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ABSTRAKT 

Název magisterské práce: Profesní orientace studentů závěrečných ročníků UK FTVS. 

Professional orientation of students in the last term at the Faculty of physical education and 

sport, Charles university. 

Cíle práce: Cílem práce bylo prostřednictvím dotazování získat objektivní aktuální názory 

studentů posledních ročníků UK FTVS na záležitosti spojené s pracovní aktivitou po skončení 

studia. Studenti byli osloveni v době, kdy jim do skončení studia zbývalo půl roku. 

Metoda práce: Pomocí dotazníků jsme zjistili současné tendence profesní orientace studentů 

posledních ročníků UK FTVS. 

Výsledky práce: Práce zjistila názory studentů posledních ročníků UK FTVS na záležitosti 

spojené s pracovní aktivitou po skončení studia. Většina studentů podle očekávání preferuje 

práci trenéra (54%) a učitele na střední škole (59%), ale doposud ještě váhají a nemají jisté 

zaměstnání (42%). Stále větší část studentů se chystá dále studovat a cestovat (shodně 17%). 

Studenti řadí mezi hlavní zásady výběru zaměstnání osobní uspokojení z práce (95%) a 

fmanční atraktivitu (96% ). Studenti zpravidla hodnotí vzdělání získané na UK FTVS za 

převážně dostačující (40%) nebo dostačující (42%), vyžadující pouze drobné úpravy (69%). 

Studenti jednoznačně očekávají budoucí doplnění vzdělání (96%). 

Klíčová slova - profese tělovýchovného pedagoga, student tělesné výchovy, uplatnění 

absolventů, Fakulta tělesné výchovy a sportu 
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ÚVOD 

Názory na možné pracovní uplatnění se s věkem člověka vyvíjejí. Mnohdy je možné 

pozorovat stabilitu zaměření již od dětství, jindy je pro studenta, který končí studium, velmi 

obtížné odpovědět jasně na otázku, co bude dělat po skončení školy. Na výběr pracovní 

činnosti může působit dlouhá řada vlivů objektivních, subjektivních, citových, finančních, 

někteří spoléhají i na náhodu. Již neplatí pravidla, kdy se řemesla dědila z generace na 

generaci a která by předem udávala, čím se člověk bude po celý život živit. Není nikde psáno, 

že vyučený truhlář musí po zbytek života pracovat se dřevem a stejně tak neplatí, že 

vystudovaný učitel tělesné výchovy bude až do odchodu do penze přesvědčovat mládež o 

tom, že tělesná výchova je nezbytnou součástí života. 

Úspěšnost vysoké školy je v současnosti možné hodnotit nejen z hlediska počtu 

zájemců o studium, ale také i z hlediska uplatnění jejích absolventů na trhu práce. Toto 

hledisko se také začíná stále výrazněji projevovat při volbě vysoké školy. Pro studenty má 

budoucí výběr zaměstnání zcela určující význam pro jeho budoucnost a kariéru. Pro úspěšnost 

školy v současnosti i v budoucnosti je velmi důležité vědět, jak se její absolventi uplatňují 

v praxi. 

Diplomová práce se pokusila zjistit prostřednictvím dotazování profesní orientaci 

studentů posledních ročníků UK FTVS. Studenti nám prozradili momentální stav vážnosti 

výběru budoucího zaměstnání, preference nejvhodnějšího zaměstnání a zásady, kterými se 

budou řídit při výběru zaměstnání. Studenti také hodnotili absolvovaný program studia na UK 

FTVS a možnou nutnost dalšího vzdělávání. 
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Teoretická část 

1. TEORIE PROFESÍ 

Problematika profesí je zkoumána a vymezována na základě různých kritérií a 

teoretických přístupů, které poskytují rozmanité vědní disciplíny a obory činnosti. Podle 

VAŠUTOVÉ (2004) lze profese posuzovat z hlediska sociologického, psychologického, 

etického, logisticko-ekonomického a administrativního. 

Z hlediska sociologického se nejčastěji profese vymezuJe v kritériích společenské 

prestiže, výše příjmu nebo i úrovně adaptace jedince v dané profesi. Z hlediska 

psychologického převažují kritéria realizace, případně seberealizace jedince v dané profesi, 

jeho sociální adaptace, také pomoci a prevence sociálně patologických jevů. Etický přístup 

předpokládá nebo zdůrazňuje mravní obsah profese - étos, dále smysl profese a smysluplnost 

konání, odpovědnost a mravní rozhodování. Logisticko-ekonomický pohled akcentuje 

ekonomické a mocenské aspekty jednotlivých profesí, schopnost mít vliv na odměňování ať 

už vlastní nebo jiných lidí a schopnost uplatňovat moc nebo vliv. Administrativní přístup 

k problematice profesí vychází z předpokladu, že nejdůležitější je stanovení deskriptorů a 

indikátorů vykonávaných činností, podle kterých lze rozlišit a kategorizovat jednotlivá 

odvětví v kritériu důležitosti a složitosti práce. V tomto pojetí hraje důležitou roli možnost 

stanovení standardních kariérních řádů nebo předpisů pro postup, pro další vzdělávání a 

součinnost nabídky v oblasti vzdělávání a poptávky po pracovní síle na trhu práce. 

V sociologickém výkladu společnosti zaujímá pojem profese důležité místo, neboť je 

jednou z kategorií sociální stratifikace (tj. rozvrstvení společnosti). Profese znamená povolání 

spojené s určitou kvalifikací nebo odbornými znalostmi a dovednostmi, většinou vykonávané 

na základě zákonného oprávnění. (PRŮCHA, 2002). 

Podíváme-li se na problém profesí historicky, je zřejmé, že existuje v pojímání 

konceptu profesí návaznost na stavovskou hierarchii ve společnosti, která se někdy také 

uplatňuje v pohledu na sociální stratifikaci. Profese jsou chápány jako součást určité 

společenské vrstvy, pro kterou je předjímán výkon určité profesní činnosti nebo zaměstnání. 

Řemeslnické profese jsou například spojovány s městským obyvatelstvem nižší nebo střední 

třídy, duchovní nebo lékařská profese je spojena se společenským vzestupem, s vybočením 

z rámce společenských vrstev, k nimž jedinec původně příslušel. Podle PRŮCHY (2002) 
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nepochybně existovaly v pravěké společnosti vedle učení řemeslným a jiným pracovním 

dovednostem také způsoby, jimiž se předávaly z generace na generaci poznatky o přírodě, 

č~ověku, náboženské a mravní normy, rituály, symboly apod. Profese, které jsou spojeny 

s řízením lidí mají často v tomto historizujícím pohledu větší váhu nebo úctu, než profese 

jiné. Kombinují se tedy faktory sociální prestiže, sociální důležitosti a nepostradatelnosti a v 

neposlední řadě se tu objevuje prvek úcty před neznámým věděním, který nacházíme i 

v lidové morálce. 



1. 1. Prestiž profesí 

Prestiž je definována jako váženost, jíž se lidé ve společnosti těší, a je jedním 

z předpokladů úcty, kterou si navzájem prokazují (ŠANDEROV Á, 2000). Prestiž profesí, jak 

se ukazuje, není opřena o peněžní zisky, ani o možnost trávení volného času nebo zacházení 

s ním, ale o schopnost vykonávat moc nad větším počtem lidí. Skutečné prestižní profese se 

však přímo nekryjí ani s vysokými finančními příjmy, ani uplatňováním moci. V prestiži 

jednotlivých profesí se tudíž uplatňují ještě další symbolické nebo relevantní významy, které 

vypovídají o nadřazenosti nebo podřazenosti, vyjadřují odpovídající naplnění určité sociální 

role spojené se zaměstnáním nebo profesní skupinou. V současném na výkon orientovaném 

světě zvyšuje šanci na dobré zaměstnání vysoká kvalifikace. Schopní mají šanci rychle 

reagovat na měnící se požadavky trhu práce. Jak uvádí VAŠUTOVÁ (2004) nejvyšších 

příjmů dosahují ti, kteří do sebe investují jako do lidského kapitálu a neustále si rozšiřují a 

zvyšují své "know-how". Celoživotní vzdělávání je dnes naprostou nutností. Ve všech zemích 

jsou nejlépe placeni manažeři, spolu se zákonodárci. Manažeři vydělávají v průměru o mnoho 

více než další skupina odborníků - doktorů, právníků a učitelů. Rozdílnou výši mezd 

ovlivňuje náročnost práce. Rozdíly v úrovni jsou pochopitelně v prvé řadě ovlivněny 

náročností té či oné profese. Je potom samozřejmé, že profese s nízkou náročností jsou hůře 

placeny. Při vysokých příjmech dělm'ků a pomocného personálu by zaměstnavatel riskoval 

úpadek konkurenční schopnosti svého produktu. Nejlépe jsou placená zaměstnání velice 

náročná po psychické stránce (piloti, lékaři či ředitelé). Než je může člověk vykonávat, musí 

mnoho let studovat a mládí strávit nad knížkami, současně musí v práci trávit desítky 

přesčasových hodin a být schopen okamžitého rozhodování. Naproti tomu zaměstnání velmi 

náročné po fyzické stránce jsou placená již méně (dělníci, horníci, zemědělci). Podle 

VÝROSTA a SLAMĚNÍKA (1998) je pracovní spokojenost a nespokojenost ovlivňována 

dvěma odlišnými skupinami faktorů. První skupina se váže k osobnosti: vztahuje se spíše 

k obsahu samotné práce (úspěch, uznání, zodpovědnost, růst, povýšení). Druhá skupina se 

váže k vnějším podmínkám práce (pracovní podmínky, mezilidské vztahy ve skupině, plat, 

dozor nadřízených, sociální politika organizace). Nejnovější průzkum Centra pro výzkum 

veřejného mínění, Sociologický ústav AV ČR v roce 2007 ukazuje, že profese lékaře vychází 

jako suverénně nejprestižnější, vážnosti se těší i univerzitní profesoři, naopak málo 

kvalifikovaná povolání jako uklízečka či prodavač figurují na konci žebříčku. 
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Tabulka l. 

Prestiž povolání v letech 2004-2007 (Centrum pro výzkum veřejného mínění, 2007) 

Pořadí 

Profese 2004 2006 2007 
lékař 1. 1. 1. 

vědec 2. 2. 2. 

učitel na vysoké škole 3. 3. 3. 

učitel na základní škole 4. 4. 4. 

1 programátor 5. 5. 5. 

1 projektant 7. 6. 6. 

soudce 6. 7. 7. 

soukromý zemědělec 10. 8. 8. 

starosta 8. 10. 9. 

· profesionální sportovec ll. ll. 10. 

manažer 9. 9. ll. 

novinář 12. 13. 12. 

policista 20. 20. 13. 

truhlář 16. 16. 14. 

účetní 14. 12. 15. 

majitel malého obchodu 15. 17. 16. 

ministr 13. 14. 17. 

opravář elektrospotřebičů 17. 15. 18. 

soustružník 19. 18. 19. 

bankovní úředník 18. 19. 20. 

voják z povolání 22. 21. 21. 

kněz 21. 24. 22. 

l~rodavač 24. 22. 23. 

sekretářka 23. 23. 24. 

I poslanec 25. 25. 25. 

uklízečka 26. 26. 26. 
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2. FAKULTA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU 

Fakulta tělesné výchovy a sportu je jednou z nejmladších fakult Univerzity Karlovy v 

Praze. Stala se její součástí v roce 1959 zprvu jako Institut tělesné výchovy a sportu, od roku 

1965 jako fakulta Univerzity Karlovy. 

Původně se učitelé tělesné výchovy pro obecné školy vzdělávali na čtyřlel)í:ch- ' 

učitelských ústavech s maturitou a pro střední školy se od roku 1892 vzdělávali na 

Vzdělávacích kurzech pro učitelství tělocviku na středních školách a učitelských ústavech při 

lékařské fakultě UK. Roku 1945 německý vzdělávací kurz zanikl a česky se přeměnil v Ústav 

pro vzdělávání profesorů tělesné výchovy při Univerzitě Karlově v Praze. V roce 1948 byl 

ústav včleněn do pedagogické fakulty Univerzity Karlovy, ze které v roce 1953 byla 

vytvořena Vysoká škola pedagogická, v jejímž rámci byla katedra tělesné výchovy začleněná 

do tzv. společenské fakulty VŠP a byla pověřena výukou učitelů tělesné výchovy pro II. a III. 

stupeň škol. V roce 1953 byla současně zřízena samostatná vysoká tělovýchovná škola pod 

názvem Institut tělesné výchovy a sportu, která měla vychovávat vysokoškolsky vzdělané 

pracovníky pro tělovýchovné hnutí, trenéry a metodiky a pro vysoké školy učitelé tělesné 

výchovy a vědecké pracovníky. V roce 1958 byl Institut spojen s katedrami tělesné výchovy 

VŠP s cílem vychovávat jak odborné pracovníky, tak středoškolské a vysokoškolské učitele 

tělesné výchovy. Fakulta tělesné výchovy a sportu je v České republice jediným 

vysokoškolským pracovištěm, které v současné době zajišťuje tyto studijní programy: 

studium učitelské (v kombinaci s druhým předmětem), jednooborové studium tělesné 

výchovy (i pro potřeby armády ČR) a od roku 1982 obor rehabilitace. UK FTVS organizuje 

všechny formy studia - řádné (prezenční a kombinované), doktorské, rozšiřující i trenérské 

kurzy pro potřeby sportovních svazů (DOBRÝ, 2003). 
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------------------------~ 

2.1 Profil absolventa UK FTVS 

Fakulta tělesné výchovy a sportu má široký záběr výchovy učitelů, trenérů, managerů 

a fyzioterapeutů. Předmětem našeho zájmu však byly především názory a plány o budoucím 

profesním uplatnění studentů jednooborového studia tělesná výchova a sport a 

dvouoborového učitelského studia. Pro tuto skupinu studentů Fakulta tělesné výchovy a 

sportu v současnosti nabízí tyto typy prezenčního studia. 

Typ programu: bakalářský 

standardní doba studia programu 3 roky, udělovaný titul: Bc. 

Studijní program: Tělesná výchova a sport 

Studijní obor: Tělesná výchova a sport 

Gednooborová) 

Studiem oboru získávají absolventi vysokoškolskou kvalifikaci a kompetence pro 

profesionální působení v širokém spektru tělovýchovných a sportovních aktivit, zejména ve 

sportovních klubech a tělovýchovných zařízeních, fitness centrech, v cestovních kancelářích, 

kulturních a rekreačních centrech volného času, obecních úřadech atd. Vyvážená struktura 

povinných, povinně volitelných a volitelných kreditních kurzů umožňuje posluchačům plně 

pokrýt celou sféru jejich profesionálních zájmů i volbu doporučených směrů studia. Konečná 

kvalifikační úroveň umožňuje kromě bakalářského diplomu získat i živnostenský list v daném 

směru či specializaci studia a je současně i cílenou přípravou pro volbu doporučeného směru 

studia v navazujícím magisterském studiu "Tělesná výchova a sport". Modulové uspořádání v 

návaznosti bakalářské a navazující magisterské obory zajišťuje podmínky pro efektivní 

oboustrannou mobilitu se zahraničními studijními programy a obory. Posluchač může cílenou 

volbou profilujících povinně volitelných předmětů splnit podmínky směru studia. Směry 

studia, které fakulta nabízí jsou: Sportovní specializace, Tělesná výchova a sport zdravotně 

postižených, Aktivity podporující zdraví, Aktivity v přírodě a Ochrana obyvatelstva. Po 

ukončení bakalářského studia mohou budoucí absolventi pokračovat v dvouletém navazujícím 

magisterském studiu tělesná výchova a sport. 

14 



StUdijní program: Tělesná výchova a sport 
í 

Studijní obor: Tělesná výchova a sport 
I 

1 (dvouoborová) 

Studiem oboru získávají absolventi vysokoškolskou kvalifikaci a kompetence pro 

profesionální působení v širokém spektru tělovýchovných a sportovních aktivit, zejména ve 

sportovních klubech a tělovýchovných zařízeních, fitness centrech, v cestovních kancelářích, 

kulturních a rekreačních centrech volného času, obecních úřadech atd. Vyvážená struktura 

povinných, povinně volitelných a volitelných kreditních kurzů umožňuje posluchačům plně 

pokrýt celou sféru jejich profesionálních zájmů a získat kvalifikace ve vybraných sportovních 

odvětvích. Absolvování studia umožňuje pokračovat v navazujícím magisterském studiu ve 

studijních oborech "Učitelství tělesné výchovy pro střední školy" nebo "Tělesná výchova a 

sport". Modulové uspořádání v návaznosti na bakalářské a navazující magisterské obory 

zajišťuje podmínky pro efektivní oboustrannou mobilitu se zahraničními studijními programy 

a obory. Garanty druhých aprobačních předmětů jsou další fakulty UK v Praze (matematicko

fyzikální, pedagogická a přírodovědecká). Po ukončení bakalářského studia mohou budoucí 

absolventi pokračovat v dvouletém navazujícím magisterském studiu tělesná výchova a sport. 
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3. UČITEL TĚLESNÉ VÝCHOVY 

Podle MUŽÍKA a KREJČÍ (1997) je učitel představitel určité sociální role v sociálním 

prostředí školy a realizací své role přenáší své postoje a názory na žáky. Ztotožnění se 

s ideální rolí je důležitým předpokladem pro vykonávání učitelské profese. U učitelů tělesné 

výchovy jsou zdůrazňovány zejména následující profesní kompetence: správně pozorovat a 

poznávat žáka, porozumět jeho pohybovému projevu, umět formulovat jasně své požadavky i 

způsoby hodnocení, být aktivní, umět podporovat vzájemnou kladnou interakci se žáky i mezi 

žáky navzájem, podněcovat je ke spolupráci. 

Základem efektivního působení učitele tělesné výchovy je komplex přímých i 

nepřímých vyučovacích a výchovných činností. Účinnost výchovně vzdělávacího procesu v 

krátkodobém i dlouhodobém horizontu však významně ovlivňují i žáci (jejich motivace, 

hodnotová orientace, tělesný rozvoj, psychické vlastnosti aj.), učivo (curriculum, učební 

projekt) i působení podmínek (materiálních, sociálních, právních aj.). Každý učitel ve 

výchovně vzdělávacím procesu, ale i mimo něj, působí jako objekt svou profesionalitou 

(kvalifikací, odpovědností za výsledky vyučování, řízením formalizovanými a verifikovanými 

postupy, zobecněnými principy, zkušenostmi, vědomostmi a dovednostmi aj.), ale zároveň i 

jako subjekt svou osobností (psychickými vlastnostmi, hodnotovou orientací, vlastními 

zkušenostmi, psychickými stavy atd.). Objektivní a subjektivní působení učitele nelze od sebe 

oddělit. Vzájemně se ovlivňují a prolínají. (RYCHTECKÝ a FIALOVÁ, 2002). 

Vyučovací a výchovné činnosti kladou na osobnost učitele mimořádné nároky. 

Optimální struktura a dynamika profesních dispozic (schopností, dovedností, vědomostí aj.) i 

osobnostních vlastností učitele zvyšují předpoklady efektivního působení ve všech 

činnostech, funkcích i rolích, které ve výchovně vzdělávacím procesu (všech jeho fázích) 

přímo, či nepřímo plní. MUŽÍK a KREJČÍ (1997) formulovali základní charakteristiky tzv. 

efektivního učitele tělesné výchovy: 

• dovede stanovit uskutečnitelné učební cíle, 

• je aktivní, přesně a cíleně instruuje, motivuje, poskytuje dopomoc a demonstruje, 

• klade žákům promyšlené otázky, navozuje problémové situace 

• je si vědom rozdílu mezi pohybovými předpoklady žáků a bere to v úvahu při 

programování učiva a při diagnostice, 

• maximalizuje dobu aktivní učební činnosti žáků, 
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• pozoruJe učební činnost žáků a podává jim zpětné informace s interakčním 

obsahem, 

• minimalizuje časové ztráty a nevhodnou nebo nepřiměřenou učební činnost žáků, 

• je schopen předvídat a účelně improvizovat, 

• má osvojený repertoár didaktických stylů a přiměřeně je ve výuce aplikuje, 

• řídí učební činnost žáků tak, aby výsledky učení byly v souladu s cíli tělesné 

výchovy. 

a) Prestiž učitele tělesné výchovy 

Je dána pedagogickými a kulturními tradicemi i obecným oceněním významu 

učitelského povolání ve společnosti. Učitelská profese však nemá pouze jednu dimenzi, 

tak jak ji chápe většina lidí. Motivy, cíle i hodnoty, jež vedou k výběru učitelství jako 

povolání, mohou být často odlišné. Učitelství nabízí řadu možností pro realizaci cílových 

orientací těm, kteří si je zvolili za své povolání - profesi, i těm, kteří je již provádějí 

(RYCHTECKÝ a FIALOVÁ, 2002). Možná je to dost překvapující, že povolání učitele je 

českou veřejností hodnoceno jako vysoce prestižní, tedy vážené. V české škále prestiže 

povolání (CVVM, 2007) se umístil učitel na vysoké a základní škole na 3.místě respektive 

na 4.místě v žebříčku 26 hodnocených povolání. (Tabulka 1.). Podle PRŮCHY (2002) je 

to dáno tím, že jak odborníci, tak veřejnost řadí povolání učitele k těm, která se vyznačují 

vysokou složitostí práce a náročností na vysokou kvalifikaci. S tím je v kontrastu to, že 

sami učitelé jsou spíše skeptičtí v hodnocení prestiže své profese, což je možná i jedním 

z faktorů rozhodujících o tom, že někteří učitelé opouštějí své povolání a věnují se jinému. 

Podle VACKA (1999) se muž - učitel k této profesi přiznává poněkud ostýchavě, až 

provinile a zpravidla bývá politován ve vztahu k finančnímu ocenění. Žena - učitelka 

mívá potřebu preventivně upozornit, že navzdory profesi je docela normální. 

b) Zájem o tělesnou výchovu a sport 

Patří často k primárním motivům, které ovlivňují výběr profese. Je obvykle 

dominujícím znakem v motivační struktuře kandidátů učitelství tělesné výchovy. Pro 

úspěšnost učitelské profese je tato zájmová orientace velmi důležitá, i když v učitelství 

nemusí být vždy rozhodující. Někdy jsme svědky, že učitelské povolání provádějí lidé, kteří 

se o ně příliš nezajímají, nebo ti, kteří se zajímají pouze o sport, ale vyučovat ve škole 

nechtějí. R YCHTECKÝ a FIALOVÁ (2002) uvádí, že motivační struktura učitelů tělesné 
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výchovy se v průběhu jejich stáže může měnit od preference zmíněného sportovního zaměření 

k rekreační či zdravotně orientované koncepci školní tělesné výchovy. Dominantní zájmová a 

výkonnostní orientace v určitému druhu sportu je rovněž prospěšná, pokud se neprojevuje v 

jednostranné preferenci ve výběru učiva, či nepřiměřených požadavcích na žáky. 

c) Vztah k dětem 

Tradičně je v pedagogice považován za prioritní předpoklad úspěšného výkonu 

učitelského povolání. Z psychologického hlediska jde o specifickou postojovou a hodnotovou 

kategorii. Souvisí se schopností empatie, vcítivostí, porozuměním mladším jedincům. Obtížně 

se psychodiagnosticky (pomocí psychologických testů) zjišťuje. Studium zákonitostí dětské 

psychiky rozšiřuje u kandidátů učitelství zejména kognitivní složku tohoto postoje. Obecně 

však lze říci, že pouze studiem z knih se pozitivní vztah k dětem nevytváří. Kontakt učitele 

se žáky by jej měl uspokojovat i emocionálně. Kořeny pozitiviuno vztahu k dětem vyplývají 

většinou z rodinné výchovy, pozitivně patrónujících vztahů k sourozencům a vrstevníkům 

v průběhu socializace atd. Úspěšní učitelé obvykle pracovali s mládeží ještě před studiem na 

vysoké škole (RYCHTECKÝ a FIALOVÁ, 2002). 

Stálý denní styk s několika desítkami dětí nejrůznějších povah a temperamentů, snaha 

je vzdělávat a vychovávat, být stále ve střehu a být ve všech maličkostech příkladem, je 

nesmírně náročný úkol. A tak je dost učitelů, kteří si stěžují, že nedovedou ve výuce "udržet 

klid", jsou předráždění, případně vykazují některé další symptomy nervozity. Ty se pak 

zákonitě přenášejí na žáky a narušují didaktickou interakci ve výuce (MUŽÍK a KREJČÍ, 

1997). Podle PRŮCHY (2002) se ve vztahu učitel - žák projevuje individualita učitelů. Je 

dána věkem, pohlavím, temperamentem, zkušenostmi, sebehodnocením a jinými 

osobnostními vlastnostmi jednotlivých učitelů. Jeden učitel je spíše přísný, často žáky kárá a 

málo je chválí, jiný učitel je vždy veselý, s žáky žertuje, ale nedokáže při vyučování udržet 

dostatečnou míru kázně apod. Každý učitel tak vytváří v interakci s žáky v tělocvičně 

specifické edukační klima. 
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3.1 Typologie učitelů 

Učitelská profese je vnitřně velmi diferenciovaná, vytvářejí se různé typologie učitelů. 

Nejmarkantnější je typologie podle toho, na kterém druhu a stupni školy učitelé pracují. 

Kategorie učitelů v České republice (PRŮCHA, 2002): 

1. Učitelé základních škol 

Z toho: učitelé l.stupně 

učitelé 2.stupně 

2. Učitelé středních odborných škol 

3. Učitelé vysokých škol 

4. Učitelé středních odborných učilišť 

5. Učitelé gymnázií 

6. Učitelé vyšších odborných škol 

7. Učitelé soukromých škol 

8. Učitelé sportovních akademií či škol 

Pokud předpokládáme, že co učitel, to individualita, tak využijeme poznatků všech obecně 

známých typologií. A tyto znalosti aplikujeme do učitelovy pozice. 

Typologie C. G. Junga (NAKONEČNÝ, 1998) 

• Typ introvertní - tj. zaměřený převážně sám na sebe, zahleděný do svého nitra, na své 

vlastní problémy a duševní stavy. Introverti jsou poměrně uzavřeni vůči svému okolí, 

nedůvěřiví, plaší, nejistí, málo průbojní. Žijí však intenzívním vnitřním životem, jsou 

schopni hlubokých citů, těžko se přizpůsobují, mnoho přemýšlejí a uvažují. 

• Typ extrovertní- je zaměřen na vnější svět a prostředí, v němž žije. Je společenský, 

agilní, otevřený, aktivní v činnostech i jednání, dovede se snáze přizpůsobit nově 

vytvářeným pracovním i společenským podmínkám. 

Typologie LP. Pavlova opírající se o procesy nervové činnosti (ČÁP a MAREŠ, 2007) 

• Sangvinik - reaktivní, živý, vnímavý, podnikavý, společenský, pružný, aktivní, 

rozhodný, někdy však rozptýlený, citově nestálý, se sklonem k povrchnosti, 

sugestibilní a méně kritický. 
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• Cholerik- je vášnivý, prudký, dráždivý, výrazově bezprostřední, energický, ale taky 

impulsivní, netrpělivý, bojovný, urážlivý, v činnosti někdy nevyrovnaný, agresivní. 

• Flegmatik - je klidný až lhostejný, trpělivý, neukvapený, rozvážný, v činnosti 

rovnoměrný, samostatný, snášenlivý, disciplinovaný, ale i apatický, motoricky i 

mentálně spíš pomalý. 

• Melancholik -je vážný, důkladný, disciplinovaný, se stálými city, oddaný, ale také až 

přecitlivělý, plachý, nejistý, pohybově strnulý, uzavřený, nepřizpůsobivý, se sklonem 

k menší pracovní výkonnosti, zejména při samostatné práci. 

Typologie E. Kretschmera (NAKONEČNÝ, 1998) 

1. Piknik - stavba těla je charakterizována kulatými měkkými formami se zdůrazněním 

břišních partií, kulatou hlavou a krátkým krkem 

2. Astenik - stavba těla se vyznačuje úzkými rameny a protáhlým trupem, relativně 

malou hlavou a dlouhým krkem 

3. Atletik- stavba těla se vyznačuje širokými silnými rameny, plastickou muskulaturou 

na hrubé kostře 

K uvedeným konstitučním typům přiřazuje Kretschmer ještě dva základní : 

• Typ cyklotymní, vyskytující se hlavně u pikniků. Tito lidé jsou realističtí, pevní, 

dovedou se přizpůsobit životním situacím, jsou společenští, citově přístupní, srdeční, 

přirození, otevření, důvěřiví. Převládá u nich dobrá nálada, jsou spíše prakticky 

zaměřeni, mají sklon k požitkářství, dovedou být smířliví a snášenliví. 

• Typ shizotymní se vyskytuje převážně u asteniků, popřípadě u atletiků. Jsou to lidé 

citově chladní, ale taky nadšení, exaltovaní, se sklonem k romantice. Jejich duševní 

život je plný zlomů a náhlých obratů. Jsou houževnatí, až fanatičtí, někdy střídají 

období horečné činnosti s nečinností. Jsou více zaměřeni sami na sebe, vůči 

společnosti spíše uzavření, nepřístupní, navenek chladní. Inklinují k teoretickému 

myšlení, jsou důslední, systematičtí, často jednostranní, disciplinovaní, až asketičtí. 
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4. TRENÉR 

Trenérství je specifický druh řídící činnosti. Vysvětlit povahu a podstatu řízení 

sportovního družstva znamená objasnit řadu otázek biologického, psychologického i 

sociologického rázu, které určují sportovní trénink jako celek, a vidět jej pokud možno 

komplexně a ve vzájemných souvislostech. (BUKAČ a DOVALIL, 1990). Pojetí role trenéra 

je úzce spjato s vývojem sportu. Počátky trenérské role je možno spatřovat v situacích, ve 

kterých starší zkušenější sportovní druh radil mladším, méně zkušeným. Později, po ukončení 

vlastní aktivní činnosti, se mnozí sportovci vraceli ke sportu a předávali zkušenosti svým 

následovníkům. Zprvu třeba nepravidelně, ale stále častěji. Aktivní sportovci využívali 

poskytované rady. Vytvářeli skupiny, které se systematicky zajímaly o rady a návody, jak 

zlepšit výkonnost a pokoušeli se je systematicky aplikovat. Z jedince, který rady poskytoval, 

se postupně stával vedoucí cvičení- trenér (SLEPIČKA, 1988). 

DOVALIL (1991) vymezil základní předpoklady pro práci trenéra: 

• vztah ke sportu, odpovědnost ke své práci a svým svěřencům 

• všeobecné a odborné vzdělání pro zvládnutí náročných úkolů 

• odpovídající zkušenosti, a to jak životní, tak i sportovní 

• vlastnosti a schopnosti charakterizující hlavní rysy osobnosti trenéra: 

• celkový osobnostní profil- vzor pro mládež 

• vysoká úroveň morálky (občanské i sportovní), smysl pro spravedlnost, 

tolerance, zásadovost, fair play 

• cílevědomost, houževnatost, samostatnost, rozhodnost přizpůsobivost, tvořivost, 

sociální cítění, ... 

Činnosti trenéra rozlišuje DOVALIL (1991) na: 

projekční a plánovací, 

organizační, 

realizační, 

komunikační a výchovné 

Projekční a plánovací činnosti mají přípravný charakter, trenér promýšlí a formuluje koncepci 

tréninku, výkonnostní cíl, úkoly pro jednotlivé složky, obsah, postup, stavbu tréninku. 

S přihlédnutím k mnoha činitelům (prognóza výkonnosti v daném sportu, individuální 
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zvláštnosti a možnosti, podmínky a další) se to ztvárňuje v plánech různého typu a ty slouží 

jako základ praktické tréninkové činnosti. 

Organizační činnosti, které ve vrcholovém sportu přebírají často další profesionální 

pracovníci, spočívají v zajišťování tréninku ve smyslu materiálním, tzn. prostory tréninku, 

jeho rozvrh, náčiní a nářadí apod., dále zajišťování účasti v soutěžích a další, co s konkrétním 

startem může souviset. 

Realizační činnost trenéra je podstatou trenérské profese. Obsahem je realizace plánu a jeho 

tvůrčí přizpůsobení konkrétním podmínkám a dále je můžeme členit na: 

a) Rozhodovací činnost - výběr optimálních variant při naplňování úkolů (bere v úvahu 

průběh a výsledky posledních tréninků, výsledků v soutěžích apod. 

b) Ovlivňující činnost - spočívá v navozování optimálního psychického stavu sportovců. 

Spočívá v dokonalé znalosti osobnosti jednotlivých sportovců. Důležitá je vzájemná 

důvěra a přátelské vztahy. 

Komunikační a výchovné činnosti jsou doplňující, ale důležitou součástí řízení tréninkového 

procesu. Trenérova schopnost navozovat kontakty a motivovat sportovce se výrazně projevuje 

v podávání optimálních výkonů u sportovců. 

Vycházíme-li z obecné psychologické klasifikace činnosti, pak Slepička 1988 činnosti 

kouče v utkání či závodu klasifikuje jako činnosti orientačně hodnotící a činnosti přetvářecí. 

Jednotlivé činnosti nejsou od sebe ostře odděleny, naopak se prolínají a vzájemně ovlivňují 

tak, jak to vyžaduje měnící se situace. 

Praxe vytváří jisté požadavky, které by měl úspěšný trenér respektovat. Požadavky 

v tomto směru naznačují některé výzkumy. Obecně je možno říci, že pro činnost trenéra je 

velmi důležitá dynamická stránka jeho osobnosti. Nejde jen o to vědět, jaký má trenér být, 

jaké má mít vlastnosti, ale také jak má jednat, jak si v trenérské činnosti počínat, kde a jak 

hledat zdroj informací, čím se zabývat, proti čemu bojovat, co sledovat, co zdůrazňovat, co 

přehlédnout, co vyžadovat atd. Objevuje se tedy nutnost propojit psychologické poznatky 

s teorií řízení družstva. Dnešní názory zdůrazňují v tomto rámci význam trenéra jako 

iniciátora a usměrňovatele organizačního dění (BUKAČ a DOVALIL, 1990). 
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4.1 Typologie trenéra 

Typologie je závislá na řídící činnosti trenérů, tím se rozumí navyklý způsob řešení 

problémů, které se běžně v trenérské činnosti vyskytují a tvoří převážně obsah výkonů 

trenéra. Stylem se také rozumí typické jednání trenéra. Zdá se, že styly činnosti lze odlišit na 

základě rozdílů ve způsobech působení trenéra na hráče, v zásadě je možno vyjít z existujících 

typologií trenérů. Příklady: 

Typologie trenéra (SVOBODA, 2007 uvádí typologii TUTKA a RICHARDSE, 1971) 

1. Autoritářský ("hard-nosed") - zdůrazňuje poslušnost, precizní plnění úkolů, až krutý, 

trestá, hrozí, má 

je málo oblíbený 

pořádek v družstvu, plní úkoly, nedovede však navázat kontakt a 

2. Přátelský ("nice guy") - pružný při řízení, oblíbený, dovede experimentovat, 

individuální přístup, dobře motivuje, vytváří uvolněnou atmosféru, pospolitost 

družstva, ne všem však vyhovuje a je chápánjako "slabý trenér" 

3. Intenzivní ("driven") - autoritativní s vyšší emocionalitou, méně trestá, nerealistické 

nároky, plnění úkolů, sleduje novinky, vše bere osobně, dramatizuje situace, stále 

nespokojený 

4. Snadný ("easy-going") - opak trenéra intenzivního, z ničeho nedělá problém, 

improvizátor, uvolněný pocit sportovců, pocit nezávislosti, problémy s efektivitou 

5. Chladný počtář ("business-like") - má vše vykalkulováno, umí získat informace, 

bystrý, pragmatik, osobně chladný, nevytváří emocionální atmosféru 

Typologie trenéra (DOVALIL a KOL., 2005) 

1. Trenér - pedagog - optimální typ pro trénink dětí a mládeže. Ve své práci musí 

důsledně respektovat vývojové zvláštnosti, nesmí opomíjet všestranný rozvoj svých 

svěřenců, měl by být vzorem, být trpělivý, práci zaměřovat perspektivně do 

budoucnosti. Měl by mít hluboké znalosti o rozpoznávání talentu a umět trénink 

přizpůsobit v maximální míře věkovým zvláštnostem. 

2. Trenér- organizátor- vyžaduje ho spíše výkonnostní sport. Musí obsáhnout nejen 

vlastní proces z hlediska obsah, zatěžování, atd., ale účastní se také zajišťování 

podmínek pro trénink a pro účast v soutěžích. Nezřídka musí jednat s různými 

složkami. Důležitá je teoretická příprava i dostatek praktických zkušeností. 

3. Trenér - specialista - pro nejvyšší výkonnostní úroveň sportu. Jsou zde vysoké 

nároky na odbornou kvalifikaci ve všech směrech. Výhodou jsou tvůrčí schopnosti, 
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smysl pro kolektivní spolupráci (vedení realizačních týmů). Mimořádné nároky jsou 

kladeny na psychologickou stránku činnosti, přístup a řízení sportovců. 

Typologie vůdcovské role (SLEPIČKA 2006) 

1. Autoritářský - rozhoduje sám a očekává bezpodmínečnou poslušnost a respektování 

svých rozhodnutí ze strany všech členů družstva. Vede je přímo k účelným aktivitám 

souvisejícím s vytyčeným cílem, když jsou v zátěžové situaci obtížněji realizovatelné 

například vlivem únavy či nepříznivým vývojem utkání. 

2. Liberální- vede družstvo bez výraznějšího zasahování, bez pokusů organizovat nebo 

motivovat družstvo jako celek. To rozhoduje o své činnosti a jejich cílech samo. Tento 

typ trenéra bývá přijímán zpočátku kladně, neboť dovoluje jednotlivým členům 

projevit svůj talent bez omezování ze strany trenéra. Pokud je však uplatňován stále, 

často takový vůdce selhává při směřování družstva k jednomu cíli a k úspěšnému 

dosahování tohoto cíle, zejména v zátěžových situacích. 

3. Demokratický- je na pomezí mezi oběma výše uvedenými styly. Demokratický trenér 

se od autoritářského liší především způsobem uplatňování svého vlivu, neboť se snaží 

o angažovanost všech členů při stanovování cílů družstva, bere zřetel i na jejich 

názory, když rozhoduje a prosazuje svá rozhodnutí. 



4. STUDIE ZABÝVAJÍCÍ SE PROFESNÍ ORIENTACÍ 

STUDENTŮ A UPLATNĚNÍM ABSOLVENTŮ UK FTVS 

Úspěšnost vysoké školy je v současnosti možné hodnotit nejen z hlediska počtu 

zájemců o studium, ale také i z hlediska uplatnění jejích absolventů na trhu práce. Toto 

hledisko se také začíná stále výrazněji projevovat při volbě vysoké školy u středoškolských 

studentů. Se zájmem o určitou školu a s příchodem nových studentů souvisí samozřejmě i 

příliv financí. Pro úspěšnost školy v současnosti i v budoucnosti je velmi důležité vědět, jak 

se její absolventi uplatňují v praxi. Proto se v devadesátých letech velmi často objevují na 

mnohých vysokých školách průzkumy věnované uplatnění absolventů na trhu práce. 

(TILINGER, 2003). V oblasti tělesné výchovy a sportu začal výzkumem na UK FTVS Janák 

a kol. (1993). Nejrozsáhlejší výzkumy v této oblasti v České republice realizovali Jansa a 

Kocourek (1998), kteří zahrnuli do výzkumu i pedagogické fakulty. Výzkum se dotazoval 

2968 absolventů z osmu fakult ČR s cílem zjistit, kolik absolventů nastoupilo do školství a 

kolik absolventů pracuje v jiné sféře. Součástí výzkumu byla anketa pro absolventy, kteří 

pracují mimo obor TVS. Výsledky této ankety uvádí sice kladný vztah k práci v TVS, avšak 

kvůli nízkému finančnímu ohodnocení byli nuceni změnit zaměstnání. Výzkum, který se 

zabývá hodnocením profesní orientace a získaného vzdělání na UK FTVS studentů 

závěrečných ročníků prováděl Tilinger a Perič (1997). Šetření ukázalo, že studenti nemají 

zcela jasno o budoucím zaměstnání a spíše se chystají dále studovat nebo vycestovat do 

zahraničí. V roce 2000 Tilinger a Šmídová provedli rozsáhlé šetření o profesní aktivitě 

absolventů UK FTVS 2-5 let po promoci, které ukázalo, že ve školství pracuje více než 

polovina absolventek, ale jen 18 % mužů. Tím se potvrzuje odliv mužů z učitelské profese 

z důvodu nízkého finančního ohodnocení. Obdobný výzkum na absolventech UK FTVS 

provedl opět Tilinger tentokráte s Kovářem, Hlavatou a Lejčarovou (2003). Sledovali soubor 

učitelů tělesné výchovy od roku ukončení 1997 do roku 2002. Výsledky konstatují návratnost 

dotazníků 43,9%, ve školství pracuje téměř 60,9% dotázaných, mimo školství pak 30,3%. 

Poslední výzkum uplatnění absolventů UK FTVS na trhu práce s ukončením studia v letech 

1998 - 2005 provedli Jansa, Tilinger a Kovář (2006) s návratností dotazníků 34,1 %. 
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4.1. Tilinger, Perič (1997) Profesní orientace studentů závěrečných 

ročníků UK FTVS 

Výsledky šetření ukazují, že: 

1. Půl roku před skončením studenti nemají zcela jasno o budoucím zaměstnání 52 %. 

Vybrané a dohodnuté zaměstnání mělo 23,5% dotazovaných studentů. S budoucím 

zaměstnáním si půl roku před absolvováním nedělá starosti, neví či pokládá v této 

záležitosti konec školy příliš daleko 16 % studentů. 

2. Budoucí absolventi FTVS UK upírají své zájmy týkající se zaměstnání především na 

střední školu (70%). Na druhém místě zájmu studentů je trenérství (50%), třetí a 

čtvrté místo s 4 7% preferencí demonstruje zájem budoucích absolventů o práci 

v soukromé sportovní akademii či sportovní škole nebo v cestovní kanceláři. Páté 

místo zaujímá zájem o práci na vysoké škole (38%), šesté místo v zájmu o pracovní 

zařazení představují fitcentra - cvičitel ve fitcentru (34%). Sedmé místo náleží 

zaměstnání managera (33%), teprve na osmém místě figuruje zájem o učitelství na 

základní škole (28%). 

3. Pokud mají čerství absolventi vybírat své zaměstnání, potom při jeho výběru 

preferují osobní uspokojení z práce (91 %), fmanční atraktivitu (88%), obsahovou 

zajímavost práce (79%) a kvalitu pracovního kolektivu (76%). Naopak, společenské 

ocenění práce (40%), perspektivista hmotných hodnot (22%) či okamžité materiální 

výhody (19%) hrají při výběru zaměstnání nepodstatnou roli. 



4.2. Tilinger a Šmídová (2000) Profesní aktivita absolventů UK 

FTVS 2 - 5 let po promoci 

Výsledky šetření ukazují, že: 

1. Celkem 56 % respondentů má první zaměstnání, 26 % působí ve druhém zaměstnání 

a 9 % ve třetím. Pouze jedna žena pracovala ve čtvrtém zaměstnání, nikdo z 

dotazovaných nebyl nezaměstnaným. 

2. Ve školství působí více než polovina absolventek, ale jen 18 % mužů. Největší 

procento z žen, působících ve školství, učí na základních školách, muži učí pouze na 

středních školách. Absolventky dvouoborového studia se uplatnily na všech stupních 

škol (i na vysoké škole), absolventky jednooborového studia učí pouze na 

základních školách, zřejmě z důvodu chybějící druhé aprobace. Velmi málo 

respondentů působí ve spolkových či privátních tělovýchovných zařízeních. Téměř 

polovina absolventů (přesně 44,2 %) působí mimo školství a tělovýchovu. 

3. Čtvrtina absolventů, většinou mužů, po ukončení FTVS UK nikdy nepracovala ve 

školství či tělovýchově. 

4. Absolventy pracující mimo obor lze nalézt ve všech sférách lidských aktivit. 30 % 

uvádí vlastní podnikatelské aktivity, 20 % pracuje v oblasti služeb (nikoliv však 

tělovýchovných), 1 O % se věnuje politickým aktivitám, 1 O % je zaměstnáno v 

oblasti kultury a umění. 

5. Zaměstnání si respondenti vybírali především podle toho, jaké jim bude poskytovat 

osobní uspokojení z práce a podle obsahové zajímavosti. Pracující ve školství a 

tělovýchově kromě těchto dvou charakteristik ještě často uváděli kvalitu pracovního 

kolektivu. Pro zaměstnané mimo školství a tělovýchovu je třetí nejdůležitější 

zásadou pro výběr zaměstnání finanční atraktivita. 

6. Respondenti většinou považují vzdělání získané na FTVS UK pro zaměstnání ve 

sféře tělesné výchovy a sportu za zcela dostačující nebo převážně dostačující. 

7. I přes kladné hodnocení vzdělání se dotazovaní domnívají, že si budou muset dále 

doplňovat své vědomosti, a to především znalosti cizích jazyků, ekonomiky a 

právních předpisů. Tyto oblasti uváděli hlavně ti, kteří pracují mimo školství a 

tělovýchovu. Zaměstnaní v této sféře si chtějí doplnit též znalosti cizích jazyků, ale 

také znalosti ze sportovního tréninku, lékařských oborů a společenských věd. V 

oblasti dovedností si chtějí obě skupiny doplnit hlavně managerské dovednosti. 
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4.3. Tilinger, Kovář, Hlavatá a Lejčarová (2003) Uplatnění 

absolventů UK FTVS na trhu práce 

Výsledky šetření ukazují, že: 

1. Z celkově oslovených cca 700 absolventů FTVS 1997 -2002 se nám podařilo získat 

názory 293 respondentů, z nichž většina představuje absolventy oboru TVS. 

2. Celkem 59,9% respondentů pracuje ve svém prvním zaměstnání, 25,3% působí ve 

druhém zaměstnání a 1 O % ve třetím. Ve více než třech zaměstnáních pracovalo 

pouze 13 osob (5%). Nebyly nalezeny významné rozdíly mezi počtem zaměstnání 

mužů a žen, mezi absolventy jednooborového a dvouoborového studia. 

3. V oblasti tělesné výchovy a sportu působí více než polovina absolventů (60,9%), 

nadpoloviční je skupina mužů i žen všech oborů. Jako učitel na všech stupních škol 

(ZŠ, SŠ, VŠ a Soukr.Š) se uplatnilo 40,5% absolventů. V komunální tělovýchově a 

ve sportovních klubech se uplatnilo 20,4 % absolventů. Nejvíce žen, působících ve 

školství, učí na základních školách, muži učí více na středních školách. S rozvojem 

soukromé tělovýchovy roste počet pracovních míst v této oblasti a tím i počet 

absolventů FTVS UK v této sféře tělovýchovy (9%). Výrazný je pokles absolventů 

působící mimo školství 30,3 %, 8,1 % absolventů v současné době dále studuje (S), 

plní povinnosti základní vojenské služby (ZVS) nebo civilní služby (CS), je na 

mateřské dovolené (MD). 

4. Zaměstnání si respondenti vybírali především podle toho, jaké jim bude poskytovat 

osobní uspokojení z práce a podle obsahové zajímavosti. Pracující v tělovýchově a 

sportu kromě těchto dvou charakteristik ještě často uváděli kvalitu pracovního 

kolektivu a perspektivu odborného růstu. Pro absolventy, kteří se rozhodli zůstat 

v tělovýchově, nejsou finance důležitým kritériem (páté pořadí). Pro ženy pracující v 

tělovýchově je velice důležitým faktorem kvalita pracovního kolektivu, což 

odpovídá i ochotě méně často měnit zaměstnání. Pro zaměstnané mimo školství a 

tělovýchovu je druhou nejdůležitější zásadou pro výběr zaměstnání finanční 

atraktivita, osobní uspokojení ustupuje na třetí pořadí a nejdůležitějším kritériem je 

obsahová zajímavost práce. 

5. Absolventi hodnotili dosažené vzdělání jako zcela dostačující v 19% případů, za 

převážně dostačující považuje vzdělání 50% respondentů, dostačující bylo vzdělání 

pro 28% absolventů. Negativně, jako převážně nedostačující, hodnotí studium 4% 
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absolventů. Nikdo neoznačil vzdělání za zcela nedostačující. Nejdůležitější jsou 

odpovědi těch, kteří se skutečně věnují práci ve vystudovaném oboru, kdy celkem 

98% označilo vzdělání stupněm dostačující a vyšší. Nejkritičtější skupinou 

získaného vzdělání pak byli muži absolventi dvouoborového studia, kde 38% 

hodnotí vzdělání "pouze" jako dostačující. 

6. Většina absolventů (93,4%) UK FTVS očekává další doplňování dosaženého 

vzdělání. U pracujících v oboru TVS 8% nepředpokládá další zvyšování kvalifikace. 

Ženy očekávají, že si budou muset doplňovat vzdělání více než muži (95,9% ženy, 

91,6% muži). 
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4.4. Jansa, Tilinger a Kovář (2006) Uplatnění absolventů UK FTVS 

na trhu práce v ČR 

Výsledky šetření ukazují, že: 

1. Celkově bylo dotázáno 989 respondentů, kteří ukončili studium tělesné výchovy a 

sportu samostatně nebo s jiným předmětem, a to v letech 1998 až 2005. Vráceno bylo 

337 dotazníků, tj. 34,1% vyzvaného souboru. 

2. U absolventů jednooborového studia TVS pracuje ve školství 41% osob, přitom na 

základních školách působí v učitelství 16% mužů. Jen 4% jsou na soukromých školách, 

popř. jiných státních službách. V tělovýchovných a sportovních službách souhrnně 

pracuje 17% osob. Nejvíce jsou zastoupeni trenéři 8%, maséři 4%, méně pak manažeři 

sportovního klubu, instruktor aj. 34%dotazovaných pracuje mimo sféru tělesné výchovy 

a sportu. Ti nejschopnější nacházejí uplatnění v bankách, pojišťovnách, ale i v různých 

zahraničních firmách především jako manažeři atd. Na mateřské dovolené jsou 4% žen a 

1% souboru studuje další VŠ. 

3. U absolventů učitelského studia pracuje ve školství 55% osob, z toho na ZŠ 21% a na 

SŠ 26,5% souboru. ( 27% mužů a 26% žen). Trenérstvím, instruktorstvím, masérstvím 

aj. tělovýchovnými a sportovními službami se zabývá 5% absolventů. Další studium 

vyhledalo 3% respondentů a na mateřské dovolené je též 3% osob. Mimo tělesnou 

výchovu a sport pracuje 34% absolventů. 
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5. UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ MASARYKOVY 
"' UNIVERZITY V BRNE 

Průzkum uplatnění absolventů Masarykovy univerzity v Brně z let 2003 a 2004 byl 

realizován s podporou Fondu rozvoje vysokých škol ČR. 

Do šetření SYROVÁTKY a NEKUDY 2006 se svými odpověďmi zapojilo celkem 

1 914 absolventů prezenčního magisterského studia osmi fakult MU: 

Ekonomicko-správní (ESF) 

Fakulty informatiky (FD 

Fakulty sociálních studií (FSS) 

Filozofické fakulty (FF) 

Lékařské fakulty (LF) 

Pedagogické fakulty (PedF) 

Právnické fakulty (PrF) a 

Přírodovědecké fakulty (PřírF) 

Celkově se vrátilo 47,4 % odeslaných dotazníků. Čtyři pětiny (82,4 %) všech 

absolventů MU z let 2003 a 2004 jsou zaměstnaní absolventi, zbývající necelou pětinu pak 

tvořili buď nezaměstnaní anebo -převážně - nepracující z jiných důvodů (postgraduální a 

jiné další studium, pobyty v zahraničí apod.). Nezaměstnaných bylo mezi absolventy MU jen 

2 %, což je asi téměř pětkrát méně než v populaci ČR. Téměř devět z deseti absolventů 

(86,9%) získalo pracovní místo již do 4 měsíců po absolutoriu, nejsnáze získávali práci 

informatici a naopak relativně nejhůře přírodovědci. Získání práce hodnotil jako velmi 

obtížné zhruba každý dvacátý absolvent (4,5 %) a jako obtížné pak zhruba každý čtvrtý 

(27,2%). 

Při hledání zaměstnání se absolventi spoléhali zejména na vlastní síly (65,1 % 

absolventů), 15,4 % dostalo nabídku, aniž museli místo hledat a 13,7 % pomohli rodiče a 

známí. 

Celkem 53,3 %absolventů pracuje ve státních firmách či institucích (zejména to jsou 

absolventi PedF, LF, PřírF, FF a FSS), více než pětina absolventů působí v českých 

soukromých firmách Osou to častěji zejména absolventi Fl, PrF a ESF) a každý sedmý 

absolvent pracuje u zahraniční firmy (nejčastěji to jsou absolventi ESF a Fl). Více než 
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polovina (52,9 %) všech absolventů pracuje jen ve třech odvětvích: školství, správě a 

zdravotnictví. Téměř tři čtvrtiny absolventů (70,3 %) působí v oborech, pro které se během 

studia na vysoké škole připravovali, vyšší fluktuaci do oblastí mimo vystudovaný obor 

můžeme pozorovat u absolventů ESF a FF. Shodně také téměř tři čtvrtiny absolventů (70,0 %) 

pracují na místech vyžadujících vysokoškolské vzdělání ve vystudovaném oboru, poněkud 

podprůměrné hodnoty dosahují u tohoto kritéria absolventi ESF. Jen necelých deset procent 

(9,6 %) absolventů MU pracuje na místech, která nevyžadují ani vysokoškolské vzdělání. 

V aktuálním zaměstnání jsou mladí absolventi nejvíce spokojeni s tím, že mohou 

vykonávat zajímavou práci, pracovat v příjemném pracovním prostředí a také, že mohou 

realizovat a uplatnit nabyté vzdělání. Naopak nejméně spokojení jsou s možností "udělat 

kariéru" a se svými platy; zde je nespokojenost celkově nejvyšší. 

Zvláštní pozornost byla v průzkumu věnována zájmu absolventů o práci v zahraničí. O 

takovou práci má zájem zhruba jedna třetina z absolventů (31 ,2 %) a téměř osm z deseti 

zájemců hodlá ve věci podniknout aktivní kroky. A konečně více než polovina (55,6 %) ze 

zájemců o práci v zahraničí se domnívá, že se jim skutečně podaří takovou práci získat. 

Rozložení motivace k práci v zahraničí je poměrně pestré a není možné jednoznačně tvrdit, že 

to jsou jen vyšší výdělky: vyšší výdělky a ,jiné motivy" (např. touha po poznání, 

dobrodružství, rozvíjení jazykových dovedností, získání zahraničních zkušeností apod.) jsou 

zhruba v rovnováze (31,7% : 28,9 %). Převládá zájem o práci zejména ve Velké Británii, 

Německu, USA, Rakousku a Francii. Zájem o zahraniční práci častěji projevují absolventi Fl, 

ESF, MF a FF. 

Pokud by s odstupem zhodnotili hlavní zjištění a vývojové trendy, mohli by je vnímat 

jako celkově příznivé: pracovní uplatnění nachází skoro 70 % absolventů bez obtíží, přes 90 

%nejpozději do půl roku po ukončení studia. Skoro 70% označuje své aktuální zaměstnání 

za perspektivní a jejich podíl dlouhodobě roste. Největší roli pro kladné hodnocení 

zaměstnání hraje u absolventů jeho perspektivnost, možnost seberealizace a rozvoje a 

zajímavost práce (tyto komponenty kompenzují v řadě případů nespokojenost části absolventů 

s platem). Rostou také v průměru mzdy absolventů (pohybují se kolem aktuálního průměru 

mzdy v ČR) a ubývá v souvislosti s tím těch absolventů MU, kteří deklarují nespokojenost se 

svým platem. Mezi absolventy MU je velmi málo nezaměstnaných, relativně ještě méně než 

odpovídá republikovému průměru mezi absolventy VŠ. Vysoká je také spokojenost mladých 

lidí s tím, co jim naše univerzita během studia dala (80 %je spokojeno) a vcelku vysoký (dvě 
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třetiny) je i podíl těch absolventů, kteří by - pokud by takovou možnost měli - znovu ke 

studiu zvolili tu stejnou fakultu 
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6. UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ JIHOČESKÉ UNIVERZITY 
v , v , 

V CESKYCH BUDEJOVICICH 2003 

6.1. Brandl (2003) Uplatnění absolventů Pedagogické fakulty 

Jihočeské univerzity 

Údaje obsažené v následujících tabulkách a grafech pocházejí ze dvou dotazníkových 

šetření provedených korespondenčním způsobem u absolventů pěti ročníků studia na 

jednotlivých fakultách Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Údaje týkající se 

Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (ročníky, které ukončily 

studium v letech 1997 až 2001). 

Počty absolventů součástí JU 

Počty absolventů ve sledovaných letech a návratnost dotazníků ukazují následující 
tabulky. 

Tabulka2. 

Absolventi Pedagogické fakulty 

pohlaví Bc. Mgr. SUM SUM 
1997 muži 40 91 131 386 

ženy 28 227 255 
1998 v• 52 77 129 390 muz1 

ženy 50 211 261 
1999 v• 46 79 125 343 muz1 

ženy 17 201 218 
2000 v• 71 67 138 362 muz1 

ženy 29 195 224 
2001 v• 88 74 162 450 muz1 

ženy 47 241 288 
SUM 468 1463 1931 

Vysvětlivky: SUM- celkový počet 
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Tabulka 3. 

Návratnost dotazníků 

Počet absolventů 1931 

Odesláno dopisů 1209 

Vrátilo se 552 

Procenta 45,7 

Tabulka4. 

Rychlost získání práce 

ještě před promocí 42,2% 

prakticky hned po promoci 17,1% 

do 2 měsíců od ukončení školy 16,9% 

do 4 měsíců od ukončení školy 7,8% 

do 6 měsíců od ukončení školy 0,2% 

za více než 6 měsíců od ukončení školy 12% 

zatím jsem ho nezískaVa 3,8% 

Tabulka 5. 

Obtížnost získání zaměstnání 

velmi snadné 24,6% 

spíše snadné 42,6% 

spíše obtížné 21,1% 

velmi obtížné 4,4% 

nevím 7,2% 
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Tabulka6. 

Důvody obtížnosti získávání zaměstnání 

nedostatek praxe 12% 

málo volných míst v oboru 9% 

málo volných míst v oboru ve vazbě na bydliště 7% 

špatné/nedostatečné jazykové znalosti 4% 

neznalost obsahu oboru u zaměstnavatelů 2% 

nedostatečná znalost práce PC 2% 

neznalost prostředí po změně bydliště 2% 

získávání informací o zaměstnavatelích 2% 

úzké zaměření 2% 

podřadnost titulu Bc. 2% 

malá atraktivita oboru/aprobace 2% 

Tabulka 7. 

Aktuální pracovní stav 

pracuji nebo podnikám 79% 

jsem na mateřské dovolené 15,5% 

pokračuji ve studiu 2,4% 

aktuálně jsem nezaměstnaný/á 1,3% 

jiná možnost 1,8% 
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Tabulka 8. 

Typ instituce, ve které v současnosti pracujete 

nezisková organizace 0,8% 

podnikám a zaměstnávám 1,3% 

sám/sama podnikám 3,4% 

jiná forma 5,7% 

zahraniční firma 8,6% 

česká soukromá firma 12,4% 

státní podnik, instituce 21% 

vzdělávací instituce 46,8% 

Tabulka 9. 

V jakém odvětví pracujete? 

školství 62,5% 

služby pro podniky 8,2% 

jinde 7,8% 

veřejná a státní správa, obrana, bezpečnost, soudnictví, ... 5,9% 

doprava, skladování, pošty a telekomunikace 2,7% 

obchod a opravy motorových vozidel a spotřebm'ho zboží 2,3% 

peněžnictví a pojišťovnictví 2,1% 

zpracovatelský průmysl 1,8% 

ostatní veřejné, sociální a osobní služby 1,6% 

zdravotnictví, veterinární a sociální činnost 1,4% 

stavebnictví 1,2% 

věda a výzkum 1,2% 

výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody 0,6% 

pohostinství a ubytování 0,4% 

zemědělství, lesnictví, rybolov 0,2% 
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Tabulka 10. 

Vyžaduje vaše současné místo vysokoškolské vzdělání? 

ano, se zaměřením, které jsem vystudoval/a 63,3% 

ano, s podobným zaměřením, které jsem vystudoval/a 17% 

ano, s jiným zaměřením než jsem studoval/a 10,2% 

ne, jen středoškolské s maturitou 6,8% 

nevyžaduje ani středoškolské 2,7% 

Tabulka ll. 

Využívání znalostí v zaměstnání podle způsobu jejich získání (průměrná hodnota v%) 

získané absolvováním JU 43,1% 

získané absolvováním jiné VŠ 3,4% 

získané v zaměstnání 33,9% 

získané jinak 19,6% 

Tabulka 12. 

Splnění představ z doby studia 

Otázka zněla· Odpovídá Vaše zaměstnání představám o vlastní budoucnosti, které jste měl/a 

při studiu na vysoké škole? 

rozhodně ano 19,7% 

spíše ano 54,1% 

spíše ne 20,6% 

rozhodně ne 5,6% 
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Tabulka 13. 

Hodnocení náročnosti studia 

velice náročné 2,2% 

poměrně náročné 33,6% 

průměrně náročné 49,3% 

nebylo příliš náročné 13,1% 

nebylo vůbec náročné 1,5% 

nevím, nedokážu posoudit 0,4% 
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6.2. Dřevikovská a Jansa (2006) Uplatnění absolventů studijního 

programu tělesné výchovy a sportu Jihočeské univerzity 

Ve výzkumu byli obesláni všichni absolventi studijního programu Tělesná výchova a 

sport, kteří ukončili studium v letech 1998 až 2004, ve kteiých běžel jednooborový 

bakalářský studijní program TVS (21% absolventů) a tradiční dvouoborový studijní program 

učitelství tělesné výchovy v kombinaci s dalším předmětem (79% absolventů). 

Výsledky šetření ukazují, že: 

1. Celkem bylo obesláno 313 absolventů, z toho mužů ukončilo studium 65%, 

vyplněných dotazníků se vrátilo 180. Odpovědělo 69% mužů a 31% žen, celková 

návratnost představuje 58% absolventů. 

2. Nevíce, 57% respondentů, bylo zaměstnáno ve školství, kde v soukromém sektoru 

pracují jen necelá 4%. Do ZŠ nastoupilo 62% učitelů, z toho dvakrát více mužů. Na 

ostatních typech škol se uplatnili muži i ženy vyrovnaně. V oblasti mimo tělovýchovu 

pracuje 29% lidí, často jsou v sektoru bankovnictví, pojišťovnictví, manažeři, 

podnikatelé či ve státních službách. V tělovýchově působí pouze 9% respondentů jako 

hlavní zaměstnání, ale přes 40% uvedlo, že v oblasti tělovýchovy působí při hlavním 

zaměstnání, nejčastěji jako trenéři, instruktoři, cvičitelé, rozhodčí, organizátoři aj. 

3. Nejvýrazněji při opuštění vystudovaného oboru působí fmance, dále se proti školství 

podstatně objevuje i perspektivista odborného růstu. 
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Výzkumná část 

1. CÍLE A ÚKOLY PRÁCE 

1.1. Cíle práce 

Cílem práce je prostřednictvím dotazování získat objektivní aktuální názory studentů 

posledních ročníků UK FTVS na záležitosti spojené s pracovní aktivitou po skončení studia. 

, 
L2. Ukoly práce 

Dotazování sledovalo několik dílčích úkolů: 

Zjistit - momentální stav vážnosti výběru příštího zaměstnání 

preference nejvhodnějšího zaměstnání 

zásady, kterými se student řídí při výběru zaměstnání 

hodnocení studia na UK FTVS z hlediska budoucího zaměstnání 

možnou nutnost dalšího vzdělávání 

hodnocení absolvovaného programu studia na UK FTVS 

srovnárú s 1 O let starou studií o profesní orientaci studentů UK FTVS 

(Tilinger, Perič, 1997) 

41 



2. METODOLOGIE 

2.1. Popis výzkumného plánu 

Základní metodou je dotazování. Pro získání dat jsme využili ověřený anonymní dotazník 

(viz příloha). V dotazníku jsou zařazeny především otázky polootevřené s nabídkou. Při 

vyhodnocení dotazníků jsem zpracovával odděleně data jednooborového studia a 

dvouoborového učitelského studia. Ve vybraných otázkách jsem filtroval skupiny podle 

pohlaví. 

2.2. Výzkumný soubor 

Dotazování se zúčastnilo celkem 52 studentů a 51 studentek prezenčního studia 

závěrečných ročníků FTVS UK, což představuje 67 % z celkového počtu zapsaných studentů. 

Z oboru tělesná výchova a sport 43 studentů a 30 studentek, z dvouoborového učitelského 

studia se zúčastnilo 9 studentů a 21 studentek. Do souboru dotazovaných nebyli zařazeni ti, 

kteří měli rozložený ročník, opakovali ročník, nebo se chystali opakovat či přerušit studium. 

V tomto pohledu se v podstatě jednalo o práci se základním souborem studujících 

v závěrečných ročnících FTVS UK. 

2.3. Analýza dat 

Všechny dotazníky jsme statisticky vyhodnotili. Při vyhodnocení dotazníků jsme 

zpracovávali odděleně data jednooborového studia a dvouoborového učitelského studia. Ve 

vybraných otázkách jsme filtrovali skupiny podle pohlaví. 

U všech otázek jsme vedli počet odpovědí a počet neúplných odpovědí. Každá odpověď 

byla procentuálně vyjádřena ve vztahu k počtu odpovědí na konkrétní otázku. 

Vytvořili jsme výsledné grafy pro jednotlivé otázky a porovnali výsledky jednooborového 

a učitelského studia a výsledky mužů a žen v jednotlivých otázkách. 
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3. VÝSLEDKY A DISKUSE 

1. Momentální stav vážnosti výběru příštího zaměstnání. 

Studentům byl předložen výběr odpovědí na téma "mé budoucí zaměstnání": 

• mám již vybrané, 

• není jisté, doposud váhám, 

• nevím, konec školy je daleko, 

• budu ještě studovat 

• budu ještě cestovat 

Vybrané zaměstnání má 15,5% dotazovaných studentů. Ve čtyřletém oboru TVS to 

Je 19 %, v pětiletém učitelském studiu 6,7 %, 23,1 % mužů a 7,4 % žen. Budoucí 

zaměstnání nemájisté či doposud váhá 41,8% studentů. Ve čtyřletém oboru TVS to je 

38,9 %, v pětiletém učitelském studiu 51 %, 42,3 %mužů a 41,8% žen. S budoucím 

zaměstnáním si půl roku před absolvováním nedělá starosti, neví či pokládá v této 

záležitosti konec školy příliš daleko 6,8% studentů. Ve čtyřletém oboru TVS to je 8,3 

%, v pětiletém učitelském studiu 5 %, 7, 7 % mužů a 6,9 % žen. Dále studovat se chystá 

17,5 % studentů. Ve čtyřletém oboru TVS to je 18,3%, v pětiletém učitelském studiu 

14,3 %, 17,3 %mužů a 17,7 %žen. Po absolvování studia se chystá cestovat 17,5 % 

studentů. Ve čtyřletém oboru TVS to je 15,6 %, v pětiletém učitelském studiu 22,7 %, 

9,6 % mužů a 24,5 % žen. 1 % studentů neuvedlo žádné údaje nebo špatně vyplnili 

dotazník. 

Tabulka 14. 

Momentální stav vážnosti výběru při'štJ.bo zaměstnání. 

celkem % muži % ženy % 

doposud váhám 43 41,75% 22 42,31% 21 41,76% 

budu studovat 18 17,48% 9 17,31% 9 17,65% 

budu cestovat 18 17,48% 5 9,62% 13 24,51% 

mám vybrané 16 15,53% 12 23,07% 4 7,25% 

konec školy daleko 7 6,8% 4 7,69% 3 6,86% 

nevyplněno 1 0,97% o 0% 1 1,96% 
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Obrázek 1. 

Momentální stav vážnosti výběru příštího zaměstnání. 
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Vybrané zaměstnání má 19,2 % dotazovaných studentů z toho 23,3 %mužů a 

13,3 %žen. Budoucí zaměstnání nemá jisté či doposud váhá 38,4% studentů z toho 

39,5 %mužů a 33,7% žen. S budoucím zaměstnáním si půl roku před absolvováním 

nedělá starosti, neví či pokládá v této záležitosti konec školy příliš daleko 8,2 % 

studentů z toho 9,3 %mužů a 6,7 % žen. Dále studovat se chystá 17,8 % studentů z 

toho 17,3 % mužů a 16,7 % žen. Po absolvování studia se chystá cestovat 15,1 % 

studentů z toho 18,6% mužů a 23,3% žen. 1,4% studentů neuvedlo žádné údaje nebo 

špatně vyplnili dotazník. 
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Tabulka 15. 

Momentální stav vážnosti výběru příštího zaměstnání -jednooborové studium TVS. 

celkem % muži % ženy % 

mám vybrané 14 19,18% 10 23,26% 4 13,33% 

doposud váhám 28 38,36% 17 39,53% 11 36,67% 

konec školy daleko 6 8,22% 4 9,31% 2 6,67% 

budu studovat 13 17,81% 8 17,3% 5 16,67% 

budu cestovat ll 15,07% 4 18,6% 7 23,33% 

nevyplněno 1 1,37% o 0% 1 3,33% 

Obrázek2. 

Momentální stav vážnosti výběru příštího zaměstnání - jednooborové studium TVS. 

60 

50 

40 

%30 

20 

10 

o 
mám 

vybrané 

Dvouoborové studium: 

dopo~ud konec školy budu 
váhám daleko studovat 

budu 
cestovat 

ocelkem 

muži 

o ženy 

Vybrané zaměstnání má 6, 7 % dotazovaných studentů a to pouze muži 22,2 %. Budoucí 

zaměstnání nemá jisté či doposud váhá 50% studentů z toho 55,6% mužů a 47,6% žen. 

S budoucím zaměstnáním si půl roku před absolvováním nedělá starosti, neví či pokládá 

v této záležitosti konec školy příliš daleko 6,7 % studentů a to pouze ženy 9,5 %. Dále 
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studovat se chystá 13,3% studentů z toho 11,1 %mužů a 19,1 %žen. Po absolvování studia 

se chystá cestovat 23,3% studentů z toho 11,1% mužů a 23,8% žen. 

Tabulka 16. 

Momentální stav vážnosti výběru při'šti'ho zaměstnání - dvouoborové studium. 

celkem % muži % ženy % 

mám vybrané 2 6,67% 2 22,22% o 0% 

doposud váhám 15 50% 5 55,56% 10 47,62% 

konec školy daleko 2 6,67% o 0% 2 9,52% 

budu studovat 4 13,33% 1 11,11% 4 19,05% 

budu cestovat 7 23,33% 1 11,11% 5 23,81% 

nevyplněno o 0% o 0% o 0% 

Obrázek3. 

Momentální stav vážnosti výběru příštího zaměstnání - dvouoborové studium TVS. 
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2. Přání týkající se preference budoucího zaměstnání 

Na otázku, kde chcete, budete, nebo byste nejraději pracovali po skončení studia, měli 

studenti odpovídat označením maximálně pěti vybraných zařízení či institucí čísly v 

pořadí 1 - 5. Byly nabízeny 3 oblasti: 

• školství (ZŠ, SŠ, OU, VŠ, soukromé školy), 

• tělovýchova - spolkové služby (trenér, organizační pracovník, rehabilitační 

pracovm'k, rekondiční pracovník, rozhodčí, manager, instruktor, maser, cvičitel, 

jiné), 

• komunální tělovýchova - privátní zařízení (fitcentrum, sportovní akademie či škola, 

hotelové služby, rehabilitační zařízení, cestovní kancelář, jiné). 

• Práce mimo tělovýchovu 

Z odpovědí vyplynulo: 

Na první místo svého zájmu staví budoucí absolventi střední školu a trenérství. Střední 

škola mezi prvními pěti institucemi byla uvedena v 59,4% a trenérství v 54,5 % 

odpovědí. Střední škola ukazuje na vyšší preference u dvou-oborového studia (75 %) a 

u žen(64 %), naopak trenérství preferují studenti oboru tělesná výchova a sport (64,4 %) 

a muži ( 62,8 % ). 

Třetí místo s 33,7 % preferencí demonstruje zájem budoucích absolventů o práci 

v soukromé škole. Zájem o práci v soukromé škole je podobný u jednooborových 

studentů (32,9 %) a studenty dvou-oborovými (35,7 %) i u žen (34 %) a mužů (33,3%). 

Čtvrté místo zaujímá zájem o práci na vysoké škole (28 %). Zájem o práci na vysoké 

škole převažuje u studentů dvou-oborového studia (35,7%) a žen (32 %) než u 

jednooborového studia (24,7 %) a mužů (23,5%). 

Páté a šesté místo v zájmu o pracovní zařazení představují fitcentra (26,7%) a sportovní 

akademie či škola (26,7%). U zájemců o práci v soukromé sportovní akademii nebo 

škole převažuje vyšší zájem jednooborových studentů (30,1 %) nad studenty dvou

oborovými (17 ,9 %) a vyšší zájem mužů (31 ,4 %) nad zájmem žen (22 % ). U zájemců 

o práci ve fitcentru je to oborově procentuálně stejné, ve skladbě zájemců však mají 

převahu ženy (28 %) nad muži (25,5 %). 

Sedmé místo náleží zaměstnání instruktora, které by bylo ochotno dělat 25,7 % 

dotazovaných. Mezi zájemci převažují muži (31,4 %) nad ženami (20 %) a studující 

TVS (26 %) nad studujícími učitelství (25 % ). 
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Na osmém místě figuruje zájem o práci v cestovní kanceláři (18,8 %). Zájem o práci 

v cestovní kanceláři má pouze 26 % žen a ll,8 % mužů, 16,4 % absolventů 

jednooborového studia a 25 % absolventů učitelství. 

Deváté místo v žebříčku zájmu patří organizačnímu pracovníkovi (16,8 % ). Převahu má 

organizační pracovník u žen (22 %) a studentůjednooborového studia (17,8 %) naopak 

menší podporu má u mužů (11,8%) a dvou-oborového studia (14,3 %). 

Ostatní zaměstnání následují v tomto pořadí preferencí: manager- 15,8 %, učitel na ZŠ 

- 14,9 %, zaměstnání mimo tělesnou výchovu- 13,9 %, masér- 12,9 %, cvičitel- 9,9 

%, rekondiční pracovník - 8,9 %, rehabilitační pracovník - 7,9 %, učitel na odborném 

učilišti- 6,9 %, rehabilitační pracovník- 5,9 %, rozhodčí- 5 %, zajišťování hotelových 

služeb - 4 %, 2% uvedli jiné zaměstnání v tělesné výchově a 1 % studentů neuvedlo 

žádné údaje nebo špatně vyplnili dotazník. 

Tabulka 17. 

Preference budoucího zaměstnání. 

celkem % v• % ženy mUZI 
střední škola 60 59,41% 28 54,9% 32 
trenér 55 54,46% 32 62,75% 23 
soukromá škola 34 33,66% 17 33,33% 17 
vysoká škola 28 27,72% 12 23,53% 16 
fitcentrum 27 26,73% 13 25,49% 14 
sportovní akademie či škola 27 26,73% 16 31,37% ll 
instruktor 26 25,74% 16 31,37% 10 
cestovní kancelář 19 18,81% 6 ll,76% 13 
organizační pracovník 17 16,83% 6 ll,76% ll 
manager 16 15,84% 12 23,53% 4 
ZŠ 15 14,85% 7 13,73% 8 
mimo tělovýchovu 14 13,86% 8 15,69% 6 
masér 13 12,87% 4 7,84% 9 
cvičitel 10 9,9% 6 11,76% 4 
rekondiční pracovník 9 8,91% 5 9,8% 4 
rehabilitační pracovník 8 7,92% 3 5,88% 5 
odborné učiliště 7 6,93% 4 7,84% 3 
rehabilitační zařízení 6 5,94% 3 5,88% 3 
rozhodčí 5 4,95% 1 1,96% 4 
zajišťování hotelových služeb 4 3,96% o 0% 4 
jiné o 0% o 0% 1 
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Obrázek 4. 

Preference budoucího zaměstnání. 
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Tabulka 18. 

Preference budoucího zaměstnání -jednooborové studium TVS. 

celkem % muži % ženy % 
ZŠ 8 10,96% 4 9,3% 4 13,33% 
střední škola 39 53,42% 23 53,49% 16 53,33% 
odborné učiliště 4 5,48% 2 4,65% 2 6,67% 
vysoká škola 18 24,66% 8 18,6% 10 33,33% 
soukromá škola 24 32,88% 13 30,23% ll 36,67% 
trenér 47 64,38% 29 67,44% 18 60% 
instruktor 19 26,03% 12 27.91% 7 23,33% 
rekondiční pracovnik 7 9,59% 4 9,3% 3 10% 
rozhodčí 4 5,48% 1 2,33% 3 10% 
manager 16 21,92% 12 27,91% 4 13,33% 
rehabilitační pracovník 5 6,85% 3 6,98% 2 6,67% 
cvičitel 9 12,33% 6 13,95% 3 10% 
organizační pracovník 13 17,81% 5 11,63% 8 26,67% 
masér 9 12,33% 3 6,98% 6 20% 
fitcentrum 22 30,14% 13 30,23% 9 30% 
cestovní kancelář 12 16,44% 4 9,3% 8 26,67% 
rehabilitační zařízení 5 6,85% 3 6,98% 2 6,67% 
zajišťování hotelových služeb 2 2,74% o 0% 2 6,67% 
sportovní akademie či škola 22 30,14% 13 30,23% 9 30% 
jiné 1 1,37% o 0% 1 3,33% 
mimo tělovýchovu 8 10,96% 7 16,28% 1 3,33% 
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Obrázek 5. 

Preference budoucího zaměstnání -jednooborové studium TVS. 
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Tabulka 19. 

Preference budoucího zaměstnání - dvouoborové studium. 

celkem % muži % ženy % 
ZŠ 7 25% 3 37,5% 4 20% 
střední škola 21 75% 5 62,5% 16 80% 
odborné učiliště 3 10,71% 2 25% 1 5% 
vysoká škola 10 35,71% 4 50% 6 30% 
soukromá škola 10 35,71% 4 50% 6 30% 
trenér 8 28,57% 3 37,5% 5 25% 
instruktor 7 25% 4 50% 3 15% 
rekondiční pracovník 2 7,14% 1 12,5% 1 5% 
rozhodčí 1 3,57% o 0% 1 5% 
manager o 0% o 0% o 0% 
rehabilitační pracovník 3 10,71% o 0% 3 15% 
cvičitel 1 3,57% o 0% 1 5% 
organizační pracovník 4 14,29% 1 12,5% 3 15% 
masér 4 14,29% 1 12,5% 3 15% 
fitcentrum 5 17,86% o 0% 5 25% 
cestovní kancelář 7 25% 2 25% 5 25% 
rehabilitační zařízení 1 3,57% o 0% 1 5% 
zajišťování hotelových služeb 2 7,14% o 0% 2 10% 
sportovní akademie či škola 5 17,86% 3 37,5% 2 10% 
jiné o 0% o 0% o 0% 
mimo tělovýchovu 6 21,43% 1 12,5% 5 25% 
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Obrázek6. 

Preference budoucího zaměstnání - dvouoborové studium. 
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Studenti, kteří mají již vybrané zaměstnání, upřednostňují práci trenéra (53,3 %) a 

to pouze jednooborové studium tělesná výchova a sport (61,5%), u dvou-oborového 

studia toto zaměstnání zvoleno nebylo. Práci trenéra budou pochopitelně více vykonávat 

muži (63,6 %) oproti ženám (25%). Na druhém místě se umístila práce učitele na 

střední škole (40 %). Vybranou práci učitele na střední škole má více žen (75 %) a 

studentů učitelského studia (50%) než mužů (27,3 %) a jednooborového studia (38,5 

%). Třetí místo náleží práci ve sportovní akademii či škole a práci managera (20 %), 

kterou budou vykonávat pouze muži jednooborového studia. Ostatní zaměstnání 

následují v tomto pořadí preferencí: instruktor - 13,3 %, práce mimo tělovýchovu -

13,3 %, jiné zaměstnání - 13,3 %, učitel na ZŠ- 6,7 %, učitel na vysoké škole- 6,7 %, 

organizační pracovník - 6, 7 %, fitcentrum - 6, 7 % a rehabilitační zařízení - 6, 7 %. 
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Tabulka20. 

Preference budoucího zaměstnání - studenti, kteří mají již vybrané zaměstnání. 

celkem % muži % ženy % 
trenér 8 53,33% 7 63,64% 1 25% 
střední škola 6 40% 3 27,27% 3 75% 
manager 3 20% 3 27,27% o 0% 
sportovní akademie či škola 3 20% 2 18,18% 1 25% 
instruktor 2 13,33% 2 18,18% o 0% 
jiné 2 13,33% 1 9,09% 1 25% 
mimo tělovýchovu 2 13,33% 2 18,18% o 0% 
vysoká škola 1 6,67% o 0% 1 25% 
ZŠ 1 6,67% o 0% 1 25% 
organizační pracovník 1 6,67% 1 9,09% o 0% 
fitcentrum 1 6,67% 1 9,09% o 0% 
rehabilitační zařízení 1 6,67% 1 9,09% o 0% 
odborné učiliště o 0% o 0% o 0% 
soukromá škola o 0% o 0% o 0% 
rekondiční pracovník o 0% o 0% o 0% 
rozhodčí o 0% o 0% o 0% 
rehabilitační pracovník o 0% o 0% o 0% 
cvičitel o 0% o 0% o 0% 
masér o 0% o 0% o 0% 
cestovní kancelář o 0% o 0% o 0% 
zajišťování hotelových služeb o 0% o 0% o 0% 
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Obrázek 7. 

Preference budoucího zaměstnání - studenti, kteří mají již vybrané zaměstnání. 
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3. Zásady, kterými se student řídí při výběru zaměstnání 

Studentů jsme se dotazovali, jakými zásadami se řídí či budou řídit při výběru 

příštího zaměstnání. Z osmi různých nabízených možností měli studenti sestavit pořadí 

1. až 5. co do kriterií, jimiž se řídí či budou řídit. Pořadí preferencí bylo následující: 

1. Osobní uspokojení z práce uvedlo na 1. místo 36,1 %dotazovaných, na 1.-2. místo 

tuto 62 % studentů a na 1.- 5. místo 94,4 % studentů. 

2. Finanční atraktivitu zařadilo mezi pět nejdůležitějších zásad 95,6% dotazovaných, 

na prvá dvě místa ji zařadilo 64,4 %. Pro 31,7 % studentů je toto kriterium na 1. 

místě. 

3. Obsahovou zajímavost budoucího zaměstnání preferovalo 84,4% studentů, pro 47,8 

% to bylo kriterium uvedené na prvých dvou místech, Pro 22,2 % studentů je toto 

kriterium na 1. místě. 

4. Kvalita pracovního kolektivu byla důležitá pro 73,3% dotazovaných. 8,9% studentů 

zařadila toto hledisko na první či druhé místo významnosti. Pro 3,3 % studentů je 

toto kriterium na 1. místě. 

5. Perspektiva odborného růstu je významná pro 61,1 %dotazovaných. Pro 12,2% je 

toto kriterium velmi důležité, zařazené na prvém či druhém místě. Pro 4,4 % 

studentů je toto kriterium na 1. místě. 

6. Společenské ocenění práce preferuje 45,6 % dotazovaných, 2,2 % toto hledisko 

zařadilo na první či druhé místo. Pro 1,1% studentů je toto kriterium na 1. místě. 

7. Perspektiva hmotných výhod není preferována u žádného z dotazovaných studentů. 

8. Okamžité materiální výhody jsou podstatné pro 13,3% budoucích absolventů, 1,1 % 

je zařadilo mezi prvé dvě nejdůležitější zásady výběru. 

9. Jiné zásady jsou podstatné pro 2,2% studentů 

10. 12,6% studentů neuvedlo žádné údaje nebo špatně vyplnili dotazník. 
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Tabulka21. 

Zásady, kterými se studenti řídí při výběru zaměstnání. 

1. místo celkem % muži % ženy % 

osobní uspokojení z práce 32 36,11% 15 33,33% 17 38,64% 

fmanční atraktivita 29 31,67% 16 35,56% 13 29,55% 
obsahová zajímavost 
zaměstnání 20 22,22% 8 17,78% 12 26,67% 

perspektivita odborného růstu 4 4,44% 3 6,67% 1 2,22% 

kvalita pracovního kolektivu 3 3,33% 2 4,44% 1 2,22% 

společenské ocenění _Qfáce 1 3,33% 1 2,22% o 0% 

okamžité materiální výhody 1 1,11% o 0% 1 2,22% 

perspektivita hmotných výhod o 0% o 0% o 0% 

jiné o 0% o 0% o 0% 

nevyplněno 13 12,6% 7 13,46% 7 13,73% 

Obrázek 8. 

Zásady, kterými se student řídí při výběru zaměstnání- 1. místo. 
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Tabulka22. 

Zásady, kterými se student řídí při výběru zaměstnání -jednooborové studium TVS. 

1. místo celkem % muži % ženy % 

fmanční atraktivita 24 38,I% I5 4I,67% 9 33,33% 

společenské ocenění práce o 0% o 0% o 0% 

kvalita pracovního kolektivu 2 3,I7% 1 2,78% I 3,7% 

perspektivita hmotných výhod o 0% o 0% o 0% 
obsahová zajímavost 
zaměstnání 17 26,98% 8 22,22% 9 33,33% 

osobní uspokojení z práce 16 25,4% 10 27,78% 6 22,22% 

perspektivita odborného růstu 3 4,76% 2 5,56% 1 3,7% 

okamžité materiální výhody I 1,59% o 0% 1 3,7% 

jiné o 0% o 0% o 0% 

nevyplněno 10 13,7% 7 16,28% 3 10% 

Obrázek 9. 

Zásady, kterými se student řídí při výběru zaměstnání - jednooborové studium TVS 

(1. místo). 
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Tabulka 23. 

Zásady, kterými se student řídí při výběru zaměstnání - dvouoborové studium. 

1. místo celkem % muži % ženy % 

fmanční atraktivita 5 16,67% 1 11,11% 4 22,22% 

společenské ocenění práce 1 3,7% 1 11,11% o 0% 

kvalita pracovního kolektivu 1 3,7% 1 11,11% o 0% 

I.Q_erspek:tivita hmotných výhod o 0% o 0% o 0% 
obsahová zajímavost 
zaměstnání 3 11,11% o 0% 3 16,67% 

osobní uspokojení z práce 16 61,11% 5 55,56% ll 61,11 % 

I perspek:tivita odborného růstu 1 3,7% 1 11,11% o 0% 

okamžité materiální výhody o 0% o 0% o 0% 

jiné o 0% o 0% o 0% 

nevyplněno 3 10% o 0% 3 14,29% 

Obrázek 10. 

Zásady, kterými se student řídí při výběru zaměstnání- dvouoborové studium 

(1. místo). 
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Tabulka25. 

Zásady, kterými se student řídí při výběru zaměstnání - jednooborové studium TVS. 

1.- 2. místo celkem % muži % ženy % 

fmanční atraktivita 44 69,84% 25 69,44% 19 70,37% 

společenské ocenění práce 1 1,59% 1 2,78% o 0% 

kvalita pracovrn'ho kolektivu 7 11,11% 3 8,33% 4 14,81 % 

perspek:tivita hmotných výhod 1 1,59% 1 2,78% o 0% 
obsahová zajímavost 
zaměstnání 30 47,7% 13 36,11% 17 63% 

osobní uspokojení z práce 34 53,97% 22 61,11% 12 44% 

perspek:tivita odborného růstu 9 14,29% 7 19% 2 7,41% 

okamžité materiální výhody 1 1,59% o 0% 1 3,7% 

jiné o 0% o 0% o 0% 

nevyplněno 10 13,7% 7 16,28% 3 10% 

Obrázek 12. 

Zásady, kterými se student řídí při výběru zaměstnání- jednooborové studium TVS 

(1. - 2. místo). 
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Tabulka26. 

Zásady, kterými se student řídí při výběru zaměstnání - dvouoborové studium 

1.- 2. místo celkem % muži % ženy % 

fmanční atraktivita 14 51,85% 4 44,44% 10 55,56% 

společenské ocenění práce 1 3,7% 1 11,11% o 0% 

kvalita Qracovního kolektivu 1 3,7% 1 11,11% o 0% 

, .Q_ers.Q_ek:tivita hmotných výhod o 0% o 0% o 0% 
obsahová zajímavost 
zaměstnání 13 48,15% 3 33,33% 10 56% 

osobní uspokojení z práce 22 81,48% 7 77,78% 15 83% 

perspek:tivita odborného růstu 2 7,41% 2 22% o 0% 

okamžité materiální výhody o 0% o 0% o 0% 

jiné 1 3,7% o 0% 1 5,56% 

nevyplněno 3 10% o 0% 3 14,29% 

Obrázek 13. 

Zásady, kterými se student řídí při výběru zaměstnání - dvouoborové studium 

(1. - 2. místo). 
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Tabulka27. 

Zásady, kterými se student řídí při výběru zaměstnání. 

1.- 5. místo celkem % muži % ženy % 

finanční atraktivita 86 95,56% 42 95,45% 44 97,78% 

osobní uspokojení z práce 85 94,44% 43 97,73% 40 88,89% 
obsahová zajímavost 
zaměstnání 76 84,44% 38 86,36% 38 84,44% 

kvalita pracovnJho kolektivu 66 73,33% 32 72,73% 34 75,56% 

perspektivita odborného růstu 55 61,11% 31 70,45% 24 53,33% 

společenské ocenění práce 41 45,56% 21 47,73% 20 44,44% 

perspektivita hmotných výhod 12 13,33% 8 18,18% 4 8,89% 

okamžité materiální výhody 12 13,33% 6 13,64% 6 13,33% 

jiné 2 2,22% o 0% 2 4,44% 

nevyplněno 13 12,62% 7 13,46% 6 11,76% 

Obrázek 14. 

Zásady, kterými se student řídí při výběru zaměstnání - 1. - 5. místo. 
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Tabulka28. 

Zásady, kterými se student řídí při výběru zaměstnání -jednooborové studium TVS 

1.- 5. místo celkem % muži % ženy % 

fmanční atraktivita 60 100% 35 97,22% 25 92,59% 

společenské ocenění práce 30 50% 18 50% 12 44,44% 

kvalita pracovního kolektivu 42 70% 23 63,89% 19 70,37% 

perspektivita hmotných výhod 10 16,67% 6 16,67% 4 14,81 % 
obsahová zajímavost 
zaměstnání 54 90% 32 88,89% 22 81,48% 

osobní uspokojení z práce 56 93,33% 34 94,44% 22 81,48% 

perspektivita odborného růstu 38 63,33% 25 69,44% 13 48,15% 

okamžité materiální výhody 9 15% 5 13,89% 4 14,81% 

jiné 1 1,67% o 0% 1 3,7% 

nevyplněno 10 13,7% 7 16,28% 3 10% 

Obrázek 15 

Zásady, kterými se student řídí při výběru zaměstnání -jednooborové studium TVS 

(1. - 5. místo). 
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Tabulka29. 

Zásady, kterými se student řídí při výběru zaměstnání - dvouoborové studium 

1.- 5. místo celkem % muži % ženy % 

finanční atraktivita 25 92,59% 7 77,78% 18 100% 

společenské ocenění práce ll 40,74% 3 33,33% 8 44,44% 

kvalita pracovního kolektivu 24 88,89% 9 100% 15 83,33% 

perspektivita hmotných výhod 2 7,41% 2 22,22% o 0% 
obsahová zajímavost 
zaměstnání 22 81,48% 6 66,67% 16 88,89% 

osobní uspokojení z práce 27 100% 9 100% 18 100% 

perspektivita odborného růstu 17 62,96% 6 66,67% ll 61,11% 

okamžité materiální výhody 3 11,11% 1 11,11% 2 11,11% 

jiné 1 3,7% o 0% 1 5,56% 

nevyplněno 3 10% o 0% 3 14,29% 

Obrázek 16. 

Zásady, kterými se student řídí při výběru zaměstnání- dvouoborové studium 

(1. - 5. místo). 
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4. Hodnocení studia na UK FTVS z hlediska budoucího zaměstnání 

Na otázku, jak hodnotíte vzdělání získané na UK FTVS pro vaše zaměstnání ve sféře TV 

a sport, měli studenti tyto možnosti odpovědí: 

• zcela dostačující 

• převážně dostačující 

• dostačující 

• převážně nedostačující 

• zcela nedostačující 

Za zcela dostačují vzdělání získané na UK FTVS považuje 8,8 % studentů. Více spokojeni 

se vzděláním jsou ženy 12% a studenti jednooborového studia 9,6% než muži 5,8% a 

studenti dvouoborového studia 6,9 %. 

Za převážně dostačující vzdělání považuje 40,2% studentů. Tento názor na vzdělání 

převažuje u studentů jednooborového studia 42,5 % před studenty dvouoborového studia 

34,5 %. Rozdíl mezi muži 40,4 % a ženami 40 %jsou minimální. 

Studenti nejvíce hodnotí vzdělání za dostačující 42,2 %. Velké rozdíly lze rozpoznat jak 

mezi jednooborovým studiem 36,4% a dvouoborovým studiem 55,2% tak mezi muži 48,1% 

a ženami 36 %. 

8,8 % studentů považuje vzdělání získané na UK FTVS za převážně nedostačující. Méně 

spokojeni jsou ženy 12 % a studenti jednooborového studia ll % než muži 5,8 % a studenti 

dvouoborového studia 3,5 %. 

Žádný z dotázaných studentů nehodnotí studium za zcela nedostačující. 

Tabulka30. 

Hodnocení studia na UK FTVS z hlediska budoucího zaměstnání. 

celkem % muži % ženy % 

zcela dostačující 9 8,82% 3 5,77% 6 12% 

převážně dostačující 41 40,2% 21 40,38% 20 40% 

dostačující 43 42,16% 25 48,08% 18 36% 

převážně nedostačující 9 8,82% 3 5,77% 6 12% 

zcela nedostačující o 0% o 0% o 0% 
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Obrázek 17. 

Hodnocení studia na UK FTVS z hlediska budoucího zaměstnání. 
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Tabulka31. 

zcela 
dostačujfcl 

pfevážně 

dostačUjlcf 

dostačujlcf přErlážně zcela 
nedostačuJicr nedostačujfcr 

Ocelkem 

• muži 

O ženy 

Hodnocení studia na UK FTVS z hlediska budoucího zaměstnání- jednooborové 

studium TVS. 

celkem % muži % ženy % 

zcela dostačující 7 9,59% 2 4,76% 5 16,67% 

převážně dostačující 31 42,47% 18 42,86% 13 43,33% 

dostačující 27 36,39% 20 47,62% 7 23,33% 

převážně nedostačující 8 10,96% 3 7,14% 5 16,67% 

zcela nedostačující o 0% o 0% o 0% 
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Obrázek 18. 

Hodnocení studia na UK FTVS z hlediska budoucího zaměstnání- jednooborové 

studium TVS. 
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Tabulka32. 

zcela 
dostačuj lel 

pfevážně 

dostačujacl 
dostačujk::l převážně zcela 

nedostačujlcl nedostačujlcl 

Hodnocení studia na UK FTVS z hlediska budoucího zaměstnání- dvouoborové 

studium. 

celkem % muži % ženy 

zcela dostačující 2 6,90% 1 11,11% 1 

převážně dostačující 10 34,48% 3 33,33% 7 

dostačující 16 55,17% 5 55,56% ll 

převážně nedostačující 1 3,45% o 0% 1 

zcela nedostačující o 0% o 0% o 
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Obrázek 19. 

Hodnocení studia na UK FTVS z hlediska budoucího zaměstnání- dvouoborové 

studium. 
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5. Nutnost budoucího vzdělávání 

Otázka: Očekáváte, že si budete muset nebo dokonce již musíte dále doplňovat vzdělání. 

Studenti se měli rozhodnout mezi odpovědí ano či ne. 

Studenti jednoznačně očekávají budoucí doplnění vzdělání 96,1 %. Muži 98,1 %, ženy 

94,1 %,jednooborové studium 97,3% a dvouoborové studium 93,3 %. Naopakpouze 3,9% 

studentů nepovažuje za nutné další doplnění vzdělání. Muži 1,9 %, ženy 5,9 %, jednooborové 

studium 2, 7 % a dvouoborové studium 6, 7 %. 

Tabulka 33. 

Nutnost budoucího vzdělávání. 

celkem % muži % ženy % 

ano 99 96,12% 51 98,08% 48 94,12% 

ne 4 3,88% 1 1,92% 3 5,88% 

Obrázek20. 

Nutnost budoucího vzdělávání. 
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Tabulka34. 

Nutnost budoucího vzdělávání- jednooborové studium TVS. 

celkem % muži % ženy % 

ano 71 97,26% 43 100% 28 93,33% 

ne 2 2,74% o 0% 2 6,67% 

Obrázek 21. 

Nutnost budoucího vzdělávání- jednooborové studium TVS. 
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Tabulka 35. 

Nutnost budoucího vzdělávání - dvouoborové studium. 

celkem % muži % ženy % 

ano 28 93,33% 8 88,89% 20 95,24% 

ne 2 6,67% 1 11,11% 1 4,76% 
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Obrázek22. 

Nutnost budoucího vzdělávání- dvouoborové studium. 
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6. Hodnocení absolvovaného programu studia na UK FTVS 

Studentům byl předložen výběr odpovědí na téma ,jaký byl vámi absolvovaný program studia 

naFTVS": 

• naprosto dokonalý 

• vyžaduje drobné úpravy 

• vyžaduje podstatné úpravy 

• naprosto nevhodný 

Výsledky naznačují, že studenti převážně vyžadují drobné úpravy absolvovaného programu 

studia UK FTVS 68,9 %, bez značných rozdílů mezi muži 69,2 % a ženami 68,6 %. Větší 

rozdíly však vidíme mezi studenty jednooborového studia 76,7 % a dvouoborového studia 

50%. Podstatné úpravy absolvovaného programu studia UK FTVS by si přálo 28,2 % 

studentů. Nejvíce však studenti dvouoborového studia 50 % na rozdíl od jednooborového 

studia 19,2 %. Rozdíly mezi muži 26,9 % a ženami 29,4 %jsou opět zanedbatelné. Jako 

naprosto dokonalý absolvovaný program studia UK FTVS vidí 2,9 % studentů. Muži 3,85 %, 

ženy 2 %, jednooborové studium 4,1 % a dvouoborové studium O %. Za jako naprosto 

nevhodný absolvovaný program studia UK FTVS neoznačil ani jeden z dotázaných studentů. 

Tabulka36. 

Hodnocení absolvovaného programu studia na UK FfVS. 

celkem % muži % ženy % 

naprosto dokonalý 3 2,91% 2 3,85% 1 1,96% 

vyžaduje drobné úpravy 71 68,93% 36 69,23% 35 68,63% 

vyžaduje podstatné úpravy 29 28,16% 14 26,92% 15 29,41% 

naprosto nevhodný o 0% o 0% o 0% 
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Obrázek23. 

Hodnocení absolvovaného programu studia na UK FTVS. 
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Hodnocení absolvovaného programu studia na UK FTVS -jednooborové studium TVS. 

celkem % muži % ženy % 

naprosto dokonalý 3 4,11% 2 4,65% 1 3,33% 

vyžaduje drobné úpravy 56 76,71% 33 76,74% 23 76,67% 

vyžaduje podstatné úpravy 14 19,18% 8 18,6% 6 20% 

naprosto nevhodný o 0% o 0% o 0% 
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Obrázek24. 

Hodnocení absolvovaného programu studia na UK FTVS -jednooborové studium TVS. 
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Hodnocení absolvovaného programu studia na UK FTVS - dvouoborové studium. 

celkem % muži % ženy % 

naprosto dokonalý o o,% o 0% o 0% 

vyžaduje drobné úpravy 15 50% 3 33,33% 12 57,14% 

vyžaduje podstatné úpravy 15 50% 6 66,67% 9 42,86% 

naprosto nevhodný o 0% o 0% o 0% 
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Obrázek25. 

Hodnocení absolvovaného programu studia na UK FTVS - dvouoborové studium. 
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4. ZAVERY 
Prostřednictvím dotazování jsme se pokusili zjistit aktuální informace a současné 

tendence profesní orientace studentů závěrečných ročníků UK FTVS a porovnat výsledky se 

studií o profesní orientaci studentů UK FTVS (Tilinger, Perič 1997) a studiemi o uplatnění 

absolventů UK FTVS (Tilinger, Šmídová 2000) a (Tilinger, Kovář, Hlavatá Lejčarová 2003). 

Dotazování se zúčastnilo celkem 52 studentů a 51 studentek prezenčního studia 

závěrečných ročníků FTVS UK, což představuje 67 % z celkového počtu zapsaných studentů. 

Z oboru tělesná výchova a sport 43 studentů a 30 studentek a z dvouoborového učitelského 

studia se zúčastnilo 9 studentů a 21 studentek. Dotazování stejné studie v roce 1997 (Tilinger, 

Perič) se zúčastnilo pouze 58 studentů a studentek závěrečných ročníků UK FTVS. 

Na základě analýzy dotazníků jsme zjistili, že: 

1. Půl roku před absolvováním studia studenti nemají zcela jasno o budoucím zaměstnání. 

Vybrané zaměstnání má jen 15,5% všech respondentů (Tilinger, Perič 1997 uvádí 23,5%), 

z toho více muži 23,1% a studenti jednooborového studia TVS 19,2% oproti ženám 7,3% 

a studentům dvouoborového studia 6, 7%. Budoucí zaměstnání nemá jisté nebo váhá 

41,8% dotazovaných studentů (Tilinger, Perič 1997 uvádí 52%) bez větších rozdílů mezi 

muži a ženami, a mezi studenty jednooborového studia TVS a učitelského studia. Shodné 

procento budoucích absolventů se chystá dále studovat nebo cestovat v zahraničí - 17 ,5%. 

Bez starostí o budoucím zaměstnání zůstává zbylých 6,8% studentů. 

2. Budoucí absolventi upírají své zájmy týkající se zaměstnání především na střední školu 

(59,4%) a trenérství (54,5%), na okraji zájmu naopak zůstávají odborná učiliště (6%) a 

rehabilitační zařízení (6%). Podle očekávání u mužů a studentů jednooborového studia 

TVS převládá zaměření na trenérství (62,8% a 64,4%) oproti ženám a studentům 

učitelského studia, kteří upřednostňují práci na středních školách (64% a 75%). 

Zaměstnání mimo školství a tělovýchovu plánuje 13,9% dotázaných studentů. Studenti, 

kteří už mají vybrané zaměstnání, upřednostňují práci trenéra a to pouze respondenti 

jednooborového studia (61,5%), práci učitele na střední škole a to převážně respondenti 

dvouoborového učitelského studia (50%). V porovnání se studiemi o uplatnění absolventů 

UK FTVS na trhu práce jsou značné rozdíly hned v několika výsledcích. Největší rozdíly 

jsou v uplatnění absolventů mimo školství a tělovýchovu (Tilinger a kol. 2003 uvádí 

30,3% a dokonce Tilinger, Šmídová 2000 uvádí 44,2%), které jsou pravděpodobně 

způsobeny nízkými finančními možnostmi v oblasti tělesné výchovy a nízkém finančním 

ohodnocení učitelské profese. Další rozdíl je v zastoupení mužů jako učitelů na středních 
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školách, které je podle studie Tilingera a kol. 2003 dvakrát vyšší než u žen (muži 20,9% a 

ženy 10,9%) a dokonce u mužů jednooborového studia je větší zastoupení učitelů na 

střední škole než trenérů (Tilinger a kol. 2003 uvádí 18,8% u mužů a 11,8% u žen). 

3. Pokud si mají budoucí absolventi vybírat své zaměstnání, potom při jeho výběru na 1.- 2. 

místě preferují finanční atraktivitu 64,4%, osobní uspokojení z práce 62,2% a obsahovou 

zajímavost práce 47,8%. Naopak nejméně ovlivňující faktor při výběru zaměstnání jsou 

perspektivista hmotných výhod a okamžité materiální výhody (shodně 1,1% ). Větší 

preference na osobní uspokojení z práce (70%), než na fmanční atraktivitu (53%) a 

obsahovou zajímavost práce (31%), vyhodnotili při stejné studii profesní orientace 

studentů i Tilinger, Perič v roce 1997. 

4. Studenti závěrečných ročníků hodnotí dosažené vzdělání hlavně za dostačující (42,2%) 

nebo převážně dostačující ( 40,2% ), za zcela dostačující nebo naopak převážně 

nedostačující hodnotí vzdělání shodně 8,8% respondentů. Rozdíly mezi muži a ženami a 

studenty jednooborového studia TVS a dvouoborového studia jsou minimální. Výsledky 

studie o uplatnění absolventů UK FTVS (Tilinger a kol., 2003) jsou o trochu 

optimističtější, kdy za zcela dostačující hodnotilo vzdělání 18,6%, převážně dostačující 

49,8%, dostačující 27,6% a převážně nedostačující 3,6% absolventů. 

5. N ázory o nutnosti budoucího vzdělávání jsou v podstatě shodné s výsledky studie 

Tilingera a kol. 2003. 96,1% budoucích absolventů očekává další doplňování dosaženého 

vzdělání. 

6. Výsledky naznačují, že studenti převážně vyžadují drobné úpravy absolvovaného 

programu studia FTVS UK ( 68,9 % ). Podstatné úpravy absolvovaného programu studia 

FTVS UK by si přálo 28,2 % studentů a jako naprosto dokonalý absolvovaný program 

studia FTVS UK vidí 2,9 % studentů. 
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6. PRILOHY 

Příloha 1 

Název přílohy: Dotazník- Plány budoucích absolventů UK FTVS 

PLÁNY BUDOUCÍCH ABSOLVENTŮ UK FTVS? 
__ muž __ žena stud. kombinace ročník ---
1. Mé budoud zaměstnáni: ~~mám již vybrané __ nenfjisté, dosud váhám 
-~nevím, konec školy je ještě daleko __ budu ještě studovat __ budu ještě cestovat 

2. Kde chcete, budete nebo byste nejraději pracoval po skoněenf studia? (možno oznaěit ěfsly pořadí až 5 
alternativ): 
* školv (resort MšMT. učitel) - státní služby resp. soukromé školv 
_ ZŠ _ střední škola _ odborné učiliště_ vysoká škola __ soukromá škola 

* tělovÝchova (sportovní kluby. těl. organizace) - spolkové služkY 
_ trenér _ manager _ organizační pracovník 
_ instruktor _ rehabilitační pracovník _ masér 
_rekondiční pracovník _ cvičitel 
_ rozhodčí _ jiné:. ________ _ 

* komunální těloyýchava (Drivátní zafízení) - komunální služkY 
_ fitcentrum _ rehabilitační zařízení_ sportovní akademie či škola 
_ cestovní kancelář_ zajišťováni hotelových služeb _ jiné: _______ _ 

*budu pracovat mimo těloyýchovu: -----------------

3. Při výběru zaměstnání jsem se řídil nebo budu řídit těmito zásadami 
(seřaďte a očíslujte podle důležitosti 1. až 5.): 
_ finanční atraktivita _ obsahová zajímavost zaměstnáni 
_ společenské oceněni práce _ osobní uspokojeni z práce 
_ kvalita pracovního kolektivu _ perspektiva odborného růstu 
_ perspektiva hmotných výhod _ okamžité materiální výhody 
_ jiné: (např. byt) 

4. Hodnotíte vzděláni získané na FI'VS UK pro va§e zaměstnáni ve sféře TV a sportu jako: 
_ zcela dostačující _ dostačující _převážně nedostačující 

_převážně dostačující _ zcela nedostačující 

S. Očekáváte (bez ohledu na minulou odpověd'), že si budete muset nebo dokonce již si musíte dále 
doplňovat vzdělání? ano ne 

6. Doplněni vzděláni se týká nebo bude týkat předev§fm: (možno označit až 2 výrazy v každé podskupině) 
vědomostí z (ze) 
_ sportovního tréninku _ společenských věd _ lékařských oborů 
_ ekonomiky _ cizích jazyků_ právních předpisů 
_jiné: __________ _ 

dovedností 
_ motorických _ manažerských 
_ pedagogicko-psychologických _jiné:. ________ _ 

7. Vámi absolvovaný program studia na FfVS UK byl: 
_ naprosto _ vyžaduje _ vyžaduje _ naprosto 
dokonalý drobné úpravy podstatné úpravy nevhodný 
Dotazník k budoucím pracovním aktivitám studentů závěrečných ročníků FTVS UK, sestavil Tilinger, listopad 
2006 



8. Pokud program vyžaduje úpravy, potom doporučuji zvýšit(+) nebo snížit(-) objemy výuky především 
v oblasti (POZOR! - když někde přidáte, jinde je nutné ubrat!): 

všeobecného "universitního" základu asi o % 
_ teoretických předmětů asi o % 
_ praktických (sportovních) předmětů asi o % 
_ výuky jazyků asi o __ % 
_ odborné a pedagogické praxe asi o % 
_ volitelných teoretických předmětů asi o % 
_ volitelných praktických (sportovních) předmětů asi o 
_ jiné: asio 

% 
% 

9. Z hlediska potřeb absolventa, pracovnika v oblasti tělesné výchovy a sportu pokládám za nejdůležitější 
tyto tři předměty vyučované na FfVS: 

1. 2. 3.----------

10. Z hlediska potřeb absolventa, pracovníka v oblasti tělesné výchovy a sportu pokládám za nejméně 
využitelné poznatky z těchto tři předmětů, vyučovaných na FfVS: 

1. 2. 3.----------

ll. V programu studia na FfVS UK chybf a proto by měly být zařazeny informace (předměty) 
pojednávající o: 

1. 2. 3.----------

12. Jaké jsou podle vás hlavni problémy tělovýchovného vzděláni? 
(možno označit až 3 výrazy v každé podskupině pořadím 1.-3.) 
_rozpor mezi studiem a praxí_ špatné ekonomické podmínky 
_ malé možnosti uplatnění_ nízké společenské ohodnocení 
_ odlišnost reality od podmínek na FTVS UK_ nepoužitelnost teoretických pomatků v praxi 

_podceňování praktických předmětů_ přeceňováni praktických předmětů 
_podceňování teoretických předmětů_ přeceňování teoretických předmětů 
_ velká zaměřenost na výkonnost_ malý důraz na výkonnostní limity 
_ málo volitelných předmětů_ příliš mnoho volitelných předmětů 
_jiné:, _____________________ _ 

13. Jaký by měl především absolvent FfVS UK být? 
(možno označit maximálně 1 výraz v každé podskupině) 
oblast vzdélání: 
_ zdůrazněné všeobecné vzděláni - "absolvent University" 
_ zdůrazněné specializované zdělání - "tělocvikář - řemeslnfk" 
_ zdůrazněné pedagogicko-psychologické vzděláni - "učitel - odborník" 
_ zdůrazněné praktické zvládnuti většiny sportů - "mistr sportů" 
_ zdůrazněné manažerské vzdělání - "ředitel tělovýchovy" 

osobnost tělovýchovného pedagoga: 
_ schopný samostatného myšlení_ organizačně schopný 
_zájem o rozvoj TV a S _zodpovědnost k práci 
_ chuť pracovat v oboru_ vztah k dětem, umět učit 
_návyk k dalšfmu vzdělávání-------------
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