat. Při parametrech uvedených v grafu je ale reálné mezi roky 2012 a 2016 očekávat 

velmi strmý nárůst míry účasti na terciárním vzdělávání o 20 procentních bodů z 61% na 

82%. Tento podíl populace vstupující na vysoké a vyšší odborné školy se v současné době (i 

vzhledem k zahraničním zkušenostem) nezdá být reálný. Za daleko reálnější lze pro toto 

období a při daných parametrech považovat představu o nenaplněných vysokoškolských 

aulách a již několik let prázdných a/nebo zrušených vyšších odborných školách. V tomto 

směru je jistě namístě uvažovat o snižování počtu přijímaných (a tedy i míře účasti) na VŠ a 

zároveň i o možné "záchraně" odborného terciárního vzdělávání neuniverzitního typu (ISCED 

SB). 

40 Jde o data ÚIV o zapsaných ke studiu, která jsou kontinuální. Metodologické obtíže odstraňování zápisů ke 
studiu více oborů, či na více školách jsou v tomto kontextu zanedbatelné a v textu zanedbané. 

29 



Shrnutí dosavadního vývoje. Závěry a doporučení hodnotitelů 

OCED 

Terciární vzdělávání v České republice je od roku 1989 víceméně rozvíjeno se zřetelem 

k trendům obvyklým v západních zemích. Začátkem devadesátých let byl založen nový typ 

odborného terciárního vzdělávání neuniverzitního typu (VOŠ), zároveň byl kvantitativně 

rozvíjen vysokoškolský sektor, aby se mírnil propastný rozdíl v podílu obyvatel 

s vysokoškolským vzděláním od průměru OECD. Česká republika se také aktivně zapojila do 

Boloňského procesu, aby se v rámci terciárního vzdělávání stala integrální součástí 

evropského prostoru. Směřování ČR k západoevropskému systému terciárního vzdělávání lze 

nicméně považovat, především v kvantitativním rozvoji, za příliš rychlé a nezohledňující 

demografický vývoj a populační projekce. Z kvalitativního pohledu se příliš neprojevuje 

snaha o diverzifikaci zaměření studijních programů a oborů a orientace i na jinou cílovou 

populaci, než jsou čerství maturanti. 

"Zajímavé je, že jak odhad, tak skutečnost vykazují pokračující dominanci (veřejných) 

univerzitních programů v sektoru terciárního vzdělávání: krátkodobé před-bakalářské, 

neuniverzitní terciární profesní programy a programy celoživotního vzdělávání jsou relativně 

málo vyvinuty. U velké části bakalářských/magisterských programů počet studentů, kteří 

pokračují v magisterských programech, převyšuje stanovený cíl 50 %. Oba trendy představují 

velkou výzvu pro cíl vytvořit "rozmanitý systém terciárního vzdělání"."41 

Nedaří se tedy plnit koncepci celoživotního vzdělávání. O celoživotní vzdělávání, respektive 

rozvoj jiných než prezenčních forem studia, je v českém kontextu velmi malý zájem a Češi se 

v porovnání s ostatními zeměmi výrazně méně vzdělávají při zaměstnání. To může v 

nejbližších letech způsobit nasycení poptávky po VŠ vzdělání, a následně i existenciální 

problémy institucí a kvalitativně jistě snížit úroveň svých absolventů a ve výsledku zhoršit i 

jejich situaci na trhu práce. 

Stav, ke kterému dospěly evropské země víceméně kontinuálním procesem za čtyři až pět 

dekád, se v ČR v některých směrech stává realitou po pouhých 15-ti letech extrémně rychlého 

vývoje. Učiněny byly rychlé a snadné politické kroky, které jsou veřejností pozitivně 

vnímány. Koncepčně náročnější a dlouhodobější změny však byly spíše opomíjeny (např. 

systém financování, diverzifikace terciárního vzdělávání nebo celoživotní vzdělávání). 

41 Weko, T. et al.: Tématické hodnocení terciárního vzdělávání v České republice; zpráva hodnotitelů, OECD, 
Praha 2006, str. 16. Online na adrese http://www.bologna.msmt.cz/files/CountryNote2006.pdf 
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Nedostatečně reflektovaný populační vývoj a demografické projekce v budoucích letech 

způsobí institucím poskytujícím terciární vzdělávání nepříjemné situace. Počty osob 

v odpovídajícím věku budou klesat a s nimi i počty studentů i míry participace. Kvalitní 

diverzifikace systému umožňující v terciárním vzdělávání fakticky každému nalézt 

odpovídající studijní program a především zásadní rozvoj neprezenčních forem studia, které 

do terciárního vzdělávání přivedou populaci starší 25-ti let - to jsou dvě hlavní dimenze, které 

umožní zachovat současnou míru účasti na terciárním vzdělávání i v budoucích letech bez 

velké kvalitativní a finanční újmy. 

Hodnotitelé OECD dále doporučují ... "přehodnotit systém zajišťování kvality tak, aby 

zahrnoval instituce pracovního trhu a informace o výkonnosti institucí vzhledem k trhu práce. 

Členství v Akreditační komisi pro vysoké školy by mHo hýl přdwunm;~no a měli by uo rú 

být zařazení odborníci, kteří nezastávají akademické funkce. Tito noví členové, kteří by ve 

svém rozhodování měli zohledňovat otázky trhu práce a zaměstnatelnosti, by se měli 

rekrutovat z řad klíčových členů profesních sdružení, vedoucích technických pracovníků z 

firem zaměřených na výzkum působících v České republice a z lidí, kteří hrají důležitou roli 

ve vyhledávání a přijímání absolventů vysokých škol. Měla by být přehodnocena i kritéria 

používaná rozšířenou Akreditační komisí tak, aby zohledňovala požadavky pracovního trhu a 

aby se méně zaměřovala na vzdělávací prostředky (např. na knihovní fondy, publikační 

· činnost a kvalifikační stupně vyučujících apod.). To platí snad ještě více pro akreditaci 

vyšších odborných škol. "42 

Z obdobných motivací byl připraven a v letech 2004-2007 na evropské úrovni realizován 

výzkumný projekt "Flexibilita odborníků ve společnosti znalostí: Nové požadavky na 

terciární vzdělávání v Evrope43 
", známý pod zkratkou REFLEX. 

Projekt Reflex 
Projektu REFLEX se zúčastnilo 13 zemí prostřednictvím univerzit a výzkumných institucí, 

které pod vedením ústavu ROA na Maastrichtské univerzitě vytvořily společné konsorcium. 

Účast 9 členských zemí EU/EFTA (Finsko, Francie, Itálie, Německo, Nizozemsko, Norsko, 

Rakousko, Španělsko a Velká Británie) je financována Evropskou Unií (jako specificky 

zaměřený výzkumný projekt STREP 6. rámcového programu EU), účast zbývajících čtyř 

zemí (Švýcarska a Japonska, protože nejsou členskými státy EU/EFTA, Portugalska a České 

42 lbid str. 29-30 
43 Další informace o projektu lze získat na adrese www.fdewb.unimaas.nl/roa/reflex/index.htm 
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republiky, protože k projektu přistoupily až dodatečně) je financována z národních zdrojů 

nebo ze zdrojů ESF. 

V České republice, která se do projektu REFLEX zapojila na podzim 2005, je řešitelem 

projektu tým složený se zástupců několika institucí: Střediska vzdělávací politiky 

Pedagogické fakulty UK (SVP PedF UK), Centra pro studium vysokého školství (CSVŠ), 

agentury Universitas a firmy Cinemax. V čele týmu stojí Jan Koucký, ředitel SVP PedF UK. 

Cíle projektu 

Cíle projektu jsou zaměřeny na zodpovězení tří základních okruhů otázek: 

1. Jaké kompetence potřebují absolventi pro splnění nových požadavků na pracovním trhu? 

2. Do jaké míry jednotlivé vysoké školy, fakulty a obory studia tyto kompetence rozvíjejí ? 

3. Jaké problémy vznikají mezi absolventy, vysokými školami, zaměstnavateli a dalšími 

klíčovými aktéry a jak mohou být řešeny? 

Ad 1) Projekt REFLEX si klade za úkol vymezit kompetence a jejich konkrétní charakteristiky, 

které odpovídají ve společnosti a v ekonomice nově vznikajícím požadavkům formulovaným 

z různých perspektiv a úhlů pohledu. Je velmi důležité postihnout rozmanitost kompetencí, 

které různí aktéři požadují. Kompetence absolventů vysokých škol totiž mohou být 

formulovány například v rámci státu nebo z celoevropské úrovně, z hlediska různých 

zaměstnavatelů (s velmi rozdílným zaměřením a strategií) nebo jednotlivých absolventů, 

v odlišných sektorech ekonomiky, v různých regionech nebo oblastech apod. 

Ad 2) Jak mohou vysoké školy pomoci absolventům, na něž jsou kladeny tak rozmanité 

požadavky? Rovněž odpovědi na tyto otázky mohou být posuzovány z několika různých úhlů 

pohledu. V minulosti se systémy terciárního vzdělávání vyvíjely v každé zemi podle určitých 

tradic a vlastní logiky, nebo alespoň specifickými cestami. Boloňský proces však v Evropě na 

konci 90. let započal rozsáhlou proměnu terciárního vzdělávání, která usiluje o jeho 

harmonizaci a vytvoření společného evropského prostoru. Jak se v tomto vývoji mění úloha 

vysokých škol a dalších institucí terciárního vzdělávání v jednotlivých zemích a nakolik 

dokáží reagovat na nové výzvy, se kterými se setkávají jejich absolventi? 

Ad 3) Rozdílní aktéři se snaží dosáhnout rozdílných cílů a mezi těmito cíly se může objevit -nesoulad. Na evropské úrovni neznamená harmonizace terciárního vzdělávání sjednocování 

cílů všech členských zemí nebo jejich vzdělávacích systémů. Dokonce i v rámci terciárního 

vzdělávání existují cíle - například zvýšení ekonomické výkonnosti, udržení akademické 

32 



autonomie nebo snížení sociálních nerovností - které nemusejí být vždy plně slučitelné. 

Nakolik zaměstnavatelé využívají kompetencí absolventů a jak to souvisí s poptávkou a 

nabídkou na pracovním trhu a s charakterem jejich organizace? V jakých oblastech a do jaké 

míry vysoké školy připravují absolventy na jejich role na strukturovaném pracovním trhu? 

Výzkumné nástroje 

K dosažení uvedených cílů a zodpovězení nastolených otázek používá projekt REFLEX sadu 

výzkumných nástrojů. Mezi nimi jde především o: 1) Národní zprávy, které mají v každé ze 

zúčastněných zemí analyzovat a odhalit hlavní strukturální a institucionální faktory určující 

vztah mezi terciárním vzděláváním a trhem práce; 2) Kvalitativní studie založené na řízených 

rozhovorech se zástupci vysokých škol a zaměstnavatelů, zaměřených na vymezení 

kompetencí absolventů ve společnosti znalostí; 3) Kvantitativní výzkum uplatnění absolventů 

z let 2000-2002 v každé zemi. 

Národní zprávy využívají informace a data především ze zdrojů Evropské komise a OECD 

(například databáze Labour and Employment a Education at a Glance) a samozřejmě také 

z národních zdrojů k popisu relevantních strukturálních a institucionálních faktorů (například 

obecné podmínky na trhu práce, míry účasti na terciárním vzdělávání, věk při vstupu na trh 

práce, míra regulace trhu práce a ochrany zaměstnanců apod.) ve vybraných zemích. 

Využívají rovněž údajů z výběrového šetření pracovních sil v členských zemích EU (Eurostat 

LFS) k popisu procesu začleňování absolventů na trh práce. Národní zprávy poskytují 

především celkový pohled a kontext k ostatním nástrojům projektu REFLEX. 

Po základním vhledu do problematiky v podobě národní zprávy je druhým krokem další 

upřesnění situace prostřednictvím analýzy názorů a cílů klíčových aktérů mezi představiteli 

vysokých škol a zaměstnavatelů na vzdělávací politiku, uplatnění absolventů vysokých škol a 

na jejich úlohu v těchto procesech. Zvláště v první fázi projektu je kladen důraz na získání 

informací pro "Kvalitativní studii o kompetencích absolventů ve společnosti znalostí". Studie 

přinášejí důležitý pohled, který hraje klíčovou úlohu při realizaci dalších kroků a interpretaci 

výsledků projektu. 

Nejpodstatnějším nástrojem projektu REFLEX je však v průběhu let 2005-2006 uskutečňovaný 

sběr a analýza informací přímo od absolventů, kteří získali diplom v letech 2000-2002. 

Kvantitativní údaje reflektují zkušenosti absolventů ze studia a jeho hodnocení, charakter 

vlastního přechodu ze školy na pracovní trh, strategie rozvoje další kariéry a směry, jimiž se 

pracovní kariéra skutečně vyvíjela. Klíčovými oblastmi dotazníku jsou: 
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• charakteristiky a hodnocení vysokoškolského studia a získaného vzdělání; 

• charakteristiky a hodnocení začlenění a uplatnění absolventa na trhu práce a informace o 

zaměstnavateli jako organizaci (firemní kultura, postavení na trhu apod.); 

• srovnání kompetencí absolventů získaných studiem a potřebných v zaměstnání, vztah 

hodnocení vzdělání a pracovního uplatnění. 

Při dostatečné velikosti šetřeného vzorku projekt REFLEX navíc umožní porovnání uplatnění 

absolventů jednotlivých oborů studia a konkrétních vysokých škol v různých zemích. Kromě 

absolvovaného oboru, času a výsledku studia je důležitou součástí výzkumu hodnocení studia 

absolventem, který je s odstupem 4-5 let a především ve vztahu k vykonávanému povolání 

(profesi) schopen definovat nejvýznamnější, či naopak nejslabší oblasti/charakteristiky 

vzdělávacího programu i jeho celkový přínos pro absolventovu pracovní kariéru. 

Minimální velikost vzorku je v každé ze zúčastěných zemí stanovena na 2 tisíce absolventů. 

Většina zemí však získala vzorek větší. Způsoby výběru vzorku se v jednotlivých státech 

mímč liší, ovšem prakticky ve všech je pravidlem reprezentativnost výběru podle úrovně 

získaného vzdělání, druhu vzdělávací instituce, oboru studia a regionu. Často se jedná o 

náhodný výběr z registru všech absolventů. V zemích bez registru je nečastěji praktikován 

stratifikovaný náhodný výběr absolventů z institucí nabízejících terciární vzdělávání. 

Podstatnou předností projektu REFLEX je, že přímo navazuje na projekt CHEERS, který proběhl 

v podobné skladbě 12 zemí (včetně ČR) již v letech 1998-1999 (na absolventech z roku 

1994), a jejich výsledky proto budou navzájem porovnatelné. Srovnání umožní ukázat vývoj a 

změny, které se v České republice a v ostatních zúčastněných zemích v oblasti terciárního 

vzdělávání a uplatnění absolventů odehrály v průběhu posledního desetiletí: 

a) v požadavcích absolventů na zaměstnavatele a zaměstnavatelů na absolventy; 

b) v situaci na trhu práce absolventů vysokých škol; 

c) v pojetí a hodnocení studia na jednotlivých školách a v různých oborech vzdělávání. 
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Hodnocení kvality institucí poskytujících terciární vzdělávání 

Přestože Boloňská deklarace nemluvila příliš mnoho o kvalitě a zajištění kvality, již Pražské 

komuniké ministrů uznalo zásadní roli, kterou systémy zajištění kvality hrají ve vytváření 

vysoce kvalitních standardů. V Berlíně pak byla kvalita uznána jako první a nejdůležitější 

aspekt v rámci EHEA 44
• 

Po pádu komunismu v roce 1989 a s rozvojem nového systému vysokého školství se v České 

republice v letech 1990 a 1998 Zákon o vysokých školách snažil nalézt rovnováhu mezi 

akademickou autonomií a odpovědností. Obecný model zajišťování kvality v zemích střední a 

východní Evropy závisel na státem kontrolované akreditaci všech programů a institucí v zemi, 

v němž instituce hrály hlavní roli. Akreditace se v různých situacích používala jako bariéra k 

zabránění "pochybného" poskytování vyššího vzdělávání. V České republice byla Akreditační 

komise založena v roce 1990 jako nezávislý orgán složený z 21 členů, jehož úkolem bylo 

zajistit kvalitu českého vysokého školství. Zákon z roku 1998 dal komisi širší mandát 

slučující její kontrolní funkce s hodnocením vysokých škol, fakult a programů zaměřených na 

zvyšování kvality. V roce 2005 Ministerstvo založilo druhou Akreditační komisi pro vyšší 

odborné školy. 

Akreditační komise sice jednoznačně zajišťují dostatečnou kvalitu terciárního vzdělávání 

z hlediska akademické úrovně institucí a jejich zaměstnanců, nicméně nezajišťuje ani 

nezjišťuje kvalitu ze strany absolventa. Není posuzována kvalita kompetencí, které absolvent 

studiem nabude, ani jeho uplatnitelnost na trhu práce. Bohužel, podobně jsou na tom i 

mezinárodně nejuznávanější rankingy univerzit. Jsou to seznamy určitých skupin institucí, 

komparativně seřazené podle společného souboru ukazatelů v sestupném pořadí. Univerzitní 

hodnocení jsou obvykle prezentována ve formátu "ligové tabulky"45
. 

Jeden z nejuznávanějších světových žebříčků se jmenuje THES - QS World University 

Rankings. Je publikován novinami The Times Higher Education Supplement a výsledek je 

založen na hodnocení významných akademiků v regiOnu (Peer Review Score ), agentur 

zprostředkovávajících zaměstnání (Recruiter Review), podle podílu zahraničních 

zaměstnanců (International Faculty Score), podle podílu zahraničních studentů (International 

Students Score), podle počtu studentů na zaměstnance (Student Faculty Score) a podle počtu 

44 EHEA - European Higher Education Area 
45 Devínsky, F.: Kvalita hodnocení: existuje nějaká korelace? In: Forum 3, 2007, str. 20 
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citací na publikace univerzity na Web of Science. Nicméně první dvě kritéria tvoří 50 % váhy 

celkového hodnocení. 

Další velmi uznávaný žebříček zveřejňuje časopis The Economist - Academie Rankings of 

World Universities (v českém prostředí se mu často říká Šanghajský žebříček). Oproti 

předchozímu hodnocení je tento žebříček postaven pouze na objektivních hodnoceních. 

Zohledňuje počet absolventů a zaměstnanců, kteří získali Nobelovu cenu, dále vysoce 

citované odborníky (HighlyCited.com), články publikované v časopisech Nature a Science a 

v databázích SCl a SSCI46
• Výsledek je převážen počtem pracovníků univerzity. Žebříčku je 

vytýkáno, že straní přírodním vědám, protože u technických oborů se obecně daleko méně 

cituje. 

A existují 1 další žebříčky, které fungují na podobných principech (např. The Leiden 

Ranking). 

Výhody žebříčků jsou jasné. Pokouší se je shrnout profesor Altbach: 

"Hodnocení a ligové tabulky hrají důležitou roli. Soustředí se na klíčové aspekty akademických 
výsledků a mohou ovlivnit tvůrce politik, kteří by jinak mohli spokojeně seškrtat rozpočty a uchovat 
meritokracii. Mohou stimulovat akademickou obec ve snaze o zlepšení kvality a podporovat konkurenci 
a produk.1:ivitu. Hodnocení jsou srovnání/standardy (benchmarky) dokonalosti pro veřejnost. Navíc 
pomáhají označit rozdíly mezi jednotlivými akademickými institucemi, přičemž takto může pomoc vést 
k diferencovaným cílům a misím akademických systémů. V rámci konkurenčního a tržně orientovaného 
akademického světa 21. století jsou hodnocení/žebříčky nezbytné. "47 

Jak již bylo citováno, hodnotitelé v Tématickém hodnocení terciárního vzdělávání v České 

republice doporučují ... "přehodnotit systém zajišťování kvality tak, aby zahrnoval instituce 

pracovního trhu a informace o výkonnosti institucí vzhledem k trhu práce", a navrhují, že by 

"měla [ ... ] být přehodnocena i kritéria používaná rozšířenou Akreditační komisí tak, aby 

zohledňovala požadavky pracovního trhu"48
. 

V tomto duchu jsou na následujících stránkách zpracovány dva komplexní ukazatele. Nejde 

pochopitelně o jednoduchý úkol, který by byl bez problémů přijat. Jedná se spíše o návrh 

modelu, jehož vhodnost by mohla být diskutována a postupně vylepšována. Nicméně již teď 

je jisté, že žádný model nebude vyhovovat všem. Prof. Viktor Beneš z MFF UK se v Časopise 

Forum (3/07) nebrání zohledňování úspěšnosti uplatnění absolventa při financování vysokých 

škol, ovšem upozorňuje na specificky zaměřené výzkumné univerzity, u nichž by tento 

46 SCl- Science Citation Index-expanded, SSCI- Social Science Citation Index 
47 Altbach P.G., Dilemmas ofmaking, Intemational Higher Education, 42 (2006), str.2 
48 Weko, T. et al.: Tématické hodnocení terciárního vzdělávání v České republice; zpráva hodnotitelů, OECD, 
Praha 2006, str. 28-30. Online na adrese http://www.bologna.msmt.cz/files/CountryNote2006.pdf 
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způsob hodnocení rozhodně nebyl vhodný.49 Oproti tomu profesor Kuthan je skeptický vůči 

financování podle uplatnitelnosti absolventů: 

"Představa, že vysoké školy budou fmancovány podle "úspěšnosti uplatnění" absolventů je 
hyperpragmatická. Lze si mimo jiné dobře představit, že absolventi ryze prakticky zaměřených oborů 
budou rychleji "úspěšní", že dostanou ve větším procentuálním počtu a dříve dobré zaměstnání, než 
studenti oborů teoretických. Ve sféře teorie se ale mnohdy vytváří vize formující budoucnost. Pro tuto 
zdánlivě jednoduchou měřitelnost výsledků vysokých škol podle "úspěšnosti uplatnění absolventů" 
pokládám za velmi problematickou." 50 

Analýza uplatnění absolventů a hodnocení vysokých škol 

Při analýze uplatnění absolventů vysokých škol je potřeba si uvědomit, že se nejedná o žádný 

striktně vymezený ukazatel, ale že je zapotřebí pohlédnout na celou problematiku poněkud 

komplexněji. Je potřeba zkoumat různé dimenze uplatnění vysokoškoláků a tyto dimenze 

následně propojovat. Komparace absolventů jednotlivých zemí nemůže být z pochopitelných 

důvodů prováděna bez kontextu. Proměny, které se v každé zemi projevují v odlišných 

podobách, obdobích a formách, se v mnoha směrech odrážejí i v možnostech uplatnění 

absolventů terciárního vzdělávání. 

Vývoj pracovního trhu a kvalifikační požadavky51 

Celá druhá polovina 20. a počátek 21. století představují pro Evropu a vyspělou část světa 

vůbec období velkých změn na trhu práce, ve strukturách zaměstnanosti a v růstu požadavků 

na dobře připravené lidské zdroje. Působí na to proměny, které přinášejí nové technologie a s 

nimi spojený růst produktivity, nové trendy v organizaci a dělbě práce. Do té doby 

dominantní proces industrializace se ve většině západoevropských zemí..se v průběhu 60.-70. 

let minulého století začala obracet ve svůj opak - deindustrializaci doprovázenou poklesem 

zaměstnanosti v průmyslu, ale i stavebnictví a dopravě. Díky tomu se v Západní Evropě počet 

zaměstnaných v průmyslu (sekundární sektor) a ve službách (terciární a kvartérní sektor) od 

sebe začal od poloviny 70. let rychle vzdalovat. Tendence přesunu od tradičně průmyslových 

odvětví směrem k rozvojově znalostním odvětvím se v posledních dvou desetiletích stávala 

stále silnější, takže již zastínila slábnoucí tendenci modernizační. 

Vrchol industrializace nastal nejdříve ve Velké Británii -již v roce 1911. Byla to však jediná 

země, kde industrializace vyvrcholila již v první polovině 20. století. Ve většině ostatních 

49 Gaš, B.: Ratingy z fakultního pohledu, In: Forum 3, 2007, str. 50 
50 lbid str. 52 
51 Zpracováno z Koucky, J, 2006, EU Labour Market, Job Structures and Qualification Requirement, Paper pre
sented in CEDEFOP Conference Anticipating Europe's Skills Needs, 2-3 November 2006, University of Warwick, United 
Kingdom 
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zemí v Evropě, a rovněž v USA, proběhl industrializační vrchol až mezi roky 1960 - 1980, 

tedy o více než 50 let později než ve Velké Británii. V roce 1950 nastal v Belgii, v roce 1960 

v Nizozemí, Švédsku a Švýcarsku. Pro ~ zemí (Dánsko, Francie, Mad'arsko, Německo, 

Norsko a USA) nastal industrializační vrchol v roce 1970 a pro dalších 6 zemí (Finsko, Itálie, 

Irsko, Polsko, Rakousko, Španělsko) v roce 1980. Mezi těmito roky proběhl vrchol 

industrializace rovnčž v ČR. V posledních deseti letech 20. století završilo svou 

industrializaci již pouze Řecko (1990) a jako poslední Portugalsko (1998). 

Rozbor vývoje a rozložení zaměstnanosti v posledních dvou desetiletích v zemích OECD (ale 

i v regionech členských zemí EU) ukázal na čtyři základní typy odvětvové a profesní 

struktury pracovních míst a zaměstnanosti 52
• 

Obr.l 

Odvětvové a profesní struktury zaměstnanosti 
Profily zemí EU a OECD v letech 1990-2006 

Agrárně turistický 

52 Střednědobé tendence rozvoje a typologie struktur pracovních míst v ekonomikách zemí OECD v letech 1985-
2006 a v regionech členských zemí EU v roce 2004 byly analyzovány metodami vícerozměrné (především 
faktorové) analýzy na dostupných údajích o odvětvových a profesních strukturách zaměstnanosti v členění na 15 
odvětví dle ISIC rev.3 a 9 profesních skupin dle ISCO 88. 
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Agrárně turistický typ, se silnou orientací na zemědělské práce vykonávané zemědělci a 

nekvalifikovanými pracovníky, ovšem propojené s pohostinstvím, ubytováním a obchodem a 

s tím souvisejícími provozními i administrativními profesemi. Tradičně průmyslový typ, 

především se zpracovatelským průmyslem a stavebnictvím, spojenými s dělnickými a 

řemeslnými profesemi a nekvalifikovanou pracovní silou. Rozvinutý industriální typ, v němž 

se k průmyslu přidává doprava, ale i postupně vytvářená veřejná správa a některé další služby 

a odborné profese. Rozvojově znalostní typ, založený především na službách, mezi nimiž 

mají silné postavení různorodé služby pro podnikání, včetně výzkumu a vývoje, ale i veřejné 

služby jako je školství a zdravotnictví. Na významu získávají profese jako profesionálové a 

řídící pracovníci. Každý z uvedených typů představuje nejenom naprosto rozdílnou skladbu 

pracovních míst a zaměstnání, ale má proto také přirozeně zcela odlišné nároky na vzdělání a 

kvalifikaci pracovní síly. 

Každá země (nebo i region) se v daném čase vyznačuje určitým profilem odvětvových a 

profesních struktur zaměstnanosti, který se více či méně přibližuje některému ze 

čtyř uvedených typů. Země jako Řecko (zvláště jeho ostrovy), ale částečně i některé části 

Portugalska, Polska a Španělska se blíží nejvíce agrárně turistickému typu. Částečně se však 

řadí i k tradičně průmyslovému typu, do kterého dále patří Slovensko a Maďarsko. Rozvinutý 

industriální typ má v současnosti nejvýraznější reprezentanty v České republice, ale i v 

Německu a částečně i ve Skandinávských zemích, které však již přecházejí k rozvojově 

znalostnímu typu představovanému dále především zeměmi Beneluxu a Spojeného království. 

Jiné evropské země již nejsou typově tak vyhraněné. V čase se profily jednotlivých zemí (a 

regionů) pochopitelně proměňují a postupně se přesouvají ve vymezeném prostoru, přičemž 

směr těchto přesunů zhruba odpovídá dvěma hlavním výše popsaným tendencím. 

Ekonomické podmínky 
Uplatnitelnost absolventů je velmi silně ovlivněna trhem práce, do něhož vstupují. Posilující 

ekonomiku EU z posledních let milénia s vrcholem v roce 2000 a růstem 3,7% vystřídal 

pokles rychlosti růstu v prvních třech letech nového tisíciletí a následně opět mírný růst 

v letech 2004 a 2005. Většina absolventů, kteří se zúčastnili projektu REFLEX vstupovala na 

trh práce v rozvíjejícím se hospodářství, těsně před poklesem nárůstu. 
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Tabulka č.5 ukazuje růst HDP ve stejném období v jednotlivých zúčastněných zemích. 

V Japonsku začal ekonomický pokles poněkud dříve, než ve většině ostatních evropských 

zemích. Španělsko, ačkoliv mu na začátku století rovněž začal klesat růst HDP, si meziroční 

nárůst v celém období udržuje na úrovní přibližně 3%, což je podstatně výše, než je typické u 

ostatních zemí. Ani Velká Británie v tomto období nezaznamenala významnou změnu v růstu 

HDP. Česká republika zažila na začátku století mírný pokles nárůstu HDP, v posledních 

letech prochází ovšem z tohoto pohledu rekordním obdobím. 

Tab. 5 Růst HDP (procentuální změna od posledního roku) 

Po ekonomické situaci je samozřejmě nejpodstatnější míra nezaměstnanosti. Následující 

tabulka zobrazuje míry nezaměstnanosti mezi lety 1995 a 2006. V roce 2000 byla nejvyšší 

nezaměstnanost ve středomořských zemích. Především ve Španělsku (10,8%), v Itálii (10,2%) 

a ve Francii (9,4%). Velmi vysoká byla míra nezaměstnanosti i ve Finsku (9,8%), Belgii 

(6,9%) a v Německu (6,8%). Naopak nejmenší byla tehdy v Nizozemsku (3,0%) a ve 

Švýcarsku (2,5%). 

Tab. 6 Míra nezaměstnanosti 
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2004 5,7 8,4 4,2 8,3 9,2 10,5 8,9 10,0 8,1 4,7 4,9 4,5 4,7 
2005 5,8 8,4 4,3 8,0 9,1 9,2 8,4 9,9 7,8 4,4 5,0 4,6 4,8 
2006 5,5 8,6 3,9 7,3 8,0 8,4 7,8 9,1 7,1 4,2 4,9 3,6 5,5 
ZdroJ: OECD: Economic Outlook, Volume 2006, Pans, 2006. 

Nezaměstnanost u mladých (například míru nezaměstnanosti mezi 15-24letými) je velmi 

podobná. Nejvyšší nezaměstnanost u mladých panuje v Itálii a Španělsku (31,5% a (25,5%). 

Relativně nižší míry, ale přesto vyšší, než je v daném státě obecná míra nezaměstnanosti 

vykazuje Švýcarsko (4,8%), Nizozemsko (5,3%) a rakousko (6,3%). S výjimkou Německa 

(kde je obecná míra nezaměstnanosti a míra nezaměstnanosti u zmíněné skupiny mladých 

téměř identická) všechny země vykazují u mladých vyšší nezaměstnanost, než je u celé 

populace. Poměr míry nezaměstnanosti mladých k obecné míře nezaměstnanosti se pohybuje 

mezi 1,3 v Rakousku až po 2,9 v Itálii a Norsku. Tato tabulka navíc ukazuje dlouhodobou 

nezaměstnanost. V Belgii, České republice, Francii, Německu, Itálii a Španělsku spadá více 

než polovina nezamčstnanýeh do kategorie dlouhodobé nezamčstnanosti (více než 6 měsíců). 

V Itálii je 60% nezaměstnaných bez práce déle než rok. Naproti tomu dlouhodobá 

nezaměstnanost je relativně řídkým jevem v Norsku, kde jen 16% nezaměstnaných hledá 

práci půl roku a déle a jen 5% déle rok a déle. V ostatních zemích zhruba 40-50% 

nezaměstnaných hledá práci 6 měsíců a déle a přibližně 30-40% nezaměstnaných nepracuje 

rok, či déle. 

Také je třeba vzít v potaz míru nezaměstnanosti podle úrovně dosaženého vzdělání. Tabulka 7 

ukazuje míru nezaměstnanosti mezi lety 2000 a 2004 ve skupině obyvatel s ukončeným 

terciárním vzdělání. 

Tab. 7 Vývoj míry nezaměstnanosti podle nejvyššího dosaženého vzdělání (terciární 
vzdělání, 2000 - 2004) 

Pozn: c - malý vzorek k uskutečnění odhadu, m - missing, skok v časové řadě Rakouska (2003 - 2004)je 
způsoben změnou v metodologii sběru dat. 
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Čísla ukazujÍ, že absolventi terciárního vzdělávání na trhu práce jsou výrazně méně ohroženi 

nezaměstnaností. S výjimkou Španělska, kde se míry nezaměstnanosti příliš neliší, je ve všech 

zemích míra nezaměstnanosti osob s terciárním vzděláním ku obecné míře nezaměstnanosti 

mezi hodnotami 0,25 (v České republice) a 0,75 (v Japonsku). Dále tato tabulka ukazuje, že 

se trendy nezaměstnanosti terciárně vzdělaných v jednotlivých zemích podstatně liší. Zatímco 

v Japonsku a Francii je jejich míra nezaměstnatelnosti poměrně proměnlivá, v Německu je 

v tomto období zřetelný setrvalý růst a naopak v Itálii mírný pokles. 

Konstrukce ukazatelů 
Jak již bylo na předchozích v předchozích stránkách řečeno, vzhledem k silně se 

rozrůstajícímu sektoru terciárního vzdělávání, jeho nezbytné diverzifikaci a nutnému 

hodnocení kvality je žádoucí vytvořit široce použitelnou i akceptovanou metodiku hodnocení, 

respektive absolventů. Vzhledem k masifikaci terciárního vzdělávání se nelze zaměřit pouze 

na akademickou kvalitu jednotlivých institucí, ale především na kvalitu absolventů. 

Jelikož existují na jedné straně jakási vnější kritéria společenského úspěchu a na straně druhé 

kritéria ne tolik společensky viditelná, ale o to více zaměřená na obsahovou stránku a 

kvalifikační náročnost práce/zaměstnání, věnuje se následující text bližšímu vymezení těchto 

dvou klíčových dimenzí uplatnění absolventů vysokých škol, pojednává o jednotlivých 

kritériích úspčchu a konečně analyzuje, které faktory a jakým způsobem uplatnční 

vysokoškoláků ovlivňují. 

Navrhovaná analýza je založena na využití údajů databáze REFLEX 2005/2006, přičemž jsou 

uvažováni pouze ekonomicky aktivní absolventi vysokých škol. Nezaměstnaní absolventi jsou 

do analýz zařazeni s tím, že jim je u otázek týkajících se zaměstnání přiřazena hodnota nula, 

která vlastně nezaměstnaného absolventa označuje za neúspěšného. 

Poznamenejme ještě, že v případech, kdy se mluví o variabilitě proměnných, je pracováno 

s její snad nejčastěji užívanou mírou- směrodatnou odchylkou 53
, přesněji se šířkou pásma do 

jedné směrodatné odchylky od hodnoty daného průměru v zemi. V obrázcích je uvedené 

pásmo vymezeno krajními body úseček vycházejících ze šedých sloupců a platí, že čím širší 

53 Směrodatná odchylka je často používanou mírou variability a obvykle se definuje jako odmocnina z rozptylu 
náhodné veličiny. Vyjadřuje rozptyl hodnot kolem střední hodnoty, tj. vypovídá o tom, jak se hodnoty od této 
střední hodnoty (průměru) liší, resp. jak hustě jsou kolem tohoto průměru seskupeny, přičemž vyšší hodnoty 
směrodatné odchylky znamenají vyšší variabilitu. Empirické pravidlo, jehož platnost závisí na konkrétním 
případu, říká, že jde-li o soubor hodnot, pak se většina hodnot neodlišuje od průměru o více než jednu 
směrodatnou odchylku a skoro všechny hodnoty jsou v pásmu do dvou směrodatných odchylek od průměru. 
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pásmo, tím vyšší variabilita proměnné v dané zem1. Velikost šedých sloupců navíc 

reprezentuje pásmo do Yz směrodatné odchylky od průměru a dokresluje tak rozložení 

analyzovaných proměnných v zemích. Velikost směrodatné odchylky je dále vyjadřována 

relativně a to jako procento vůči průměrné hodnotě. 

Konstrukce ukazatele SUCCESS54 

Prvním krokem v procesu konstruování ukazatelů byla explorační faktorová analýza, která 

v datovém souboru odhaloval vztahy mezi jednotlivými relevantními proměnnými. Vzhledem 

k obrovskému množství takovýchto proměnných (datový soubor REFLEX má přibližně 500 

původních proměnných) bylo nutno do jisté míry expertně vybrat nejpodstatnější dimenze, 

které do ní vstupovaly. Navíc obsáhlý dotazník způsoboval, že na jednotlivé charakteristiky 

současného uplatnění bylo zodpovězeno několik poměrně podobných otázek, což bylo 

následně většinou vyřešeno sloučením dílčích proměnných. 

Ukazatel SUCCESS má odrážet především zda a jak se absolventovi podařilo zapojit se do 

trhu práce a jak je vlastně schopen profitovat ze získaného vzdělání. Proměnné, které byly ve 

výsledku zahrnuty do tohoto ukazatele jsou "pracovní příjem respondenta", "spokojenost se 

současným zaměstnání", "stupeň nadřízenosti" a "prestiž povolání". 

Pracovní příjem absolventů vysokých škol 

Jedním z nejčastěji uváděných kritérií úspěšnosti absolventa je výše jeho pnJmu. Ve 

výzkumu REFLEX uváděli absolventi vysokých škol svůj průměrný hrubý měsíční příjem, 

který je dále přepočítán na celý úvazek u těch z nich, kteří pracují jen na částečný úvazek. 

Absolutní výše průměrného hrubého měsíčního příjmu se ovšem v různých zemích podstatně 

liší například podle rozdílné ekonomické úrovně, cenové hladiny či mzdové úrovně v dané 

zemi. Zatímco příjmy švýcarských absolventů přesahují 4 tisíce € a v Německu a v Norsku 

mají v průměru více než 3,5 tisíce €, v Estonsku nedosahují ani tisícovky a v České republice 

činí dokonce jen 865 €. A to přitom právě příjmy našich vysokoškoláků jsou při srovnání 

s ostatními skupinami v rámci České republiky proti jiným zemím poměrně vysoké 55
• 

Z těchto důvodů nelze úroveň příjmů mezi zeměmi bezprostředně srovnávat. Proto byly pro 

další analýzy příjmy v každé zemi vztaženy vždy k průměru 100% s odpovídající variabilitou. 

54 Koncepce ukazatele SUCCES byla autorem prvně rozpracovavana v rámci zakázky MŠMT "Studie 
zaměstnatelnosti absolventů vysokých škol", která je zároveň součástí projektu MPSV pod registračním číslem 
CZ.04.1.03/5.2.00 1/0033. 
55 Viz například poslední srovnávací údaje OECD v Education at a Glance 2007. OECD, Paris 2007 
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Graf č. 4 Výše příjmů absolventů vysokých škol 
Rozložení absolventů v evropských zemích 4 až 5 let po ukončení studia 
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Největší variabilitu příjmů vykazují absolventi v Německu s hodnotou směrodatné odchylky 

na úrovni 64% průměrného příjmu. Němečtí vysokoškoláci jsou v tomto ohledu 

"následováni" absolventy z Francie, Norska, Estonska, Itálie a Španělska, kde se hodnota 

směrodatné odchylky pohybuje kolem poloviny pn1měrného příjmu. Naopak nejnižší 

variabilitu příjmů absolventů lze pozorovat v Belgii, Nizozemsku a Finsku. Velikost 

směrodatné odchylky v těchto zemích odpovídá přibližně třetině průměrného příjmu. Česká 

republika se velikostí rozdílů v příjmech mezi absolventy řadí spíše mezi země s nižší 

variabilitou, což může být do jisté míry způsobeno také tím, že vysokoškolské vzdělání ještě 

po roce 2000 získávala jen poměrně malá část příslušné věkové kohorty a české vysoké 

školství bylo výrazně méně diverzifikováno. 

Spokojenost absolventů vysokých škol s prací/zaměstnáním 

Jako další kritérium úspěšného uplatnění absolventa je možné chápat to, do jaké míry je 

absolvent spokojen ve své práci/zaměstnání. Ve výzkumu REFLEX vyjadřovali absolventi 

vysokých škol spokojenost v zaměstnání na pětistupňové škále s tím, že jedna znamenalo 

"velmi nespokojen" a pět "velmi spokojen". Do analýzy vstoupili rovněž nezaměstnaní 
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absolventi, kterým byla přidělena hodnota spokojenosti nula, čímž došlo k mírnému posunutí 

celkové úrovně spokojenosti dolů a výsledný ukazatel tak nabýval hodnot od O do 5. 
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Graf č. 5 Spokojenost absolventů vysokých škol s prací/zaměstnáním 
Rozložení absolventů v evropských zemích 4 až 5 let po ukončení studia 
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Výsledky analýz ukazují, že průměrná úroveň spokojenosti se zaměstnáním se v jednotlivých 

zemích poměrně liší. Nejspokojenější jsou v tomto ohledu absolventi vysokých škol v Norsku 

a dále pak v Rakousku, Belgii, Estonsku a rovněž v České republice. Naopak jako nejméně 

spokojení se jeví italští a španělští absolventi, což je do velké míry způsobeno vysokou 

nezaměstnaností vysokoškolských absolventů v těchto zemích (v Itálii 7,5 %a ve Španělsku 

dokonce 8,8 %). Vysoká nezaměstnanost francouzských absolventů pak také Francii řadí 

mezi země s nejméně spokojenými vysokoškolskými absolventy. 

Co se týká variability spokojenosti absolventů vysokých škol v zaměstnání, nejsou mezi 

zeměmi žádné zásadní rozdíly. Překvapením jistě nebude, že nejvyšší variabilitu vykazují 

země s nejvyšším počtem nezaměstnaných vysokoškoláků, tedy Španělsko, Francie a Itálie, 

kde hodnota směrodatné odchylky přesahuje 40 % průměrné úrovně spokojenosti. Ve 

zbývajících zemích kolísá hodnota směrodatné odchylky v rozmezí od 26 % průměrné úrovně 

spokojenosti v Estonsku do 36 % v Německu. V České republice je velikost rozdílů ve 

spokojenosti absolventů s prací/zaměstnáním spíše nízká, k čemuž přispívá také fakt, že český 
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vzorek se může chlubit jednou z nejnižších nezaměstnaností vysokoškolských absolventů 

(2,4 %). 

Stupeň nadřízenosti absolventů vysokých škol 

Stupněm nadřízenosti absolventa se rozumí, zda ve svém zaměstnání přímo nebo nepřímo řídí 

další pracovníky, případně kolik a také, zda je za sledování kvality práce dalších kolegů 

odpovědný. Za tímto účelem došlo v následující analýze ke sloučení dvou původních 

proměnných z databáze REFLEX a to proměnné vyjadřující zda a kolik pracovníků absolvent 

řídí a dále pak proměnné týkající se odpovědnosti za sledování práce kolegů. První proměnná 

byla překódována do desetistupňové škály tak, že nejvyššímu stupni nadřízenosti byla 

přiřazena hodnota 10. Jelikož druhá proměnná je definována na škále od 1 (absolvent není 

vůbec odpovědný) do 5 (absolvent je ve velké míře odpovědný), obě proměnné sčítáme a 

uvažujeme rovněž absolventy nezaměstnané, nabývá finální proměnná hodnot na stupnici O až 

15, přičemž nejvyšší stupeň nadřízenosti je charakterizován hodnotou 15. 

Graf č. 6 Stupeň nadřízenosti absolventů vysokých škol 
Rozložení absolventů v evropských zemích 4 až 5 let po ukončení studia 
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Zdroj: REFLEX 2005/2006. Datový soubor absolventů terciárního vzdělávání 

Výsledky analýz ukazují, že průměrná úroveň nadřízenosti není ve všech zemích zdaleka 

stejná. Nejvyššího průměrného stupně nadřízenosti dosahují absolventi vysokých škol 
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v Norsku a Estonsku (průměrný stupeň nadřízenosti přesahuje hodnotu 6). Naopak nejnižší 

stupeň nadřízenosti vykazují francouzští, italští, němečtí a španělští absolventi, což je do 

velké míry způsobeno vysokou nezaměstnaností vysokoškolských absolventů v těchto 

zemích. 

Co se týká variability nadřízenosti absolventů vysokých škol, nejsou mezi zeměmi žádné 

výrazné rozdíly. Překvapením opět nebude, že nejvyšší variabilitu vykazují země s nejvyšším 

počtem nezaměstnaných vysokoškoláků, tedy Španělsko, Francie a Itálie, kde se hodnota 

směrodatné odchylky pohybuje na hranici 80 % průměrné úrovně nadřízenosti. Ve 

zbývajících zemích kolísá hodnota směrodatné odchylky v rozmezí od 65 % průměrné úrovně 

nadřízenosti v Estonsku do 77 % v České republice, což znamená spíše větší rozdíly ve 

stupni nadřízenosti českých absolventů vysokých škol. 

Prestiž povolání absolventů vysokých škol 

Dalším významným ukazatelem úspěšného uplatnění absolventa vysoké školy ve společnosti 

je prestiž povolání/zaměstnání, které vykonává. V mezinárodním výzkumu je přirozeně 

obtížné stanovit srovnatelným způsobem prestiž jednotlivých povolání v různých zemích. 

Proto se vychází z mezinárodní škály prestiže povolání, která je sestavena na základě rozborů 

několika desítek výzkumů prestiže v různých zemích světa, tzv. SIOPS (Standard 

International Occupational Prestige Scale). Přestože je zřejmé, že určité povolání může mít 

v různých zemích rozdílnou prestiž, stejně tak jako to, že se prestiž povolání v čase mění 

dynamičtěji, než dochází k obměnám ve škále SIOPS, mezinárodní škála prestiže se používá 

právě ve srovnávacích výzkumech jako je REFLEX. 

Ve výzkumu REFLEX definovali absolventi vysokých škol profesi, kterou vykonávají, a každé 

profesi byla následně přiřazena hodnota z mezinárodní škály prestiže povolání. V SIOPS 

profese/povolání obecně nabývají hodnot od O do 100 s tím, že vyšší hodnota znamená vyšší 

prestiž povolání. V databázi absolventů evropských vysokých škol, kteří absolvovali před 4-5 

lety, nabývají profese vysokoškoláků na škále SIOPS hodnot od nejnižších 13 až do 

nejvyšších 78. 
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Graf č.7 Prestiž povolání absolventů vysokých škol 
Rozložení absolventů v evropských zemích 4 až 5 let po ukončeni studia 
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Zdroj: REFLEX 2005/2006. Datový soubor absolventů terciárního vzdělávání 

Výsledky analýz ukazují, že průměrná úroveň prestiže povolání, v nichž pracují absolventi 

vysokých škol, není ve všech zemích zdaleka stejná. V některých zemích vykonávají 

vysokoškoláci podstatně prestižnější povolání než v jiných. Nejlépe jsou na tom v tomto 

ohledu absolventi vysokých škol v Rakousku, v Belgii a v Estonsku, kde průměrná hodnota 

SIOPS přesahuje 57 (v Rakousku dosahuje dokonce téměř 60). Naopak výrazně nejméně 

prestižní povolání vykonávají absolventi ve Španělsku (průměrná hodnota SIOPS činí 46,2), 

což je jen do jisté míry způsobeno jejich relativně vyšší nezaměstnaností. Za povšimnutí totiž 

stojí, že v Itálii a Francii, tedy v zemích trpících rovněž vyšší mírou nezaměstnanosti 

absolventů vysokých škol, nemá tato skutečnost tak silný vliv a průměrná hodnota SIOPS je 

vyšší než 53. Česká republika patří mezi zkoumanými zeměmi spíše k těm, kde absolventi 

vysokých škol vykonávají prestižnější povolání, neboť průměrná hodnota SIOPS činí 57. 

Ve variabilitě prestiže povolání absolventů vysokých škol, existují mezi jednotlivými zeměmi 

pouze drobné rozdíly. Překvapením opět nebude, že nejvyšší variabilitu vykazují země 

s nejvyšším podílem nezaměstnaných vysokoškoláků, tedy Španělsko, Itálie a Francie, kde 

hodnota směrodatné odchylky přesahuje hranici 30 % průměrné prestiže povolání 

vysokoškoláka v zemi. Ve zbývajících zemích hodnota směrodatné odchylky kolísá v rozmezí 

od 19 % průměrné prestiže povolání v Estonsku do 29 % ve Spojeném království. Česká 
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republika se v tomto ohledu svojí druhou nejnižší variabilitou řadí mezi země s nízkými 

rozdíly v prestiži povolání vysokoškolských absolventů. 

Ukazatel SUCCESS 
V předchozím textu byly představeny čtyři ukazatele společenského úspěchu, které jsou 

zároveň kritérii pro hodnocení uplatnění absolventů vysokých škol na trhu práce. Těmito 

ukazateli jsou výše příjmů, spokojenost s prací/zaměstnáním, stupeň nadřízenosti a prestiž 

povolání. Všechny uvedené ukazatele jsou jakýmisi vnějšími kritérii úspěšnosti a společně 

vytvářejí první klíčovou souhrnnou dimenzi úspěchu - SUCCESS, který je dále chápán jako 

společenský úspěch absolventa vysoké školy. SUCCESS je jedním ze dvou vstupů do 

problematiky hodnocení uplatnění vysokoškolských absolventů na trhu práce a je proto 

potřeba na něj takto nahlížet a analyzovat ho v širších souvislostech. 

Obr. 2: 

Výše příjmů 

Spokojenost 
s prací/ 

zaměstnáním 

Stupeň 

nadřízenosti 

Prestiž povolání 

X 715 

X 731 

= 

X 6 

xO 

Proměnná SUCCESS je konstruována na základě čtyř výše uvedených ukazatelů z datového 

souboru REFLEX. Váhy, s nimiž jednotlivé proměnné vstupují do výsledného ukazatele jsou 

určeny na základě faktorové a následné korelační analýzy. Metodou hlavních komponent byly 

zjištěny zátěže jednotlivých proměnných a z korelační matice byly zjištěny korelace mezi 
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jednotlivými proměnnými. Nejvíce korelujícím proměnným, které by nejsilněji ovlivňovaly 

výsledný ukazatel, byla v odpovídajícím poměru snížena váha. Výsledná proměnná byla 

následně normována, tudíž má v celém souboru normované normální rozdělení s nulovou 

střední hodnotou a jednotkovým rozptylem. SUCCESS nabývá hodnot od -3 ,37 do 2,33. 

Z výsledků analýz vyplývá, že v uplatnění absolventů z hlediska jejich společenského 

úspěchu (SUCCESSu) jsou mezi zkoumanými zeměmi nezanedbatelné rozdíly. Například 

nejvyšší průměrné společenské úspěšnosti se těší vysokoškolští absolventi v Estonsku, 

Norsku a Rakousku, následováni přímo absolventy českými a belgickými. Na opačném konci 

pomyslného žebříčku se nacházejí absolventi španělští a italští. To by mohlo být způsobeno 

jejich relativně vyšší nezaměstnaností, ovšem při pohledu na stejným způsobem 

"znevýhodněnou" Francii a její, řekněme průměrné, hodnoty společenské úspěšnosti se toto 

jeví jako méně vlivné. 

Ve variabilitě uplatnění absolventů vysokých škol z hlediska jejich společenského úspěchu 

existují mezi jednotlivými zeměmi rovněž rozdíly. Hodnota směrodatné odchylky kolísá od 

hodnoty 0,81 v Belgii po hodnotu 1 ,24 ve Španělsku. Překvapením opět nebude, že nejvyšší 

variabilitu vykazují země s nejvyšším podílem nezaměstnaných vysokoškoláků, tedy 

Španělsko, Francie a Itálie. Naopak právč Belgie, Estonsko, Norsko a také Česká republika se 

v tomto ohledu řadí mezi země s nízkými rozdíly v uplatnění vysokoškolských absolventů 

z hlediska jejich společenského úspěchu- SUCCESSu, což potvrzuje také následující graf8. 

Graf č. 8 Uplatnění absolventů vysokých Škol - SUCCESS 
Rozlofenf absolventů v evropských zemfch 4 af 5 let po ukončeni studia 
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Zdroj : REFLEX 2005/2006. Datový soubor absolventů terciárního vzdělávání 
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Bylo řečeno, že jak v úrovni společenského úspěchu, tak v míře jeho variability existují mezi 

zeměmi rozdíly. Klíčová otázka však zní, nakolik je možné budoucí společenský úspěch 

absolventa vysoké školy vysvětlit pomocí charakteristik vysokoškolského studia, případně 

charakteristik jeho samotného.V následujících analýzách se za účelem posouzení vlivu dále 

specifikovaných faktorů na hodnotu úspěchu (SUCCESSu) absolventa využívá metody 

analýzy rozptylu. 

Faktory, jejichž vliv na variabilitu úrovně společenského úspěchu se posuzuje, jsou tyto: 

• konkrétní instituce, kde absolvent absolvoval, označená vždy specifickým kódem; 

• studijní obor, který absolvent absolvoval, v mezinárodní klasifikaci ISCED na druhé 

Úl"l"IVlli; 

• stupeň vzdělání, charakterizovaný počtem let vysokoškolského studia; 

• 3 faktory charakterizující studijní program (výsledky faktorové analýzy otázek A6-

popis studijního programu) 

• Fl - "studijní program byl všeobecně považován za náročný a akademicky 

prestižní" 

• F2 "studijní program byl odborně/profesně orientovaný a blízký 

zaměstnavatelům" 

• F3 - "studijní program měl široký záběr a volnost při volbě možností studia"; 

• průběh studia na střední škole, vyjádřený průměrným prospěchem na maturitním 

vysvědčení; 

• průběh studia na vysoké škole, charakterizovaný jednak průměrnou známkou ze 

závěrečných zkoušek a jednak vlastním hodnocením studijních výsledků absolventa 

v porovnání s ostatními absolventy stejného studijního programu; 

• pohlaví absolventa; 

• vzdělání rodičů absolventa v mezinárodní klasifikaci ISCED. 
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Graf č. 9 Analýza variability SUCCESSu- síla modelu 
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Zdroj: REFLEX 2005/2006. Datový soubor absolventů terciárního vzdělávání 

Výše uvedený obrázek graficky znázorňuje sílu kombinovaného vlivu všech zkoumaných 

faktorů. Říká tedy, jak se tyto faktory podílejí na vysvětlení variability budoucího 

společenského úspěchu. Konkrétně z provedených analýz vyplývá, že zdaleka ne pro každou 

zemi jsou právě tyto uvedené/zkoumané charakteristiky vysokoškolského studia a absolventa 

samotného těmi, které stojí za variabilitou společenského úspěchu. 

Na jedné straně jsou tu země jako Francie, Estonsko, Belgie a Spojené království, kde 

zkoumané faktory vysvětlují více než 20 % variability společenského úspěchu absolventa 

vysoké školy a na straně druhé stojí například Švýcarsko a také Česká republika s přibližně 

desetiprocentním vlivem uváděných faktorů. 

Následující obrázek poskytuje pohled na sílu vlivu jednotlivých faktorů na vysvětlení 

variability SUCCESSu v České republice a zároveň přináší srovnání s minimálním, 

maximálním a průměrným vlivem v ostatních zemích. Jedná se o neočištěné jednotlivé vlivy 

všech zkoumaných faktorů. V České republice má největší vliv na variabilitu společenského 

úspěchu konkrétní instituce, kde absolvent studoval a dále pak studijní obor, který absolvoval. 

Stejně tak je tomu i co se týká průměru v ostatních zemích. Všechny vlivy (až na vliv pohlaví 

absolventa) jsou v České republice podprůměrné a v případě vlivu oboru studia, vlivu 

průběhu studia na střední i vysoké škole a vlivu charakteristik studijního programu F2 
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(odborně orientovaný obor) a F3 (obor se širokým záběrem a možností volby) patří dokonce 

k nejnižším. 

Graf č. 10 Vliv jednotlivých faktorů na vysvětlení variability SUCCESSu 
Srovnání s minimálním, maximálním a průměrným vlivem v ostatních zemích 
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Zdroj : REFLEX 2005/2006. Datový soubor absolventů terciárního vzdělávání 
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Konstrukce ukazatele EXCELLENCE56 

Prvním krokem v procesu konstruování ukazatele EXCELLENCE byla, stejně jako u 

předchozího ukazatele, explorační faktorová analýza, která v datovém souboru odhaloval 

vztahy mezi jednotlivými relevantními proměnnými. Vzhledem k obrovskému množství 

takovýchto proměnných bylo i v tomto případě nutno vybrat nejpodstatnější dimenze, které 

do ní vstupovaly. Navíc obsáhlý dotazník způsoboval, že na jednotlivé charakteristiky 

současného uplatnění bylo zodpovězeno několik poměrně podobných otázek, což bylo 

následně většinou vyřešeno sloučením dílčích proměnných. 

Ukazatel EXCELLENCE má odrážet především to, na jak odbornou a složitou práci studium 

absolventa připravilo. Bez ohledu na jeho příjem a spokojenost (tyto dvě proměnné spolu 

zřejmě nejen v ČR velmi korelují), chce posoudit jeho kvality spíše z hlediska "přidané 

hodnoty". Tato dimenze více zohledňuje odlišné motivace a hodnoty studentů u výzkumných 

univerzit. 

jaké kompetence si v průběhu studia osvojil, jak náročnou pozici ve své práci zastává, jaké je 

k ní nejvhodnější ukončené vzdělání, socioekonomický index jeho zaměstnání a jeho 

inovativnost. 

Proměnné, které byly ve výslcdk.'U zahrnuty do tohoto ukazatele jsou "stupeň inovativnosti", 

"nejvhodnější vzdělání" "požadovaná úroveň kompetence", "vlastní úroveň kompetencí", a 

"socioekonomický index". 

Stupeň inovativnosti absolventů vysokých škol 

Stupeň inovativnosti vysokoškolského absolventa vypovídá jednak o rozsahu inovací 

v organizaci, kde je zaměstnán a o celkovému přístupu organizace k inovacím a jednak o tom, 

zda se absolvent zavádění inovací sám aktivně účastní a také do jaké míry je odpovědný za 

stanovení cílů organizace. V tomto smyslu je možné rozlišit jakousi firemní a individuální 

úroveň inovativnosti, které dále vytvářejí jediný ukazatel. Pro vytvoření tohoto ukazatele 

došlo k propojení odpovědí na celkem čtyři otázky z databáze REFLEX. Na firemní úrovni se 

jednalo o otázku charakterizující rozsah inovací v organizaci na pětistupňové škále, kde 5 

znamenalo "velmi vysoký rozsah inovací" a dále o otázku vyjadřující, zda je organizace 

obvykle spíše na chvostu nebo na špici při zavádění inovací (opět na škále 1 až 5). Na 

individuální úrovni šlo především o otázku týkající se aktivní účasti na zavádění inovací 

56 Koncepce ukazatele EXCELLENCE byla autorem prvně rozpracovávána v rámci zakázky MŠMT "Studie 
zaměstnatelnosti absolventů vysokých škol", která je zároveň součástí projektu MPSV pod registračním číslem 
CZ.04.1.03/5.2.001/0033. 
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s možností odpovědi ano či ne a o otázku do jaké míry absolvent odpovídá za stanovení cílů 

organizace vyjádřenou opět na pětistupňové škále, kde 5 znamenalo "do značné míry" . 

Výsledný ukazatel inovativnosti pak nabývá hodnot na stupnici 2 až 15, přičemž nejvyšší 

stupeň inovací je charakterizován hodnotou 15. Do analýzy byli zařazeni rovněž 

nezaměstnaní absolventi, kterým byla přidělena hodnota inovativnosti nula, čímž došlo 

k mírnému posunutí celkové úrovně směrem dolů. 

Graf č.11 Stupeň inovativnosti absolventů vysokých škol 
Rozložení absolventů v evropských zemích 4 až 5 let po ukončeni studia 
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Zdroj: REFLEX 2005/2006. Datový soubor absolventů terciárního vzdělávání 

Výsledky analýz ukazují, že průměrná úroveň inovativnosti není ve všech zemích zdaleka 

stejná. Nejvíce inovativní a zároveň působící v inovativních firmách jsou absolventi vysokých 

škol v Estonsku a v České republice (průměrný stupeň inovativnosti přesahuje hodnotu 8). Na 

druhé straně francouzští, španělští, švýcarští a také němečtí absolventi jsou v tomto ohledu 

hodnoceni nejhůře, neboť průměrný stupeň inovativnosti je v těchto zemích nižší než 7. 

Co se týká variability inovativnosti absolventů vysokých škol, nejsou mezi zeměmi žádné 

dramatické (výrazné) rozdíly. Nejvyšší variabilitu vykazují země s nejvyšším počtem 

nezaměstnaných vysokoškoláků, tedy Španělsko, Francie a Itálie, kde se hodnota směrodatné 

odchylky pohybuje kolem 50% průměrné úrovně nadřízenosti. Ve zbývajících zemích kolísá 

hodnota směrodatné odchylky v rozmezí od 34 % průměrné úrovně nadřízenosti v Estonsku 
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do 46 % v Německu. Čeští absolventi vysokých škol se v tomto ohledu řadí k těm, kde je 

variabilita ve stupni inovativnosti poměrně nízká. 

Nejvhodnější vzdělání pro současné zaměstnání absolventů vysokých škol 

Pro hodnocení uplatnění absolventů vysokých škol na trhu práce se jako další vhodné 

kritérium nabízí porovnání dosaženého vzdělání se vzděláním, které absolventi považují za 

nejvhodnější pro jimi vykonávanou profesi. Na základě této informace je pak možné posoudit, 

zda vysokoškoláci v dané zemi vykonávají zaměstnání odpovídající jejich dosaženému 

vzdělání, či zaměstnání v tomto smyslu pod nebo naopak nad jejich úroveň. Ve 

výzkumu REFLEX odpovídali vysokoškolští absolventi právě na otázku jaké vzdělání považují 

za nejvhodnější pro jimi vykonávanou profesi a odpovědi byly následně převedeny na počty 

let vysokoškolského studia, které jsou uvažovány v následující analýze. 

Graf č.12 Nejvhodnější vzdělání pro zaměstnání absolventů vysokých škol 
Rozloženi absolventů v evropských zemfch 4 až 5 let po ukončeni studia 
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Zdroj: REFLEX 2005/2006. Datový soubor absolventů terciárního vzdělávání 

Výsledky provedených analýz naznačují, že mezi zeměmi existují značné rozdíly ve 

"vzdělanostní náročnosti" profesí, které vysokoškoláci vykonávají. Je to jednak z důvodů 

odlišných typů vysokoškolských systému (elitní, masové, univerzální) a také z důvodů 

odlišných požadavků pracovních trhů. Z hlediska dosaženého vzdělání nejnáročnější profese 

vykonávají absolventi vysokých škol v Estonsku, Rakousku a rovněž v České republice, kde 
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průměrný požadovaný počet let vysokoškolského studia přesahuje 4,5 roku (v Estonsku 

dokonce 4,8 roku). Naopak profese nejméně náročné na dosažené vzdělání vykonávají 

absolventi Spojeného království s průměrnou požadovanou délkou vysokoškolského studia 

2,7 roku a dále absolventi nizozemští a španělští (3,1 resp. 3,3 roku). 

Nejen v průměrné úrovni "vzdělanostní náročnosti" profesí, ale také v její variabilitě jsou 

zřejmé rozdíly mezi zeměmi. Výrazně nejvyšší variabilitu vykazují španělští absolventi s 

hodnotou směrodatné odchylky ve výši 65 % průměrné požadované délky vysokoškolského 

vzdělání. Ve zbývajících zemích kolísá hodnota směrodatné odchylky v rozmezí od 33% 

průměrné požadované délky vzdělání v Estonsku do 55 % v Itálii. V České republice je 

velikost rozdílů v požadované délce vysokoškolského vzdělání spíše nízká s hodnotou 

směrodatné odchylky ve výši 3 5 % průměru. 

Požadovaná úroveň kompetencí absolventů vysokých škol 

Vysokoškolští absolventi čelí na dynamickém trhu práce stále většímu množství požadavků. 

Z nejnovějších trendů a konceptů vyplývá, že absolvent by měl být kompetentní alespoň 

v následujících oblastech: odbornost, funkční flexibilita, inovativnost a management znalostí, 

mobilizace lidských zdrojů a mezinárodní orientace. V datovém souboru REFLEX vyplňovali 

absolventi vysokých škol úroveň devatenácti vybraných kompetencí/dovedností, která je 

vyžadována v jejich současném zaměstnání. Profesor van der Velden pak těchto devatenáct 

kompetencí ve smyslu výše uvedených oblastí rozdělil, testoval je na položkovou reliabilitu a 

vytvořil nové proměnné popisující kompetence absolventů57 . Pro potřeby následující analýzy 

vstoupily dále tyto proměnné do jediného souhrnného ukazatele požadované úrovně 

kompetencí, který nabývá hodnot na stupnici od O do 7, kde vyšší hodnota ukazatele znamená 

vyšší úroveň požadovaných kompetencí. 

57 van der Velden, R.: The Flexible Professional in the Knowledge Society; New demands on Higher Education 
in Europe, ROA, Maastricht University, 2006, presented in Reflex Workshop in Pavia, Italy. 
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Graf č.13 Úroveň kompetencí vyžadovaná od absolventů vysokých škol 
Rozložení absolventů v evropských zemích 4 až 5 let po ukončení studia 
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Výsledky analýz napovídají, že v průměrné úrovni požadovaných kompetencí existují mezi 

zeměmi jisté rozdíly. Nejvyšším požadavkům čelí v tomto smyslu absolventi v Estonsku, v 

České republice a rovněž v Rakousku s průměrnou hodnotou úrovně požadovaných 

kompetencí 5 a vyšší. Naopak: nejnižší požadavky jsou kladeny na kompetence absolventů 

španělských a francouzských (průměrná hodnota úrovně kompetencí 4,4), což je způsobeno 

především jejich relativně vyšší nezaměstnaností. 

Co se týká variability v úrovni požadovaných kompetencí, zde vyčnívají opět země 

s nejvyšším počtem nezaměstnaných vysokoškoláků, tedy Itálie, Španělsko a Francie, kde se 

hodnota směrodatné odchylky pohybuje od 38 % průměrné úrovně požadovaných kompetencí 

výše. Ve zbývajících zemích je variabilita poměrně vyrovnaná a zároveň nízká, neboť 

hodnota směrodatné odchylky kolísá v rozmezí od 22 % průměrné požadované úrovně 

kompetencí v Estonsku do 30 % v Německu. Stejný ukazatel v České republice vypovídá o 

tom, že rozdíly v požadované úrovni kompetencí jsou u českých absolventů vysokých škol 

jedny z nejnižších. 
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Vlastní úroveň kompetencí absolventů vysokých škol 

Jak již bylo řečeno, vysokoškolští absolventi čelí na trhu práce požadavkům na kompetence 

z různých oblastí. Zatímco předchozí oddíl věnoval pozornost analýze náročnosti pracovních 

míst z hlediska požadovaných kompetencí, tento analyzuje úroveň kompetencí samotných 

absolventů vysokých škol a to opět v následujících oblastech: odbornost, funkční flexibilita, 

inovativnost a management znalostí, mobilizace lidských zdrojů a mezinárodní orientace. V 

databázi REFLEX odhadovali absolventi vysokých škol vlastní úroveň devatenácti vybraných 

kompetencí/dovedností, z nichž pak Rolf Van der Velden, stejným způsobem jako v případě 

požadovaných kompetencí, vytvořil nové proměnné popisující kompetence absolventů. Pro 

potřeby následující analýzy vstoupily dále tyto proměnné do jediného souhrnného ukazatele 

vlastní úrovně kompetencí vysokoškolských absolventů, který nabývá hodnot na 

sedmistupňové škále 1 až 7 s tím, že vyšší hodnota ukazatele znamená vyšší úroveň 

kompetencí absolventa. 
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Graf č.14 Vlastní kompetence absolventů vysokých škol 
Rozložení absolventů v evropských zemích 4 až 5 let po ukončení studia 
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Zdroj: REFLEX 2005/2006. Datový soubor absolventů terciárního vzdělávání 
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V tomto případě výsledky analýz signalizují také nemalé rozdíly v průměrné úrovni vlastních 

kompetencí vysokoškolských absolventů v jednotlivých zemích. Nejvyšší průměrnou úroveň 

vlastních kompetencí mají podle provedeného výzkumu absolventi v Rakousku (průměrná 

úroveň vlastních kompetencí 5,5) a v Německu (5,4). Dále pak následují absolventi 

Spojeného království a také absolventi čeští s průměrnou hodnotou úrovně vlastních 

kompetencí 5,3. Na druhé straně, kompetence na nejnižší úrovni vycházejí u absolventů 

francouzských (průměrná hodnota úrovně vlastních kompetencí 4,9) a dále finských (5,0), kde 

je tato skutečnost způsobena především absolventy finských polytechnik. 

Ve variabilitě vlastní úrovně kompetencí absolventů vysokých škol jsou mezi zeměmi 

zanedbatelné rozdíly a pro všechny země platí, že variabilita je poměrně nízká. Dokazuje to 

hodnota směrodatné odchylky, která se pohybuje od ll % průměrné úrovně vlastních 

kompetencí v Německu do 15 % ve Španělsku. Z uvedeného vyplývá, že rovněž v České 

republice je úroveň vlastních kompetencí vysokoškoláků velmi vyrovnaná. 

Socioekonomický status povolání absolventů vysokých škol 

Kritériem úspěšného uplatnění absolventa vysoké školy je nepochybně také socioekonomický 

status povolání/zaměstnání, které absolvent vykonává. V mezinárodním výzkumu je přirozeně 

obtížné stanovit srovnatelným způsobem socioekonomický status jednotlivých povolání 

v různých zemích. Proto se vychází z mezinárodního indexu socioekonomického statusu 

povolání, tzv. ISEI (International Socio-Economic Index of Occupational Status). Přestože je, 

stejně jako u prestiže povolání, zřejmé, že určité povolání může mít v různých zemích 

rozdílný socioekonomický status, používá se tento mezinárodní index socioekonomického 

statusu povolání právě ve srovnávacích výzkumech jako je REFLEX. 

Ve výzkumu REFLEX definovali absolventi vysokých škol profesi, kterou vykonávají, a každé 

profesi byla následně přiřazena hodnot indexu socioekonomického statusu povolání. V ISEI 

profese/povolání obecně nabývají hodnot od O do 100 s tím, že vyšší hodnota znamená vyšší 

socioekonomický status povolání. V databázi absolventů evropských vysokých škol, kteří 

absolvovali před 4-5 lety, nabývají profese vysokoškoláků na škále ISEI hodnot od nejnižších 

16 až do nejvyšších 90. 
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Graf č.15 Socioekonomický status povolání absolventů vysokých škol 
Rozložení absolventů v evropských zemích 4 až 5 let po ukončení studia 
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Výsledky analýz ukazují, že průměrná úroveň socioekonomického statusu povolání, v nichž 

pracují absolventi vysokých škol, není ve všech zemích zdaleka stejná. V některých zemích 

vykonávají vysokoškoláci povolání s podstatně vyšším socioekonomickým statusem než 

v jiných. Nejlépe jsou na tom v tomto ohledu absolventi vysokých škol v Rakousku a v 

Estonsku, neboť průměrná hodnota ISEI zde přesahuje 64 (v Rakousku dosahuje dokonce 

hodnoty 67,4). Naopak povolání s výrazně nejnižším socioekonomickým statusem vykonávají 

absolventi ve Španělsku (průměrná hodnota ISEI činí 50,2), což je jen do jisté míry 

způsobeno jejich relativně vyšší nezaměstnaností. Za povšimnutí totiž stojí, že ve Francii a 

Itálii, tedy v zemích trpících rovněž vyšší mírou nezaměstnanosti absolventů vysokých škol, 

nemá tato skutečnost tak silný vliv a průměrná hodnota ISEI je 58,8 resp. 59,5. Česká 

republika patří mezi zkoumanými zeměmi spíše k těm, kde absolventi vysokých škol 

vykonávají povolání s vyšším ekonomickým statusem, neboť průměrná hodnota ISEI činí 

63,9. 

Ve variabilitě socioekonomického statusu povolání absolventů vysokých škol existují mezi 

jednotlivými zeměmi pouze drobné rozdíly. Překvapením opět nebude, že nejvyšší variabilitu 

vykazují země s nejvyšším podílem nezaměstnaných vysokoškoláků, tedy Španělsko, Itálie a 

Francie, kde hodnota směrodatné odchylky přesahuje hranici 35 % (ve Španělsku činí 

dokonce 40 %) průměrného socioekonomického statusu povolání vysokoškoláka v zemi. Ve 
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zbývajících zemích hodnota směrodatné odchylky kolísá v rozmezí od 20 % průměrného 

socioekonomického statusu povolání v Estonsku do 32 %ve Švýcarsku. Česká republika se 

v tomto ohledu svojí druhou nejnižší variabilitou řadí mezi země s nízkými rozdíly 

v socioekonomickém statusu povolání vysokoškolských absolventů. 

Ukazatel EXCELLENCE 
Nyní bylo popsáno dalších pět kritérií pro hodnocení uplatnění absolventů vysokých škol na 

trhu práce. Těmito kritérii jsou stupeň inovativnosti, požadovaná úroveň vzdělání, 

požadovaná úroveň kompetencí, vlastní úroveň kompetencí a socioekonomický status 

povolání. Uvedená kritéria, oproti předchozím, nevypovídají tolik o společensky viditelných 

znacích úspěchu, ale o to více hodnotí obsahovou a kvalifikační náročnost práce/zaměstnání 

absolventa a společně tak vytvářejí druhou klíčovou souhrnnou dimenzi úspěchu -

EXCELLENCE. Tato druhá dimenze je odlišným pohledem do problematiky hodnocení 

uplatnění absolventů vysokých škol, záměrně obsahuje jiná kritéria a dokresluje tím 

komplexní pojetí celé problematiky. Obě uváděné dimenze je potřeba zkoumat propojeně, 

nikoliv odděleně. 
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Obrázek3: 
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Proměnná EXCELLENCE je konstruována na základě pěti výše uvedených ukazatelů 

z datového souboru REFLEX. Váhy, s nimiž jednotlivé proměnné vstupují do výsledného 

ukazatele jsou určeny na základě faktorové a následné korelační analýzy. Metodou hlavních 

komponent byly zjištěny zátěže jednotlivých proměnných a z korelační matice byly zjištěny 

korelace mezi jednotlivými proměnnými. Nejvíce korelujícím proměnným, které by nejsilněji 

ovlivňovaly výsledný ukazatel, byla v odpovídajícím poměru snížena váha. Výsledná 

proměnná byla následně normována, tudíž má v celém souboru normované normální 

rozdělení s nulovou střední hodnotou a jednotkovým rozptylem. EXCELLENCE nabývá 

hodnot od -4,53 do 2,62. 

Z výsledků analýz vyplývá, že v uplatnění absolventů z hlediska obsahové a kvalifikační 

náročnosti jejich zaměstnání (EXCELLENCE) existují mezi zkoumanými zeměmi značné 

rozdíly. Výrazně nejvyššího průměrného úspěchu z tohoto hlediska dosahují vysokoškolští 

absolventi v Rakousku, v Estonsku a také v České republice. Dále následují absolventi 

němečtí a belgičtí, jejich průměrný úspěch z hlediska obsahové a kvalifikační náročnosti 

práce však není již ani poloviční. Jako nejméně úspěšní se v tomto ohledu jeví absolventi 
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španělští a francouzští. To by mohlo být způsobeno jejich relativně vyšší nezaměstnaností, 

ovšem z faktu, že stejným způsobem "znevýhodněná" Itálie dosahuje dokonce lehce 

nadprůměrné hodnoty EXCELLENCE, lze soudit, že zde působí i jiné faktory. 

Ve variabilitě uplatnění absolventů vysokých škol z hlediska obsahové a kvalifikační 

náročnosti jejich práce existují mezi jednotlivými zeměmi rovněž rozdíly. Hodnota 

směrodatné odchylky kolísá od hodnoty O, 77 v Estonsku po hodnotu 1 ,21 ve Španělsku. 

Vysokou variabilitu vykazují opět země s nejvyšším podílem nezaměstnaných 

vysokoškoláků, tedy Španělsko, Itálie a Francie. Naopak Česká republika spolu s Estonskem 

a Belgií patří k zemím s nízkými rozdíly v uplatnění vysokoškolských absolventů z hlediska 

obsahové a kvalifikační náročnosti jejich zaměstnání - EXCELLENCE, což znázorňuje také 

následující obrázek. 

Graf č.16 Uplatnění absolventů vysokých škol- EXCELLENCE 
Rozloženi absolventů v evropských zemích 4 až 5 let po ukončeni studia 
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Zdroj: REFLEX 2005/2006. Datový soubor absolventů terciárního vzdělávání 

Bylo řečeno, že jak v úrovni úspěchu z hlediska obsahové a kvalifikační náročnosti 

vykonávané práce, tak v míře jeho variability existují mezi zeměmi rozdíly. Klíčová otázka 

však opět zní, nakolik je možné tento budoucí úspěch absolventa vysoké školy vysvětlit 

pomocí charakteristik vysokoškolského studia, případně charakteristik jeho samotného. 
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V následujících analýzách se za účelem posouzení vlivu dále specifikovaných faktorů na 

hodnotu úspěchu (EXCELLENCE) absolventa využívá metody analýzy rozptylu. 

Faktory, jejichž vliv na variabilitu úrovně společenského úspěchu se posuzuje, jsou tyto: 

• konkrétní instituce, kde absolvent absolvoval, označená vždy specifickým kódem; 

• studijní obor, který absolvent absolvoval, v mezinárodní klasifikaci ISCED na druhé 

úrovni; 

• stupeň vzdělání, charakterizovaný počtem let vysokoškolského studia; 

• 3 faktory charakterizující studijní program (výsledky faktorové analýzy otázek A6-

popis studijního programu): 

• Fl - "studijní program byl všeobecně považován za náročný a akademicky 

prestižní" 

• F2 "studijní program byl odborně/profesně orientovaný a blízký 

zaměstnavatelům" 

• F3 - "studijní program měl široký záběr a volnost při volbě možností studia"; 

• průběh studia na střední škole, vyjádřený průměrným prospěchem na maturitním 

vysvědčení; 

• průběh studia na vysoké škole, charakterizovaný jednak průměrnou známkou ze 

závěrečných zkoušek a jednak vlastním hodnocením studijních výsledků absolventa 

v porovnání s ostatními absolventy stejného studijního programu; 

• pohlaví absolventa; 

• vzdělání rodičů absolventa v mezinárodní klasifikaci ISCED. 
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Graf č. 17 Analýza variability EXCELLENCE- síla modelu 
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Zdroj: REFLEX 2005/2006. Datový soubor absolventů terciárního vzdělávání 

Výše uvedený obrázek graficky znázorňuje sílu kombinovaného vlivu všech zkoumaných 

faktorů. Říká tedy, jak se tyto faktory podílejí na vysvětlení variability úspěchu absolventa 

z hlediska obsahové a kvalifikační náročnosti jeho budoucího zaměstnání. Konkrétně 

z provedených analýz vyplývá, že zdaleka ne pro každou zemi jsou právě tyto 

uvedené/zkoumané charakteristiky vysokoškolského studia a absolventa samotného těmi, 

které stojí za zkoumanou variabilitou. 

Na jedné straně jsou tu země jako Norsko, Francie, Estonsko a Belgie, kde kombinovaný vliv 

zkoumaných faktorů vysvětluje více než 24 % variability úspěchu absolventa vysoké školy 

z hlediska jeho EXCELLENCE a na straně druhé stojí například Švýcarsko a také Česká 

republika, kde tento kombinovaný vliv faktorů vysvětluje pouze přibližně 9 % variability 

EXCELLENCE. 

Následující obrázek poskytuje pohled na sílu vlivu jednotlivých faktorů na vysvětlení 

variability EXCELLENCE v České republice a zároveň přináší srovnání s minimálním, 

maximálním a průměrným vlivem v ostatních zemích. Jedná se o neočištěné jednotlivé vlivy 

všech zkoumaných faktorů. V České republice má největší vliv na variabilitu úspěchu 

absolventa z hlediska obsahové a kvalifikační náročnosti práce stupeň vzdělání, tedy počet let 

vysokoškolského studia a dále pak to, zda byl studijní program všeobecně považován za 
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náročný a akademicky prestižní. V průměru je v ostatních zemích však situace odlišná a jako 

faktory s výrazně největším vlivem se ukazují instituce a obor studia. V České republice je 

naopak vliv instituce a oboru studia na variabilitu EXCELLENCE vysoce podprůměrný. 

Naopak nadprůměrný vliv na variabilitu EXCELLENCE absolventa má v České republice 

právě stupeň vzdělání, náročnost a prestiž studijního programu a dále pak také průběh studia 

na vysoké škole. 

18% 

Graf č. 18 Vliv jednotlivých faktorů na vysvětlení variability EXCELLENCE 
Srovnání s minimálním, maximálním a průměrným vlivem v ostatních zemích 
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Zdroj: REFLEX 2005/2006. Datový soubor absolventů terciárního vzdělávání 

Uplatnění absolventů vysokých škol je vždy potřeba analyzovat z obou výše popsaných 

hledisek (SUCCESS a EXCELLENCE). V některých zemích jsou si tyto dvě odlišné, ale 

přitom velice úzce propojené dimenze úspěchu absolventa bližší a v jiných vzdálenější. 

Výsledky korelačních analýz ukázaly, že zeměmi, kde spolu SUCCESS a EXCELLENCE 

korelují poměrně silně jsou například Francie, Španělsko, Finsko a Itálie a naopak mezi země, 

kde je tento vztah podstatně slabší patří Estonsko, Norsko a také Česká republika. 
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Hodnocení vysokých škol v Ceské republice 
Výstupem této kapitoly a zřejmě hlavním závěrem celé práce je "dvourozměrný" žebříček 

vysokých škol v České republice. Výše uvedenou metodikou jsou spočteny ukazatele 

SUCCES a ECELLENCE, které zůstaly znormovány na celý datový soubor REFLEX. 

Graf č. 19 Uplatnění absolventů vysokých škol- SUCCESS 
Rozloženi absolventů 4 až 5 let po ukontenl studia v české republice 
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Zdr~j: REFLEX 2005/2006. Datový soubor absolv~ntů t~rciárního vzdělávání 

Graf č. 20 Uplatnění absolventů vysokých škol- EXCELLENCE 
Rozloženi absolventů 4 až 6 let po ukontenl studia v české republice 
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Zdroj: REFLEX 2005/2006. Datový soubor absolventů terciárního vzdělávání 
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Proto také v grafech 19 a 20 střední hodnota (nula) neodpovídá průměru v České republice, 

ale průměru za všechny zúčastněné země a školy (převáženy podle národně reprezentativních 

vah a na vzorek o velikosti dvou tisících respondentů). V těchto grafech jsou pochopitelně 

data nevážena, protože metodologie zajišťovala náhodný výběr absolventů do vzorku z každé 

fakulty. 

Na první pohled je tedy zřejmé, že téměř všechny zobrazené instituce jsou v ukazateli 

EXCELLENCE v rámci všech sledovaných zemích nadprůměrné. Naopak ukazatel 

SUCCESS je celkově daleko blíže střední, nulové hodnotě. 

Jednotlivé instituce jsou sestupně seřazeny podle průměrné hodnoty a v obou dimenzích 

vychází nejlépe České vysoké učení technické. Na opačném konci v obou žebříčcích je 

Vysoká škola podnikání, a.s., kde ovšem byl malý vzorek (jen 9 absolventů, protože v daném 

roce završil studium na VŠP první ročník absolventů) a JAMU. Pro absolventy uměleckých 

oborů není tento způsob hodnocení uplatnitelnosti, stejně jako ostatní způsoby rankingu, příliš 

přívětivý. Umělecké obory by měly být hodnoceny zřejmě spíše kvalitativními metodami. 

Celkově je ovšem hodnocení a interpretace výsledků celých univerzit poměrně ošidnou 

záležitostí. Z většiny vysokých škol se totiž projektu REFLEX nezúčastnily všechny fakulty a 

z tohoto důvodu může být výsledné hodnocení odchýlené. Jak totiž víme z analýzy rozptylu 

ukazatele EXCELLENCE největší vliv na výsledek z testovaných proměnných má úroveň 

vzdělání a náročnost a akademická prestižnost oboru. Je zřejmé, že se fakulty liší nejen 

zastoupením prestižních a akademicky náročných oborů, ale i poměrem absolventů 

v bakalářském a magisterském cyklu. Na druhou stranu všechny testované faktory vysvětlily 

v České republice jen 10% variability a proto se lze domnívat, že velká část zbylé variability 

by mohla být způsobena právě požadovanou "přidanou hodnotou" dané instituce a kvalitami 

absolventa. Ukazatel SUCCESS je v tomto směru méně problematický, protože žádná ze 

sledovaných proměnných nemá na výslednou proměnnou silnější vliv, než je v celém souboru 

obvyklé. Obdobně jako v předchozím případě je téměř 90 % variability nevysvětleno 

testovanými proměnnými a proto se opět lze domnívat, že měří to, co je požadováno. 

Jistě je vhodnější a metodologicky korektnější, aby byla posuzována data ze stejných úrovní 

studia. Vzhledem k tomu, že většina absolventů bakalářského studia pokračuje v navazujícím 

studiu magisterském je poněkud nepřesné porovnávat magistry po 4-5 letech praxe s magistry 

(do vzorku zařazených jako absolventy Bc. studia z roku 2001) jen s jedním rokem praxe. 

Proto jsou v grafech 21 a 22 vypočteny oba ukazatele pouze pro absolventy z let 2000 a 2001 

výhradně z magisterského studia. 
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Graf č. 21 Uplatnění absolventů vysokých škol - SUCCESS 
Rozloženi absolventů 4 až 5 let po ukončeni studia v české republice 
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Zdroj: REFLEX 2005/2006. Datový soubor absolventů terciárního vzdělávání 
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Graf č. 22 Uplatnění absolventů magisterského studia - EXCELLENCE 
Rozloženi absolventů 4 až 5 let po ukončení studia v české republice 

2,0 T-------

1,5 

1,0 ... .. . . . .. ...... ·- . ... ··---·. 

i 
--1 

.. __ J 

I 
::j 0,5 - ---- --· - ---· ··-- -- ·· ---- -·-- -- -- ............ .. ! 
ťj 
>< 
w 

I 

..0,5 ----- · ·· ·· · ···········- ····· ·· ·· · - - --- -- ·-····· · · · ····-··-----·- ----·----·------ ·-··· · ·--------·-··· ------ ····-- ••·•·· ······ --- - ·- ·-- - · - --·· 

-1,0 .J__ ______ ________________________ _ _ _____ __j 

.;:,+ t.~ ~ ~v~ ~ .;:,# ~ .(..# :f o"'.;:. 

Zdroj: REFLEX 2005/2006. Datový soubor absolventů terciárního vzdělávání 

Z grafů 21 a 22 je zřejmé (a není to příliš překvapivé), že absolventi magisterského studia 

jsou v obou směrech úspěšnější a lépe hodnocení než absolventi studia bakalářského. Toto by 

tedy mohla být podoba závěrečného hodnocení vysokých škol podle jejich absolventů. 

Přílohou tohoto textu jsou i grafy, které zobrazují pořadí všech zúčastněných fakult podle 
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zmíněných kritérií, ovšem bez rozlišení absolventů bakalářského a magisterského studia, 

protože u některých fakult jsou velmi nízké počty respondentů (proto jsou u názvu fakulty 

uvedeny počty, z nichž byl ukazatel vypočten) a jejich rozdělení na tyto dvě skupiny by velmi 

snížilo relevantnost výpovědi tohoto rankingu. 

Závčr 

Proces nárůstu důležitosti vzdělání v lidském životě je v současné globalizované 

společnosti nezastavitelný. Nedostatek vzdělání omezuje možnosti pracovního uplatnění a 

jedince ze společnosti do jisté míry vylučuje. Nezbytným důsledkem společenských změn je i 

růst rozsahu a významu terciárního vzdělávání. 

V každé vyspělé společnosti terciární vzdělávání expanduje. Místo přípravy budoucích 

elit se dnes terciární vzdělávání týká značné části obyvatelstva. Musí se přizpůsobovat 

potřebám již nikoliv pouze elitní, ale masové populaci a nabízet tedy vzdělání k mnohem 

širšímu spektru různých společenských uplatnění. 

V České republice probíhá nárůst terciárního vzdělávání velmi rychle a během 

patnáctiletého vývoje se dostává na úroveň zemí, kde tento proces trval několik desetiletí. 

Nárůst systému ovšem probíhá bez nutné diverzifikace oborů a expandují i dlouhé studijní 

programy, jejichž absolventi po mnoha letech studia nebudou v takto velkém počtu dobře 

uplatnitelní. Zpráva hodnotitelů OECD proto kromě diverzifikace terciárního vzdělávání do 

budoucna doporučuje hodnotit kvalitu vysokých škol a sledovat uplatnitelnost jejich 

absolventů. 

Obě doporučení v sobě spojují hodnocení SUCCESS a EXCELLENCE, které ve dvou 

dimenzích sledují kvalitu institucí poskytujích terciární vzdělávání především na základě 

úspěšnosti absolventů po ukončení studia. Dva rozměry zohledňují i odlišné cíle a motivace 

vzdělávacích institucí- v prvním případě jde o úspěšnost především z hlediska spokojenosti a 

úspěšné integrace na trh práce; ve druhém spíše o kompetentnost připravenost na výkon 

vedoucích a elitních pozic. Nelze se samozřejmě domnívat, že jsou tyto indexy jediné 

správné. Mají především zahájit diskusi nad všeobecně (nebo alespoň většinově) 

akceptovaným hodnocením kvality vzdělávací instituce a sledováním uplatnitelnosti 

absolventů. 
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R 
I UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL I 

Dotazník mezinárodního výzkumu 

Vážená kolegyně, 
Vážený kolego, 

v rukou držíte dotazník mezinárodního srovnávacího výzkumu Reflex, který je věnován otáz
kám uplatnění absolventů vysokých škol. Týká se bakalářského nebo magisterského studijního pro
gramu, který jste dokončil/a v roce 2001 nebo 2002. Pokud není jinde výslovně uvedeno, vztahuje se 
dále užívaný termín "studijní program" na tento uvedený studijní program. Pokud jste v roce 2001 
nebo 2002 ukončil/a více než jeden studijní program, uvádějte prosím odpovědi k tomu programu, 
který pro svůj profesní rozvoj považujete za nejvýznamnější. 

U většiny odpovědí na otázky zakroužkujete číslo odpovídající varianty. Tam, kde otázky zahr
nují více položek, odpovídejte zakroužkováním čísla příslušné varianty v každém řádku, tedy u každé 
položky. Nekroužkujte tedy písmena. Zásadně nic nepište do okének, která jsou u většiny otázek na 
pravém okraji stránky. Slouží pro zakódování Vašich odpovědí a musí proto zůstat prázdná. K a někte
ré otázky je možné dát více odpovědí, v tom případě na tuto možnost výslovně upozorníme. Pokud je 
zapotřebí vpisovat jako odpověď text, zapisujte jej prosím čitelně velkými tiskacími písmeny. U dota
zů na data (roky, měsíce) pište výhradně arabské číslice (ne římské). Jestliže si v případě některé otáz
ky nejste zcela jisti přesnou odpovědí, pokuste se prosím o co nejpřesnější odhad odpovědi. 

Dotazník je anonymní. Získané údaje budou použity výhradně pro výzkumné účely - to také 
byla podmínka pro poskytnutí Vaší adresy Vámi absolvovanou fakultou či vysokou školou. Za distri
buci dotazníků a jejich následné shromáždění odpovídají pověření pracovníci Vámi absolvovaných 
fakult či vysokých škol, kteří jsou vázáni mlčenlivostí o všech informacích, které jsou v dotaznících 
obsaženy. 

Vyplněný dotazník vložte do přiložené obálky a nejpozději do týdne od doručení ho zašlete na 
uvedenou adresu. Pokud budete mít jakékoliv nejasnosti nebo problémy, obraťte se na pověřené pra
covníky Vaší školy nebo fakulty (kontakt na vratné obálce). 

Děkuji Vám velice za spolupráci a ochotu. 

Nevyplňujte! 

ll I I I I I I I I 
Číslo dotazníku Kód školy 

Ing. Jan Koucký 
národní koordinátor výzkumu 

I A- Studijní program, který jste ukončil/a v roce 2001 nebo 2002 ni 

Al. Jaký byl název studijního programu a studijního oboru, který jste absolvoval/a? 
Nevíte-li to přesné, naleznete tyto údaje na absolventském diplomu. 

Al a. Studijní program (např. "historické vědy"): ............. .... ... ................ .. ... .. 

Alb. Obor (např. "archivnictví a pom. vědy hist."): ... .. . ............... ..... . ............. . 

OJ 
OJ 

Ale. O jaký typ studijního programu se jednalo? Okénka nevyplňovat! 

1. Bakalářský (např.BcA.) 

2. Magisterský (např. Ing., MUDr., MVDr. ad.) 
3. Jiný (prosíme vypsat): ... ............ ........... . .. ... ... . .. . . .. .. .. 

Ald. Uveďte název instituce (školy a fakulty), kde jste absolvoval/a 
(Nepoužívejte zkratky!) I I I I I 

.. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. .. .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . Okénka nevyplňovat! 

Ale. Jakou formou jste studovalla studijní program, který jste absolvovalla? 
1. Prezenčně 

2. Distančně 

3. Kombinovaně 

A2. Kdy jste zahájilla a ukončilla studium v tomto studijním programu? 

a. Zahájil/a: měsíc (arabským číslem) ... ... ... .. . . .. rok .. ........ .. ...... . 

b. Ukončili a: měsíc (arabským číslem) .. .......... .. . rok ................... . 

A2.l Pokud jste absolvovali a magisterský studijní program, absolvovali a jste předtím bakalář
ské studium? 

1. Ano 
2. Ne ~ pfejdětenaA2.3 

A2.2 Kdy jste zahájili a a ukončili a studium v bakalářském programu? 

a. Zahájil/a: měsíc (arabským číslem) ..... ......... . rok .................. . 

b. Ukončil/a: měsíc (arabským číslem) ..... . ........ . rok ................... . 

XA.2.2. Uveďte název instituce (školy a fakulty), kde jste absolvovali a 
tento bakalářský studijní program (Nepoužívejte zkratky!): I I I -[1 

Okénka nevyplňovat! 
A2.3 Přerušilla jste někdy studium v tomto studijním programu (nebo jemu předcházejfcim 
bakalářském) na déle než 6 měsíců? Pokud ano, na jak dlouho? Nezapočítávejte přerušení 
související se studiem -praxe, stáže nebo studium v zahraničí, které byly součástí studia ani přerušení 
mezi ukončením bakalářského programu a nástupem do programu magisterského, pokud na sebe 
studium bezprostředně navazovalo.) 

1. Ano, celkem na .... .... měsíců 
2. Ne 

Následující otázky se týkají opět pouze studijního programu, který jste absolvoval/a v roce 2001-2002 I 
AJ. Absolvovali a jste studium s vyznamenáním (červeným diplomem)? 

1. Ano 
2. Ne 

2 



A3a. Jak celkově hodnotíte Vaše studijní výsledky ve srovnání s ostatními absolventy tohoto stu
dijního programu? 

1 2 3 4 5 9 
Výsledky byly: Mnohem lepší Mnohem horší Nedokážu posoudit 

A4. Popište prosím, jaká byla Vaše situace v posledních dvou letech studia. Byl/a jste: 
I. Student na "plný úvazek" (studium bylo mou hlavní činností), 
2. Student na "částečný úvazek" (studium nebylo mou hlavní činností) 

AS. K čemu z následujících kritérií se přihlíželo při Vašem přijetí ke studiu do studijního pro-
gramu ukončeného v roce 2001 nebo 2002? Ano Ne 
a. Výsledky přijímacího řízení 1 2 
b. Prospěch na maturitním vysvědčení 1 2 
c. Prospěch na střední škole 1 2 
d. Absolvování předchozího vysokoškolského studijního programu I 2 
e. Prospěch během předchozího vysokoškolského studia 1 2 
f. Jiná výběrová kritéria, uveďte jaká:.................................. I 2 

A6. Do jaké míry vystihuje následující popis absolvovaný studijní program? 
Rozhodně Spíše Tak Spíše Rozhodně 

ano ano napůl ne ne 
a. Program byl všeobecně považován za náročný 1 2 3 4 5 
b. Zaměstnavatelé vědí, co je obsahem tohoto studijního programu I 2 3 4 5 
c. Panovala volnost při sestavování obsahu studijního programu I 2 3 4 5 
d. Program byl široce zaměřen I 2 3 4 5 
e. Program byl zaměřen na budoucí profesionální uplatnění I 2 3 4 5 
f. Program byl prestižní z akademického hlediska I 2 3 4 5 

A 7. Do jaké míry byl ve Vašem studijním programu kladen důraz na uvedené způsoby výuky? 
Ve velké míře Vůbec ne 

a. Přednášky I 2 3 4 5 
b. Práce ve skupinách I 2 3 4 5 
c. Účast ve výzkumných projektech 1 2 3 4 5 
d. Stáže, praxe 1 2 3 4 5 
e. Výcvik a získávání praktických dovedností a zkušeností I 2 3 4 5 
f. Získávání teoretických znalostí 1 2 3 4 5 
g. Učitele jako hlavní zdroj informací 1 2 3 4 5 
h. Učení se účastí na projektech, vlastní řešení problémů 1 2 3 4 5 
i. Vytváření vlastních textů, písemných materiálů 1 2 3 4 5 
j. Ústní prezentaci studentů 1 2 3 4 5 
k. Kontrolu znalostí studentů formou testů s nabídkami odpovědí I 2 3 4 5 

AS. Zúčastnil/a jste se pracovní stáže/praxe, které byly součástí tohoto studijního programu? 
I. Ano, v celkové délce přibližně ......... měsíců 
2. Ne 

A9. Do jaké míry odpovídají následující tvrzení Vám, jako studentovi? 
Rozhodně Spíše Tak 

a. Studoval/a jsem ještě navíc mimo vyžadované penzum 
nutné k úspěchu u zkoušek 

b. Usiloval/a jsem o co možná nejlepší známky. 

3 

ano ano 

2 
2 

napůl 

3 
3 

Spíše Rozhodně 
ne 

4 
4 

ne 

5 
5 

Al O. Odhadněte prosím, kolik hodin jste týdně strávil/a studiem: ....................... . 
Zaměřte se prosím na typický týden v posledních 2- 4 semestrech studia. Zahrňte činnosti 
jako je návštěva přednášek, seminářů, cvičení, ale i samostudium, praxe atd. 

I B -Vzdělávací a pracovní dráha 

Bl. Jaké bylo Vaše nejvyšší ukončené vzdělání, než jste poprvé nastoupil/a na vysokou školu? 
I. Studijní obor SOŠ (SPŠ) s maturitou 
2. Čtyřletý studijní obor SOU s maturitou 
3. Nástavbové studium pro absolventy učebních oborů 
4. Čtyřleté gymnázium 
5. Víceleté gymnázium 
6. VOŠ nebo pomaturitní studium 

B2. Jaký byl Váš průměrný prospěch na maturitním vysvědčení? 

B3. Získal/a jste nějakou pracovní zkušenost související s Vaším studiem? Týká se částečného i 
plného úvazku, neuvádějte praxe a stáže, které jste již uvedl/a v A8. 
a. Před vstupem na VŠ 

I. Ano, přibližně ............ měsíců 
2. Ne 

b. Během studia na VŠ 
I. Ano, přibližně ............ měsíců 
2. Ne 

B4. Získal/a jste nějakou pracovní zkušenost, která však nesouvisela s Vaším studiem? Týká se 
brigád, částečného i plného úvazku. 
a. Před vstupem na VŠ 

I. Ano, přibližně ............ měsíců 
2. Ne 

b. Během studia na VŠ 
I. Ano, přibližně ............ měsíců 
2. Ne 

B5. Vykonával/a jste během Vašeho vysokoškolského studia nějakou funkci v akademickém se
nátu nebo v jiné studentské organizaci? 

I. Ano, přibližně ............ měsíců 
2. Ne 

B6. Kromě studijních programů sledovaných v časti A tohoto dotazníku, zapsal/a jste se ještě do 
nějakého jiného studia po absolvování střední školy? Uvádějte jen ty programy, které jste studo-
val/a alespoň 1 školní rok. Ano Ne 
a. Studium na VOŠ (pomaturitní studium) I 2 
b. Další bakalářský nebo magisterský studijní program 1 2 
c. Doktorský studijní program 1 2 
d. Postgraduální vzdělávání (MBA, profesní vzdělávání, jako jsou odborné atestace apod.), 

uveďte jaké .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. .. 1 2 
e. Jiné vzdělávání (kurz ICT,jazykový kurz) uveďte jaké..................... .. .......... .. ...... 1 2 

Pokud jste žádné takové studium neabsolvoval/a, pokračujte otázkou Cl 
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87. Uved'te prosím podrobnější informace o těchto programech. Jestliže jde o více než 2 progra
my, vyberte ty, které považujete za nejdůležitější pro Váš profesionální rozvoj 

B7a. Studijní program: 

B7b. Obor vzdělání: 

B7c. O jaký typ studijního 
programu se jednalo? 

B7d. Kdy jste zahájil/a 
toto studium? 

B7e. Absolvoval/a jste 
tento program úspěšně? 

1. PROGRAM 

Okénka nevyplňovat! 

I. VOŠ 
2. Bakalářský 
3. Magisterský 
4. Doktorský 
5. Postgraduální 
6. Jiný, jaký: ............... .. .... .. . 

Měsíc .. .. ... Rok ...... . .. . .. . 

I. Ano, měsíc ....... rok .. . .... . . 
2. Ne, ukončeno bez absolutoria 
3. Ne,ještě probíhá 

2. PROGRAM 

Okénka nevyplňovat! 

I. VOŠ 
2. Bakalářský 

3. Magisterský 
4. Doktorský 
5. Postgraduální 
6. Jiný, jaký: 

Měsíc . . .. . . .. Rok 

I. Ano, měsíc ....... rok ..... ... .. 
2. Ne ukončeno bez absolutoria 
3. Ne,ještě probíhá 

C- Přechod ze školy do praxe po absolvování školy v roce 2001 nebo 2002 

Cl. Získal/a jste kdykoli po absolvování školy placenou práci? Neuvádějte zaměstnání, ve kterém 
jste strávila méně jak 6 měsíců. Uved'te i samostatnou výdělečnou činnost (podnikání) . 

I. Ano, pokračoval/a jsem v práci &déle než 6 měsíců), kterou jsem měl/a už během studia 
přejděte na C5 

2. Ano, začal/a jsem pracovat, 
3. N e -----:;. přejděte na E3 

C2. Kdy jste po absolvování školy v roce 2001 nebo 2002 začal/a pracovat? 

měsíc (arabským číslem) ..... . .. . ... . .. rok ....... ..... . .. . .. . 

C3. Kdy jste si začal/a hledat práci? 
1. Před absolvováním školy v roce 200 I nebo 2002 
2. Zhruba v době absolvování 
3. Po absolvování školy v roce 2001 nebo 2002 
4. Získal/a jsem práci bez hledání ----?> přejděte na C5 

C4. Kolik měsíců trvalo, než jste práci našel/našla? 

a. Před absolvováním školy, .. .... ..... měsíců 

b. Po absolvování školy, .. ............. měsíců 

5 

CS. Jak jste si práci našel/našla? Vyberte pouze jednu odpověď 
I. Prostřednictvím inzerátu v novinách 
2. Prostřednictvím úřadu práce 
3. Prostřednictvím personální agentury 
4. Prostřednictvím internetu 
5. Sám/sama jsem kontaktoval/a zaměstnavatele 
6. Byl/a jsem osloven/a zaměstnavatelem 
7. Díky pracovní praxi/stáži během studia 
8. S pomocí rodiny, přátel nebo známých 
9. Díky škole (poradně) 

10. Zahájil/a jsem vlastní podnikání 
ll. Jiným způsobem, jak: ... .... .......... . ....... ... ... ...... . . 

D- První zaměstnání po absolvování školy v roce 2001 nebo 2002 

Otázky se vztahují k Vašemu prvnímu zaměstnání nebo samostatně výdělečné činnosti po absolvování 
školy v roce 2001 nebo 2002. Neuvádějte zaměstnání, ve kterém jste strávil/a méně jak 6 měsíců. Jest
liže jste pokračoval/a (po dobu delší 6 měsíců) v zaměstnání nebo vlastním podnikání zahájeném už 
před abso!utoriem, zaznamenejte tuto situaci, jako kdyby nastala bezprostředně po absolvování. 

Dl. Popište co nejpodrobněji vykonávanou profesi (např. ředitel malého podniku; vědec nebo od
borník v pfírodních vědách; učitel na střední škole; technický pracovník v zemědělství; inženýr; kan-

e-~!~~~~ ~~~~~~ík~ .. ........ .. _.. .. . .. . .. .. . .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . I I I I I 
Okénka nevyplňovat! 

D2. Popište co nepodrobněji Vaše hlavní úkoly nebo vykonávané činnosti (např. analýza výsledků 
měření, vf-uka ve třídě, příprava marketingových plánů, koordinace podřízených atp.) 

D3. V jakém hospodářském odvětví jste pracoval/a (např. výroba počítačů; výroba strojů a zaříze-
ní; pohostfnství a ubytování; nemovitosti, služby pro podniky, výzkum a vývoj; [[] 
veřejná správa, obrana, sociální zabezpečení; zdravotnictví; stavebnictví) 

Okénka nevyplňovat! 

D4. Byl/a jste osobou samostatně výdělečně činnou? 
I. Ano -----:;. přejděte na D6 

2. Ne 

DS. Jaký typ pracovní smlouvy jste měl/a ve Vašem prvním zaměstnání po absolvování školy? 
I. Nadobu neurčitou 
2. Nadobu určitou na .. . .. . měsíců 
3. Jiný, uveďte jaký ..... ...... . ... ............ ... .. ... . .. ...... . 

D6. Jaká byla Vaše průměrná pracovní doba? ve smlouvě ............... .. hodin týdně 
reálně......... . .. .. .. hodin týdně 

D7. Jak}· byl Váš hrubý měsíční příjem, když jste do práce nastoupil/a nebo- v případě, že už 
jste během studia pracoval/a- těsně po absolvováni školy? 
V případě, že podnikáte, přepočítejte roční příjem na měsíční. V případě, že jste pracoval/a na zkráce
ný pracovní úvazek, přepočítejte příjem na plný úvazek 

.... .... ..... . ..... .. .... Kč měsíčně 
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D8. Zahrnovala Vaše práce úvodní zácvikové období? Ano Ne 
a. Formou organizovaného školení, tréninku nebo kursu- přibližně ...... . .. měsíců I 2 

b. Neformální zaučení (např. tzv. kolečko, zácvik)- přibližně ........... měsíců 2 

D9. Jaké vzdělání považujete za nejvhodnější pro práci, jež jste vykonával/a ve svém prvním 
zaměstnání? 

1. Doktorandský stupeň (Ph.D) 
2. Jinou postgraduální kvalifikaci 
3. Magisterské vzdělání (Ing., apod.) 
4. Bakalářské vzdělání 

5. Vyšší odbornou školu 
6. Středoškolské vzdělání s maturitou a nižší 

DtO. Jaký obor studia považujete za nejvhodnější pro práci, jež jste vykonával/a ve svém prvním 
zaměstnání? 

I . Jednoznačně Vámi vystudovaný obor 
2. Vámi vystudovaný nebo příbuzný obor 
3. Zcela jiný obor 
4. Není třeba zvláštní oborové specializace 

Dll. Do jaké míry byly Vaše znalosti a dovednosti ve Vašem prvním zaměstnání využity? 

2 3 
Do značné míry 

4 5 
Vůbec ne 

D12. Do jaké míry převyšovaly požadavky práce Vaše tehdejší znalostí a dovednosti? 

2 3 
Do značné míry 

D13. Stále působíte ve Vašem prvním zaměstnání? 
I. Ano 

4 5 
Vůbec ne 

2. Ne, odešel/odešla jsem z něj v .......... měsíc, ............... rok 

E - Profesní historie a současná situace 

El. U kolika zaměstnavatelů (včetně vlastní samostatně výdělečné činnosti a včetně současného 
zaměstnání) jste po absolvování studia v roce 2001 nebo 2002 pracoval/a? 

počet zaměstnavatelů ............ . 

E2. Jak dlouho jste celkem byl/a zaměstnán/a od absolvování školy v roce 2001 nebo 2002? 

v měsících přibližně ............. . 

E3. Byl/a jste někdy nezaměstnaný/á (tj. neměl/a jste práci a hledal/a ji) od absolvování školy 
v roce 2001 nebo 2002? 

1. Ano, kolikrát ....... . .. .. , celková doba nezaměstnanosti byla ..... ... ... ..... měsíců 
2. Ne 
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E4. Zabýval/a jste se v posledních 4 týdnech: 
a. Dalším vzděláváním nebo výcvikem vztahujícím se k Vašemu profesnímu rozvoji? 

1. Ano, kolik hodin týdně : ......... .............. . 
2. Ne 

b. Péčí o dítě, o rodinu 
1. Ano, kolik hodin týdně: ....................... . 
2. Ne 

c. Jlieplacenou, dobrovolnickou prací 
1. Ano, kolik hodin týdně: ....................... . 
2. Ne 

E5. SnažiVa jste se v uplynulých 4 týdnech sehnat (jinou) placenou práci? 
I. Ano 
2. Ne 
3. Ne, ale čekám na výsledky dřívější žádosti o práci 

E6. Jak užitečné by podle Vás byly Vaše sociální kontakty (přátelé, příbuzní, kolegové, bývalí 
učitelé atd.), pokud byste potřeboval/a: Velmi Spíše Tak Spíše Zcela 

užitečné užitečné napůl neužitečné neužitečné 

a. Informace o pracovních příležitostech 
b. Pomoc při získání práce 
c. Pomoc se zahájením vlastní výdělečné činnosti 

2 
2 
2 

3 
3 
3 

E7. Jste nyní v placeném zaměstnání? Včetně samostatně výdělečné činnosti. 
I. Ano, mám jedno zaměstnání 
2. Ano, mám více než jedno zaměstnání 
3. Ne ~ přejdětenaHJ 

F- Současné zaměstnání I samostatná výdělečná činnost 

4 
4 
4 

5 
5 
5 

N:ísledující otázky se týkají Vaší současné situace v zaměstnání, příp. samostatné výdělečné činnosti. 
J~stližejste stále v prvním zaměstnání po absolvování školy v roce 2001- 2002, odpovídejte jak situace 
vypadá právě ted: Jestliže máte více zaměstnání, odpovídejte za to, ve kterém pracujete nejvíce hodin. 

Fl. Popište co nejpodrobněji vykonávanou profesi (např. ředitel malého podniku; vědec nebo od
borník v přírodních vědách; učitel na střední škole; technický pracovník v zemědělství; inženýr; kon-

~.~lář~~.~~~.~~~~ík).. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . .. . . . .I I I I I 
Okénka nevyplňovat! 

F2. Popište co nepodrobněji Vaše hlavní úkoly nebo vykonávané činnosti (např. analýza výsledků 
měření, výuka ve třídě, příprava marketingových plánů, koordinace podřízených atp.) 

.................... .... .. ... ...... ............................... ..... . ... .... .... . .... .. ........ . ......... ......... .. .... . 

FJ. Jste osobou samostatně výdělečně činnou? 
1. Ano 
2. Ne ~ přejděte na F5 
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F4. Závisíte pracovně předev~ím na jednom nebo na více zákaznicích, ěi klientech? 
I. Hlavně na jednom zákazníkovi/klientovi ~ přejděte na F6 

2. Na více zákaznících/klientech ~ přejděte na F6 

FS. Jaký typ pracovní smlouvy nyní máte? 
I. Na dobu neurčitou 
2. Na dobu určitou na ..... . měsíců 
3. Jiný, uveďte jaký ........... ... .. .. .... ................ . ... . . . 

F6. Jaká je Vaše týdenní pracovní doba? 
a. Smluvní/dohodnutý počet hodin v hlavním zaměstnání/výdělečné činnosti . . . . . . . . . . . . hodin týdně 

b. Placené i neplacené přesčasové hodiny v hlavním zaměst./výdělečné činnosti .. .... .. .... hodin týdně 

c. Průměrná doba strávená v jiném placeném zaměstnání/výdělečné činnosti 

d. Celková doba strávená ve všech zaměstnáních/výdělečných činnostech 

F7. Jaký je Váš průměrný měsíční hrubý příjem? 

... .... . .... hodin týdně 

............ hodin týdně 

a. Ze smlouvy s hlavním zaměstnavatelem/výdělečné činnosti 
(mimo přesčasové práce, zvláštní příplatky) ..... ....... . ..... Kč měsíčně 

b. Z přesčasů nebo ze zvláštních příplatků (odměn) u hlavního 
zaměstnavatele 

c. Z ostatních zaměstnání/výdělečných činností 

.................. Kč měsíčně 

... ... ........... Kč měsíčně 

FS. Jaké vzdělání považujete za nejvhodnější pro tento druh práce? 
I. Doktorandský stupeň (Ph.D) 
2. Jinou postgraduální kvalifikaci 
3. Magisterské vzdělání (Ing., apod.) 
4. Bakalářské vzdělání 

5. Vyšší odbornou školu 
6. Středoškolské vzdělání a nižší 

F9. Jaký obor studia považujete za nejvhodnější pro tento druh práce? 
I. Jednoznačně Vámi vystudovaný obor 
2. Vámi vystudovaný nebo příbuzný obor 
3. Zcela jiný obor 
4. Není třeba zvláštní oborové specializace 

Fl O. Jak dlouho by trvalo průměrnému absolventovi s odpovídajicim vzděláním, aby plně zvlá
dal toto zaměstnání? 

I . 6 a méně měsíců 
2. 7 - ll měsíců 
3. I až 2 roky 
4. 3 až 5 let 
5. 6 až 10 let 
7. Více než JO let 

Fll. Do jaké míry využíváte v současné práci Vaše znalosti a dovednosti? 

2 3 
Do značné míry 

4 

9 

5 
Vůbec ne 

Fl2. Do jaké míry náplň práce převy~uje Va~e souěasné znalosti a dovednosti? 

2 3 4 5 
Do značné míry Vůbec ne 

FlJ. Jak jste s Vaší souěasnou prací spokojen/a? 

2 3 4 5 
Velmi spokojen Velmi nespokojen 

Fl4. Absolvoval/a jste v posledních 12 měsících nějaká školeni/výcvik související s praci? 
Neuvádějte ty, které jsou zmíněny v části B tohoto dotazníku . 

I. Ano 
2. Ne ~ přejdětenaGJ 

Fl S. Co bylo nejdůležitějším důvodem pro absolvováni těchto školeni/výcviku? 
Jestliže bylo kursů více, uveďte důvody ke kursu nejdůležitějšímu. 

I. Aktualizovat znalosti pro současnou práci 
2. Zlepšit si kariérní možnosti 
3. Připravit se na práci v jiném oboru 
4. Připravit se na vlastní výdělečnou činnost 
5. Jiný, uveďte jaký: ... ......................... . 

I G -Zaměstnavatel I 

Následující otázky se vztahují k organizaci, kde nyní pracujete. Jestliže jste osoba samostatně výděleč
ně činná, otázky se vztahují na Vás nebo případně na organizaci, kterou vedete. 

Gl. Kdy jste nastoupil/a k Vašemu současnému zaměstnavateli? Kdy jste zahájil/a svou samo
statnou výdělečnou činnost? 

měsíc (arabským číslem) . .. .. . . .. .. . .. . rok ............. ..... . 

G2. V jakém hospodářském odvětví pracujete (např. zpracovatelský průmysl; výroba strojů a zaří-

veřejná správa, obrana, sociální zabezpečení; zdravotnictví) 
zení; pohostinství a ubytování; nemovitosti, služby pro podniky, výzkum a vývoj; [[] 

Okénka nevyplňovat! 

GJ. Pracujete ve veřejném nebo soukromém sektoru? 
I. Veřejný sektor (státní správa, veřejné a státní školství) 
2. Soukromá nezisková organizace (nadace) 
3. Soukromá komerční/zisková společnost (obchodní organizace, průmyslový podnik, soukromé 

školství, soukromé zdravotnictví atd.) 
4. Jiná forma, jaká: ... .................................. . 

G4. V kterém regionu je místo výkonu Vaší práce? 
Kraj: I. Praha 4. Plzeňský 7. Liberecký 10. Vysočina 13. Zlínský 

2. Středočeský 5. Karlovarský 8. Královéhradecký ll. Olomoucký 14. Moravskoslezský 
3. Jihočeský 6. Ústecký 9. Pardubický 12. Jihomoravský 

Země: I. ČR 
2. Jinde, kde: ............... ........ . 
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·--····--·--·----------------------------...,..-----=------------
GS. Jak silná konkurence panuje na trhu, na němž Vaše organizace působí? 

2 3 4 5 9 
Velmi silná Velmi slabá Nevím, nevztahuje se 

G6. Konkuruje Vaše organizace hlavně nízkou cenou nebo vysokou kvalitou? 

2 3 4 5 9 
Hlavně cenou Hlavně kvalitou Nevím, nevztahuje se 

G7. Jak stabilní je poptávka na trhu, na němž Vaše organizace působí? 

2 3 4 5 9 
Velmi stabilní Velmi nestabilní Nevím, nevztahuje se 

GS. Na jakém teritoriu Vaše organizace působí? 
I. Lokálním, místním 
2. Regionálním, na úrovni kraje 
3. Na úrovni celé ČR 
4. Mezinárodním 

G9. Jaké z následujících změn se uskutečnily ve Vaší organizaci od doby Vašeho nástupu? 

a. Zásadní změny v oblasti mé vlastní pracovní činnosti 
b. Reorganizace 
c. Spojení s nebo převzetí jinou firmou 
d. Rozsáhlé snižování stavu pracovníků 
e. Přemístění firmy do jiné lokality 

Ano Ne Nevím 

2 
2 
2 
2 
2 

3 
3 
3 
3 
3 

Všechny organizace, výrobní i nevýrobní, mohou být konfrontovány s potřebou inovací. 
GtO. Jak byste charakterizoval/a rozsah inovací ve Vaší organizaci nebo práci s ohledem na: 

Velmi vysoký rozsah inovací Velmi malý rozsah inovací 

a. Produkované výrobky nebo služby 
b. Používané technologie, zařízení , nástroje 
c. Uplatňované znalosti, metody 

G 11. Účastníte se aktivně zavádění těchto inovací? 

a. Produkované výrobky nebo služby 
b. Používané technologie, zařízení, nástroje 
c. Uplatňované znalosti, metody 

2 
2 
2 

Ano Ne 

2 
2 
2 

3 
3 
3 

4 
4 
4 

5 
5 
5 

Nevztahuje se/žádné inovace 

3 
3 
3 

G12. Je Vaše organizace obvykle na špici při zavádění inovací, nových znalostí nebo postupů, 
nebo se jim spíš s odstupem času přizpůsobuje? 

2 3 4 5 9 
Spíše na špici Je spíše na chvostu Nevím, nevztahuje se 

G 13. Jak jsou obsazovány vyšší pracovní pozice ve Vaší organizaci? 

I 2 3 4 5 9 
Hlavně z vlastních řad Hlavně pracovníky zvenčí Nevím, nevztahuje se 

ll 

G14. Kolik lidí pracuje ve V a§ i organizaci, případně ve Vaší pobočce? 
l-9lidí 
I0-49lidí 
50-99lidí 
100-2491idí 
250- 999 lidí 
1000 a více lidí 

GIS. Řídíte přímo •ebo nepřímo další pracovníky? 
1. Ano, řídím v:ce organizačních jednotek 
2. Ano, řídím ...... ... .. .. pracovníků 
3. Ne 

G16. Do jaké míry odpo\oidáte za: 
a. Stanovení cílů organizace 

Do značné míry 
1 

b. Stanovení cílů V !clí vlastní práce I 
c. Rozhodování o pracovních postupech v organizaci I 
d. Rozhodování o způsobu vlastní práce I 

2 
2 
2 
2 

3 
3 
3 
3 

G17. Do jaké míry odpo\oidají následující tvrzení Vaši roli v zaměstnání? 
Zcela Spíše Tak 

odpovídá odpovídá napůl 
a. Kolegové se na mé spolěhají jako na směrodatný 

zdroj odborných infonnzcí 
b. Pravidelně informuji kolegy o novém vývoji 

v mé pracovní oblasti 
c. Jsem iniciativní při vytváření profesionálních 

kontaktů s experty mimo naši organizaci 
d. Součástí mé práce je dodržovat profesionální 

etiku 

2 3 

2 3 

2 3 

2 3 

Celkem 
I 
2 
3 
4 
5 
6 

4 
4 
4 
4 

V pobočce 
1 
2 
3 
4 
5 
6 

Vůbec ne 
5 
5 
5 
5 

Spíše Vůbec 

neodpovídá neodpovídá 

4 5 

4 5 

4 5 

4 5 

G18. Do jaké míry: Ve velké míře Vůbec ne Nevztahuje se, 

a. Závisejí výsledky Vaší J:nice na výkonech 
ostatních pracovníků v •Jrganizaci? 

b. Závisejí výsledky práce ostatních kolegů 
na Vašem výkonu? 

c. Jste odpovědný/á za sledování kvality 
práce dalších kolegů? 

2 3 

2 3 

2 3 

nemám žádné kolegy 

4 5 9 

4 5 9 

4 5 9 

G19. Do jaké míry mohoa být Vaše pracovní výkony objektivně posouzeny Vašimi spolupracov
níky (tj. nadřízenými, kolegy)? 

Ve velké míře Vůbec ne Nevztahuje se, nemám žádné 
nadřízené nebo kolegy 

2 3 4 5 9 

G20. Jak podrobně sleduje Váš/Vaše nadřizený/á Vaše pracovní výkony? 

Sleduje je velmi podrobné Vůbec je nesleduje 

2 3 4 5 
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Nevztahuje se, nemám 
žádné nadřízené 

9 



G21. Nakolik by Vaši organizaci poškodilo, kdybyste v práci udělal/a vážnou chybu nebo 

opomenul/a něco závažného vykonat? 

2 3 4 5 
Vůbec by ji to nepoškodilo Velice by ji to poškodilo 

I H- Kom~etence I 
Hl. Jak odhadujete vlastní úroveň kompetencí/dovedností a jaká jejich úroveň je vyžadována ve 
Vašem současném zaměstnání? Pokud jste nezaměstnanýlá, vyplňujte jen sloupec .. Vlastní úroveň". 

Vlastní úroveň Úroveň vyžadovaná v zaměstnání 
STUPNJCE 

I = Velmi vysoká 7 = Velmi nízká I = Velmi odpovídá 7 = Vůbec neodpovídá 

2 3 4 5 6 7 1. Zvládnutí vlastního oboru 1 2 3 4 5 6 7 
2 3 4 5 6 7 2. Znalosti z dalších oborů 1 2 3 4 5 6 7 
2 3 4 5 6 7 3. Analytické myšlení 1 2 3 4 5 6 7 
2 3 4 5 6 7 4. Schopnost rychle si osvojit nové znalosti 1 2 3 4 5 6 7 
2 3 4 5 6 7 5. Schopnost efektivně vyjednávat 1 2 3 4 5 6 7 
2 3 4 5 6 7 6. Schopnost dobře pracovat pod tlakem 1 2 3 4 5 6 7 
2 3 4 5 6 7 7. Mít "čich" pro nové příležitosti 1 2 3 4 5 6 7 
2 3 4 5 6 7 8. Schopnost koordinovat činnosti 1 2 3 4 5 6 7 
2 3 4 5 6 7 9. Schopnost efektivně využívat čas 1 2 3 4 5 6 7 
2 3 4 5 6 7 10. Schopnost produktivně pracovat v týmu 1 2 3 4 5 6 7 
2 3 4 5 6 7 ll. Schopnost mobilizovat pracovní kapacity 1 2 3 4 5 6 7 

druhých 
2 3 4 5 6 7 12. Schopnost jasně vysvětlit druhým svá 1 2 3 4 5 6 7 

stanoviska 
2 3 4 5 6 7 13. Schopnost asertivně se prosadit 1 2 3 4 5 6 7 
2 3 4 5 6 7 14. Schopnost používat PC a internet 1 2 3 4 5 6 7 
2 3 4 5 6 7 15. Schopnost přicházet s novými nápady 1 2 3 4 5 6 7 

a řešeními 
2 3 4 5 6 7 16. Ochota znovu se zamyslet nad vlastními 1 2 3 4 5 6 7 

nápady i nad nápady ostatních 
2 3 4 5 6 7 17. Schopnost prezentovat výrobky, myšlenky 1 2 3 4 5 6 7 

nebo zprávy veřejnosti 
2 3 4 5 6 7 18. Schopnost připravovat písemné podklady, 1 2 3 4 5 6 7 

zprávy 
2 3 4 5 6 7 19. Schopnost vyjadřovat se (i písemně) v cizím 1 2 3 4 5 6 7 

jazyce 

H2. Jak Vás připravil studijní program, který jste absolvoval v roce 2001 nebo 2002? Z výše uve
deného seznamu uveďte maximálně tři silné stránky a maximálně tři slabé stránky Vámi 
absolvovaného studijního programu. Vyplňte číslo příslušné kompetence z otázky Hl. 

a. Silné stránky 1 ......... . 2 .......... . 3 .......... . 

b. Slabé stránky I ........ . 2 .......... . 3 .......... . 
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I- Hodnocení absolvovaného studijního programu v roce 2001 nebo 2002 

ll. Do jaké míry byl Váš studijní program dobrým základem pro: 
Ve velké míře 

a. Vstup do práce 
b. Další přípravu na zaměstnání 
c. Zvládání současných pracovních úkolů 
d. Budoucí pracovní kariéru 
e. Váš osobní rozvoj 
f. Rozvoj Vašich podnikatelských schopností 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

2 
2 
2 
2 
2 
2 

3 
3 
3 
3 
3 
3 

4 
4 
4 
4 
4 
4 

Vůbec ne 
5 
5 
5 
5 
5 
5 

12. Když se podíváte nazpět, kdybyste měl/a možnost znovu svobodně volit, zvolil/a byste si zno
vu stejný studijní program na stejné škole? 

1. Ano 
2. Ne, jiný studijní program na stejné škole 
3. Ne, stejný studijní program na jiné škole 
4. Ne,jiný studijní program na jiné škole 
5. Ne, rozhodl/a bych se VŠ nestudovat vůbec 

I J- Hodnoty a orientace I 
Jl. Uveďte prosím, jak jsou pro Vás osobně důležité následující charakteristiky práce a jak bys
te pomocí těchto charakteristik popsal/a Vaši současnou pracovní situaci? Pokud jste nezaměstna
ný/á, vyplňujte jen důležitost pro Vás osobně. 

Důležitost pro Vás osobně Charakteristika současné práce 
STUPNJCE 

I = Velmi důležité 5 =Zcela nedůležité I = Velmi důležité 5 =Zcela nedůležité 

2 3 4 5 a. Samostatná práce 1 2 3 4 5 
2 3 4 5 b. Jistota pracovního místa 1 2 3 4 5 
2 3 4 5 c. Příležitost učit se nové věci 1 2 3 4 5 
2 3 4 5 d. Nové výzvy 1 2 3 4 5 
2 3 4 5 e. Dobrá pracovní perspektiva 1 2 3 4 5 
2 3 4 5 f. Dostatek volného času na vlastní činnosti 1 2 3 4 5 
2 3 4 5 g. Sociální status 1 2 3 4 5 
2 3 4 5 h. Možnost dělat něco užitečného pro společnost 1 2 3 4 5 
2 3 4 5 i. Dobrá možnost zkombinovat práci a rodinné 1 2 3 4 5 

povinnosti 
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I K- Osobní údaje I 
Kl. Pohlaví: I. Muž 

2. Žena 

K2. Rok narození: 19 ......... . 

K3. Stát narození ČR Jinde 

a. Vy sám/sama 2 

b. Vaše matka 2 

c. Váš otec 2 

d. Vaše národnost: 1. Česká 
2. Jiná, jaká: ................ . 

Pokud jinde, uvedte kde 

K4. Kde jste převážně žil/a v dále uvedených obdobích Vašeho života? Číslo kraje a velikost obce 
vypište podle kódů uvedených pod otázkami. 

Země Kraj Velikost obce 
ČR Jinde, kde 

a. Ve věku 16let I 2 ........... ............ 1 2 3 4 5 6 
b. Během studia sledovaného studijního 

programu 1 2 ······ · ···· ··· ····· · ··· 1 2 3 4 5 6 
c. V době zahájení první pracovní činnosti po 

absolvování školy v roce 2001-2002 1 2 ··········· .......... .. 1 2 3 4 5 6 

d. Nyní 1 2 ........... . . . . . . . . . . . . 1 2 3 4 5 6 

Kraj: I. Praha 4. Plzeňský 7. Liberecký JO. Vysočina I3. Zlínský 
2. Středočeský 5. Karlovarský 8. Královéhradecký ll. Olomoucký I4. Moravskoslezský 
3. Jihočeský 6. Ústecký 9. Pardubický I2. Jihomoravský 

Velikost obce: I. Praha 3. 20 - I 00 tisíc 5. 500 - 5 tisíc obyv., 
2. Nad IOO tisíc 4. 5 - 20 tisíc obyv. 6. Do 500 obyv. 

KS. Strávil/a jste během Vašich vysokoškolských studií ze studijních nebo pracovních důvodů 
nějaký čas v zahraničí? Pokud ano, kolik celkem měsíců? 
a. Ano, kvůli studiu ........... měsíců 

b. Ano, kvůli práci ..... ..... měsíců 
c. Ne 

K6. Strávil/a jste ze stejných důvodů nějaký čas v zahraničí po absolvování vysokoškolského 
studia? 
a. Ano, kvůli studiu ........... měsíců 

b. Ano, kvůli práci .......... měsíců 
c. Ne 
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K7. Jak jste žil/a během posledního roku studia ve sledovaném studijním programu? 
1. Sám/sama (včetně sám/sama s dítětem/dětmi) 
2. S partnerem 
3. S rodiči 
4. Jinak, jak: ................... . 

KS. Jak žijete nyní: 1. Sám/sama (včetně sám/sama s dítětem/dětmi) 
2. S partnerem 
3. S rodiči 
4. Jinak, jak: ........ . .. .... .... . 

K9. Máte děti: 1. Ano, 1 dítě 
2. Ano, 2 děti 
3. Ano, 3 nebo více dětí 
4. Ne -----7 pfejděte na Kll 

KIO. Jak je staré nejstarší a- v případě více dětí- nejmladší dítě? 

a. Věk (v letech) nejstaršího dítěte ............ let 

b. Věk (v letech) nejmladšího dítěte ........... let 

Kll. Jaké je či bylo nejvyšší vzdělání Vašich rodičů, případně Vašeho partnera? 
Otec Matka Partner 

Základní vzdělání 1 1 1 
Vyučení bez maturity 2 2 2 
Maturita na střední škole, vyučení s maturitou 3 3 3 
Vysokoškolské vzdělání 4 4 4 
Nevztahuje se (nezná rodiče, nemá partnera) 9 9 9 

Děkujeme za spolupráci při vyplňování dotazníku 

************ 
Zpětná vazba pro výsledky šetření 

Informaci o výsledcích mi zašlete na můj e-mail: 

Je možné, že tento výzkum se bude za několik let opakovat. Byl/a byste ochoten/ochotna zúčast
nit se následného šetření? Jestliže ano, sdělte nám prosím jméno a Vaši současnou adresu. 

1. Ano, můžete mě oslovit při dalším výzkumu. Moje adresa je: 

Jméno: .................................................. ............... ..... ..... . .. ... ... . 

Ulice a číslo domu: ............................ ........ . . ........................ ....... . 

Obec: .................................. .. .. ........ ....................................... . 

PSČ: ......................... . 

2. Ne, nechci se dalšího výzkumu zúčastnit. 
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