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Úvod  

Téma disertační práce „Provázanost vzdělávání a trhu práce“ v sobě zahrnuje dvě relativně 
samostatné oblasti, které jsou však na sobě vzájemně závislé, vzájemně se ovlivňují. 
Z pohledu vysoké školy představuje trh práce její vnější prostředí a provázanost mezi nimi 
zprostředkovává právě marketing. Za východiska pro zpracování tématu disertační práce byla 
zvolena marketingová teorie a studie a průzkumy vysokých škol zabývající se uplatněním 
absolventů na trhu práce a jejich hodnocením vzdělávacího programu jako zpětné vazby. 
 
Hlavní cíl disertační práce sestává z těchto navazujících částí:  

- zpracovat teoretické přístupy z prostředí marketingu do prostředí vysoké školy; 
- formulovat charakteristiky marketingu vysoké školy v obecné rovině a ověřit 

výzkumem vybrané prvky marketingu vysoké školy mající vliv na udržitelnost studijní 
nabídky na vybraném vzorku respondentů;  

- formulovat doporučení vyplývající z výsledků výzkumu pro katedru Andragogiky  
a personálního řízení FF UK v Praze (ANDR). 

 
 Dílčí cíle jsou doplňující a spočívají: 

- v komparaci výstupů dvou skupin respondentů (absolventů a studentů katedry ANDR) 
ve vztahu ke vzdělávacímu procesu a k trhu práce; 

- v komparaci výstupů vlastního šetření s výsledky národních studií se záměrem 
vyhodnotit postavení absolventů katedry ANDR vůči výsledkům národních šetření. 

 
 

Teoreticko – metodologická část, východiska 
 
V současné době vysoké školy využívají ke zpracování problematiky zpětné vazby 
z pracovního prostředí do vzdělávacího procesu průzkumy týkající se uplatnění absolventů na 
trhu práce. Obdobnou problematikou řešenou v disertační práci se zabývala například 
Masarykova univerzita v Brně (uplatnění absolventů z let 1993 – 2004), Jihočeská univerzita 
v Českých Budějovicích (uplatnění absolventů z let 1997 – 2001), Vysoká škola chemicko-
technologická v Praze (absolventi z let 1950 – 2002). V těchto průzkumech je možné nalézt 
společné otázky týkající se obtížnosti získání zaměstnání po ukončení vysokoškolského 
studia, finančního ohodnocení absolventů, celkového zhodnocení znalostí a dovedností 
získaných studiem v praxi, hodnocení speciálních dovedností zprostředkovaných výukou jako 
je například schopnost týmové práce, kreativita, práce s PC, komunikace v cizích jazycích 
apod. Vysoké školy využívají výsledky průzkumů ke zlepšení konkurenceschopnosti jejich 
absolventů na trhu práce, rovněž i k vytvoření strategií v oblasti public relations.  
 

Problematice vysokoškolského systému a pracovního trhu je věnována i třetí kapitola 
podkladové zprávy zpracované v rámci projektu OECD „Thematic Review of Tertiary 
Education“ (2005 – 2007). Jedná se o mnohonárodní projekt, který zjišťuje, jak terciární 
vzdělávání pomáhá dosahování ekonomických a sociálních cílů v jednotlivých zemích. 
V našich podmínkách je mimo jiné kladen důraz i na výuku v cizích jazycích vzhledem 
k možnostem uplatnění absolventů na zahraničním trhu práce, jak vyplývá z této zprávy. 
 

Vzdělávací prostředí s praxí propojuje například projekt s názvem „Konkurenceschopnost 
absolventů IT oborů VŠ a VOŠ na trhu práce v ČR“, zpracovaný jako společný projekt ČSSI-
SPIS-CACIO1 ve spolupráci s FIS VŠE Praha za podpory MŠMT ČR. Od uvedených 

                                                 
1 ČSSI – Česká společnost pro systémovou integraci, SPIS – Sdružení pro informační společnost, CACIO – 
Česká asociace manažerů úseků informačních technologií 
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průzkumů vysokých škol se tento projekt odlišuje srovnáním znalostního profilu oboru 
s požadavky praxe konkrétní pracovní pozice.  
 
Národní charakteristiky problematiky absolventů a trhu práce a jejich komparaci 
s mezinárodními výsledky výzkumů (zemí Evropské unie, vyspělých zemí OECD) 
zpracovává zejména Centrum pro studium vysokých škol (CSVŠ) a Středisko vzdělávací 
politiky při Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (SVP). Srovnání výsledků 
vlastního výzkumu s výsledky projektů těchto institucí jsou součástí disertační práce. 
 
Pokud je výzkumnému konceptu věnována dostatečná pozornost, je možné jeho opakování  
i v dalších letech za účelem získání zajímavých srovnání a vývojových trendů. V současné 
době můžeme registrovat poměrně značný nárůst řešení této problematiky jednotlivými 
vysokými školami, což svědčí o jejím významu. Průcha (2000) v souvislosti se vzděláváním  
a trhem práce formuluje čtyři klíčová témata, která zahrnují mimo jiné přechod mladých lidí 
ze škol do zaměstnání a nezaměstnanost a její závislost na úrovni dosaženého vzdělání. 
Marketing školy vidí jako novou problematiku v oblasti vzdělávání, která se stává součástí 
ekonomie vzdělávání. V tématu marketing a práce s absolventy vysokých škol Beneš a kol. 
(2001) zdůrazňují nutnost doplňování kvalifikací zejména u andragogů a personalistů 
v návaznosti na jejich konkrétní zaměření. Konstatují, že žádný studijní program nezajistí 
rozvoj všech potřebných kompetencí. V rozvojových dokumentech pro oblast 
vysokoškolského vzdělávání v České republice, ale například i ve White Paper UK, se 
můžeme setkat se zdůrazněním vlivu komunikačních a jiných „měkkých“ dovedností jako 
předpokladu pro úspěšné uplatnění se na trhu práce. 
 
Marketing jakožto komunikační spojnice mezi vnitřním prostředím vysokoškolské instituce  
a vnějším prostředím, pracovním trhem, využívá zejména marketingový výzkum k získání 
informací o jeho potřebách, o požadavcích na pracovní sílu, na její kvalifikaci, její 
kompetence. Tyto informace se stávají podkladem pro vypracování profilu absolventa  
a tvorbu obsahu nebo inovace studijního oboru. Uchazeče o studium nejvíce motivuje 
možnost budoucího získání dobře placeného zaměstnání a dobré profesionální kariéry (jak 
vyplývá z výsledků studie „Vysokoškolský student v České republice“ realizované v letech 
2003 – 2005 CSVŠ). A právě tady se projevuje potřebnost provázanosti vzdělávání a trhu 
práce jako předpokladu pro udržitelnost studijní nabídky ve vzdělávacím programu vysoké 
školy a podporu zaměstnatelnosti absolventů kvalitní přípravou a průběhem vzdělávacího 
procesu.  
 
Na udržitelnost studijní nabídky působí kromě vlivů vnitřních, zahrnujících například úroveň 
managementu vysoké školy, úroveň pedagogů, materiálně-technického vybavení a image 
vysoké školy, také vlivy vnější. Ve vnějším prostředí vystupují například uchazeči 
(potenciální zákazníci), kteří projevují zájem o studium na příslušné vysoké škole, dále 
absolventi, kteří se uplatňují na trhu práce (mají referenční hodnotu pro absolvovanou 
vysokou školu) a také zaměstnavatelé, kteří absolventům příslušného oboru poskytnou 
zaměstnání. Vlivy makroprostředí působí na vývoj základních trendů společnosti, v prostředí 
vysokoškolského vzdělávání se tyto trendy odrážejí ve vzdělávací politice. V disertační práci 
je v empirické části zaměřena pozornost na absolventy a stávající studenty katedry ANDR. 
 
Marketingová teorie v podání zahraničních autorů (zejména Kotler, Armstrong, Giles, 
Meffert) i našich autorů se téměř neodlišuje. Vychází z marketingového mixu v podobě „4P“, 
která jsou dále rozšiřována zejména do oblasti služeb o další „P“. Vytváří základní strukturu 
přístupu k řešení problematiky úspěšnosti instituce na trhu. Odlišnosti se objevují až 
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v aplikacích podle odvětví nebo podle teritorií. Východiska pro problematiku marketingu 
vysoké školy v českých podmínkách vidí autoři jako například Eger, Jakubíková, Mužík  
v marketingu služeb a marketingu neziskových organizací. Stejný náhled má i Štefko, který se 
touto problematikou zabývá na Slovensku. Tato východiska jsou zpracovaná v první kapitole. 
Je hledána odpověď na to, jaké prvky a jaké postupy z hlediska marketingu mají význam 
v tvorbě konkurenceschopné nabídky vzdělávacího programu a napomáhají úspěšnému 
uplatnění absolventů na trhu práce. Rozpracovány jsou zejména prvky marketingového mixu 
a proces marketingového řízení. Ve vlastním zpracování autorky jsou formulovány prvky 
udržitelnosti studijní nabídky a jejich návaznosti. Z teorie zvyšování hodnoty vztahu se 
zákazníkem podle Storbacky a Lehtinena (2002) je rozpracováno řízení vztahu se zákazníky 
(CRM) do podmínek vysoké školy, tedy do vztahu se studenty, absolventy i firmami. 
 
V první kapitole je pojednán i význam uplatňování integrovaného marketingu představujícího 
týmovou spolupráci všech zaměstnanců školy. Vztahový (relační) marketing překračuje 
rámec vysoké školy, promítá se do vztahů nejen k zaměstnancům, ale i k uchazečům  
o studium, absolventům, k jejich zaměstnavatelům, ke sponzorům, k veřejnosti. Z analýzy 
nejistot, které jsou charakteristické pro oblast služeb, a tedy i vzdělávání, vyplynul význam 
referenční hodnoty absolventů  a využití marketingu zkušeností a zážitků (Event Marketing), 
který může přispět k podpoře atraktivnosti studijní nabídky a vysoké školy. Význam aplikace 
marketingu neziskových organizací do prostředí vysokých škol spočívá zejména ve využití 
strategií a taktik k získání dalších finančních prostředků nad rámec státních dotací. Dalšími 
přínosy může být například zvýšení výkonnosti a kvality jejích aktivit, zvýšení prestiže, 
zvýšení zájmu kvalitních pedagogů působit v této instituci.  
 
V závěru první kapitoly jsou, v souladu se stanovenými cíly disertační práce, shrnuty 
dominantní prvky (resp. postupy) marketingu vysoké školy k vytvoření jejího 
konkurenceschopného postavení na trhu vzdělávacích služeb, které vyplynuly z teoretické 
části: 

- vytvoření profilu vysoké školy (popsání poslání vysoké školy a formulovaní programů 
jejího rozvoje); 

- uplatňování prvků marketingového řízení: analýza, plánování, realizace, kontrola; 
- průběžné uplatňování marketingového výzkumu; 
- uplatňování cíleného marketingu (segmentace trhu, tržní cílení, tržní umístění); 
- uplatňování integrované marketingové komunikace; 
- orientace na uchazeče ve vazbě na potřeby absolventa k uplatnění se na trhu práce; 
- využívání prvků marketingového mixu v klasickém i rozšířeném pojetí  

pro oblast vzdělávání  jako nástrojů k dosažení přesně formulovaných cílů; 
- uplatňování „prozíravého marketingu“ k zajištění dlouhodobé podpory výkonnosti 

marketingového systému s respektováním společenské dimenze; 
- uvažování prvků vnitřního prostředí školy danými např. kulturou školy, mezilidskými 

vztahy, organizační strukturou (úloha managementu vysoké školy). 
 
 
Empirická část 
 
Postup výzkumu a výstupy vlastního dotazníkového šetření jsou obsahem druhé kapitoly. 
Výzkumný proces probíhal ve třech etapách, a to v časovém období od roku 2004 do roku 
2006. Přípravná etapa zahrnovala vymezení problému (jaké jsou možnosti využití marketingu 
v procesu tvorby a udržitelnosti studijní nabídky ve vzdělávacím procesu ve vztahu k trhu 
práce) s vazbou na cíle disertační práce, a to konkrétně ověřit výstupy vzdělávacího procesu 
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katedry ANDR na trhu práce prostřednictvím hodnocení absolventů a očekávání studentů. 
Dále obsahovala stanovení formy průzkumu s výběrem písemného dotazování a sestavení 
dotazníku na základě identifikace proměnných. V realizační etapě došlo ke sběru dat,  
ve vyhodnocovací etapě ke zpracování dat s využitím statistické analýzy, formulování závěrů  
a doporučení. Vzhledem k nízkému počtu možných respondentů nemohla být aplikována 
pilotáž. Výsledky výzkumu byly publikovány v roce 2006 v odborných časopisech AULA  
a Personál. 
 
Dotazníky byly rozčleněny do tří celků zahrnujících: 
1) charakteristiku současného nebo očekávaného zaměstnání; 
2) připravenost pro výkon povolání po ukončení studia; 
3) hodnocení studia (obsahu i průběhu).  
 
Výzkum měl zejména kvantitativní charakter s uplatněním měření charakteristik rozsahu 
výskytu (například jaká část absolventů pracuje ve vystudovaném oboru, jaká část vykonává 
funkci manažera, apod.) a intenzity (například jaká je osobní míra spokojenosti s úrovní 
vysokoškolské přípravy pro výkon povolání, jaká je důležitost vybraných oblastí z hlediska 
připravenosti pro výkon povolání, jaká je výše příjmu apod.). Prostřednictvím kvantitativního 
výzkumu byly měřeny sledované charakteristiky a testovány jejich souvislosti (například 
souvislost mezi spokojeností absolventů s pracovním uplatněním po absolvování studia  
ve vazbě na hrubý měsíční příjem pomocí chí-kvadrát testu nezávislosti). Kvantitativní 
výzkum byl doplněn kvalitativním zjišťováním využívajícím zejména otevřených otázek 
dotazníku a doplňujícího nestrukturovaného rozhovoru.  
 
U některých zkoumaných jevů bylo použito druhého třídění k širší možnosti analýzy. Za tímto 
účelem byly zkoumány zvlášť výsledky podle funkce absolventů ve firmě, v členění za top 
manažery, manažery a respondenty bez řídící funkce, a to například u hodnocení převládající 
náplně práce. Dále bylo použito druhé třídění podle hlediska absolventů pracujících v oboru, 
v profesně příbuzném oboru a mimo obor například u vyjádření spokojenosti s pracovním 
uplatněním, s kariérovým růstem, s finančním ohodnocením. Pro srovnání míry důležitosti  
a míry spokojenosti vybraných oblastí z hlediska připravenosti pro výkon povolání byl použit 
polaritní neboli škálový profil.  
 
Jednu skupinu respondentů tvořili absolventi z let 1998 – 2004. Ze 145 úspěšných absolventů  
se dotazníkového šetření účastnilo 64 respondentů (44,1%) v období ledna a února 2005. 
Druhou skupinou respondentů se stali studenti, hodnotili právě probíhající vzdělávací proces  
a vyjadřovali svoje představy a očekávání z hlediska jejich budoucího uplatnění na trhu práce. 
Z 30 studentů se respondenty stalo 23 studentů (76,7%) s realizací dotazníkového šetření 
v prosinci 2005. Dotazník pro obě skupiny respondentů byl konstruován do obsahově 
podobných částí, aby bylo možné provést komparaci výsledných údajů a vytvořit hodnotnější 
závěry pro vzdělávací proces a zároveň získat informace, zda dochází k rozdílu některých 
zkoumaných charakteristik.  
 
Shrnutí vybraných výsledků dotazníkového šetření  
 
Z prostředí marketingu vysoké školy byly k účelům výzkumného ověření vybrány tři prvky 
mající vliv na udržitelnost studijní nabídky ve vzdělávacím programu katedry ANDR: 
 

- produkt – jeho obsah a kvalita posuzovaná studenty a absolventy; 
- spokojenost účastníků vzdělávání – vyjádřená hodnocením studia s vazbou  

na přípravu pro výkon povolání; 



 6 

- věrnost účastníků vzdělávání – projevující se využitím nabídky dalšího studia 
v navazujícím magisterském studijním programu a v kurzech celoživotního vzdělávání 
na FFUK v Praze. 

 
Z výsledků dotazníkového šetření vyplynulo, že produkt , tedy studijní obor „Andragogika  
a personální řízení“, je dle vyhodnocení respondentů sestaven tak, že: 

- jeho absolventům umožňuje poměrně snadné získání zaměstnání po absolvování 
studia (68,3% absolventů, takové očekávání je u 87% studentů);  

- převážná většina absolventů (76,2%) nemusí využívat služeb úřadu práce; 
- umožňuje absolventům dosažení uspokojivého finančního ohodnocení, 77,2% 

absolventů má větší než průměrnou hrubou měsíční mzdu v České republice 
odpovídající sledovanému období; vyšších mezd dosahují absolventi pracující v oboru 
nebo profesně příbuzném oboru oproti absolventům pracujícím mimo vystudovaný 
obor; 

- dosažené vzdělání absolventům umožňuje i kariérový růst, se kterým jsou spokojeny 
téměř tři čtvrtiny (71,4%); 

- celkově absolventi hodnotí přípravu studiem na zaměstnání velice pozitivně, více než 
tři čtvrtiny (81%), a to s hodnocením velmi dobře a celkem dobře; 

- formy výuky jsou oběma skupinami respondentů hodnoceny jako celek velmi dobře; 
lepší „známky“ hodnocení forem výuky (o jeden stupeň) vyjadřují absolventi než 
studenti. 

 

Spokojenost byla v dotazníkovém šetření posuzována na základě vybraných charakteristik, 
v závorce jsou uvedeny výsledné hodnoty výzkumu: 

- spokojenost s pracovním uplatněním získaným po absolvování studia (spokojených 
52,4%, celkem spokojených 23,8%; vyšší spokojenost vykazují absolventi pracující  
ve vystudovaném oboru nežli mimo obor); 

- osobní míra spokojenosti ve vybraných oblastech v rámci přípravy na výkon povolání 
(nejvyšší hodnota vyjádřená váženým aritmetickým průměrem s váhami 1 – 4 byla  
u teoretických znalostí 3,17; nejnižší u dovedností využívat IT 1,73; většina výsledků  
se pohybovala mezi hodnotami 2 až 3); 

- spokojenost ve vztahu k finanční odměně a pracovní kariéře (finanční odměna – 
spokojených 52,4%, celkem spokojených 23,8%, pracovní kariéra – spokojených 
38,1%, celkem spokojených 33,3%); 

- opětovná volba studovaného studijního oboru (ano odpovědělo 85,7%); 
- využití kvalifikace (52,4% absolventů pracuje v oboru, 12,7% v profesně příbuzném 

oboru). 
 

U studentů se jednalo spíše o představu z porovnání očekávání a skutečnosti. Téměř tři 
čtvrtiny studentů mají zkušenosti se zaměstnáním již v období studia. Je tedy možné 
předpokládat, že jejich hodnocení ve vztahu k očekávání budou reálnější než kdyby tuto 
zkušenost neměli. Jsou spokojeni s výběrem studijního oboru, do kterého by opět při novém 
rozhodování nastoupili, očekávají poměrně snadný vstup na trh práce. Trochu nedůvěry 
projevili mírně vysokou nebo nízkou měrou osobní spokojenosti v získávání dovedností 
aplikovat znalosti do praxe, analyzovat potřebné jevy a v oblasti manažerských dovedností.  
 
Ve výsledcích získaných výzkumem převažuje spokojenost vyplývající ze studia  
a  následného uplatnění se v pracovním prostředí, a to jak u absolventů na základě 
skutečnosti, tak i v optimistických hodnotách vyjádřených očekáváním studentů. Obě skupiny 
respondentů projevují touhu po dalším vzdělávání.  
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Věrnost absolventů byla posuzována podle vyjádření volby FF UK v Praze před jinou 
institucí při doplňování kvalifikace se stejnou obsahovou náplní kurzu. 50 ze 62 absolventů, 
kteří na tuto otázku odpověděli, by dalo přednost fakultě, kterou absolvovali. Věrnost je tedy 
možné hodnotit jako velmi vysokou.  
 

Vzájemná komparace výsledků hodnocení absolventů a studentů byla využita například při 
hodnocení míry důležitosti vybraných oblastí z hlediska připravenosti na výkon povolání. Ze 
čtrnácti oblastí se u třinácti téměř shodují, rozdílný názor mají pouze na možnost studia 
v zahraničí. Studenti studiu v zahraničí přikládají větší důležitost než absolventi. Hodnocení 
absolventů vyjadřující důležitost a spokojenost s vybranými oblastmi pro výkon povolání 
znázorňuje obrázek 1. K větším rozdílům dochází pouze u 4 oblastí z 12.   
 
Obrázek 1 - Polaritní profil pro hodnocení důležitosti vybraných oblastí pro výkon povolání  
a míry osobní spokojenosti absolventů s vysokoškolskou přípravou ve vybraných oblastech 
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Komparace výsledků dotazníkového šetření s výstupy národních studií 
 

Výstupy vlastního dotazníkového šetření byly komparovány s výsledky studií provedených na 
národní úrovni, a to s výsledky studie „Vysokoškolský student v České republice“ realizované 
CSVŠ a s výsledky projektu SVP s názvem „Studie zaměstnatelnosti absolventů vysokých 
škol“. Studie se časově celkem shodují s vlastním výzkumem, u SVP je sledovaným obdobím 
časový úsek 2005 – 2007 (komparace s výsledky výroční zprávy 2006), studie CSVŠ byla 
realizována v letech 2003 – 2005.  
 

- Komparace se studií CSVŠ 
 

Ke komparaci se studií CSVŠ bylo přistoupeno u otázek, které se obsahově shodovaly 
s otázkami vlastního dotazníkového šetření.  
 

Tabulka 1 – Komparace výsledků vybraných sledovaných údajů národní studie a účastníků vzdělávání 
katedry ANDR 
 

Sledované údaje Výsledky  
- národní studie 

Výsledky  
- absolventi 

Výsledky  
- studenti 

Důvod volby oboru ze 
zájmu 

69,9% 65,7% 60,9% 

Nevyhraněnost zájmu 
při volbě oboru 

4,0% 9,4% 4,3% 

Stejná volba 
vzdělávací dráhy 

61,7% 85,7% 100% 

 
Mírně nižší hodnoty absolventů a studentů v důvodu volby studovaného studijního oboru 
mohou být ovlivněny výběrem pouze jedné možnosti z nabídky pro účastníky vzdělávání na 
katedře ANDR, kde mezi další možnosti byl zahrnut důvod dobrého uplatnění na trhu práce, 
na který odpovědělo 34,8% studentů a 14% absolventů. Výsledky hodnocení účastníků 
vzdělávání katedry ANDR u stejné volby vzdělávací dráhy značně převyšují hodnoty národní. 
Přímou komparaci spokojenosti nebylo možné provést z titulu rozdílného pojetí. Studie CSVŠ 
vycházela při hodnocení spokojenosti z vybavení budov a učeben, zabezpečení skripty  
a vlastní šetření spojovalo spokojenost s přípravou na výkon povolání a následné uplatnění se 
na trhu práce.  
 

- Komparace s údaji výroční zprávy SVP 
 

Komparaci výsledků vlastního šetření s výsledky prezentovanými ve výroční zprávě SVP 
bylo možné částečně provést v oblasti odměn za práci a nezaměstnanosti.  
 
Ve zprávě SVP bylo konstatováno, že průměrná mzda osob s vysokoškolským nebo vyšším 
odborným vzděláním v ČR v roce 2005 přesáhla 36 tisíc korun, mzda mladých absolventů  
ve věku do 30 let přesáhla 25 tisíc korun. Bylo však nutné zde ještě rozlišit vysokoškolské 
studenty podle jednotlivých úrovní vysokoškolského studia. Jelikož náš výzkum se vztahoval 
k bakalářskému studiu, jako srovnávací hodnota byla zvolena  průměrná hrubá měsíční mzda 
u absolventů vyšších odborných škol a bakalářského studia, která v roce 2005 činila 25 591 
korun. Údaje ohledně hrubého měsíčního příjmu v našem výzkumu byly zjišťovány 
v kategoriích, nikoli přesnou výší částky, proto nebylo možné propočítat průměrný příjem, ale 
jen konstatovat, že příjem vyšší než 25 tisíc korun mělo 57,2% respondentů, tedy více než 
polovina absolventů. 
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Zpráva SVP se zabývala nezaměstnaností absolventů vyplývající z údajů čerpaných z úřadů 
práce vždy k 30. dubnu a 30. září. Skutečná míra nezaměstnanosti nových absolventů 
vysokých škol (ve věku do 30 let) se v posledních letech blížila 5% (nezaměstnanost 
vysokoškoláků se pohybuje kolem 2% – 3%) a její poměr k celkové nezaměstnanosti v ČR 
(celková nezaměstnanost v ČR se pohybuje mezi 7% - 9%) zůstává víceméně neměnný. 
Z našeho výzkumu vyplynulo, že pouze dva respondenti (3,1%) jsou nezaměstnaní, jedná se  
o velice nízké procento, avšak nejsou k dispozici data od všech oslovených absolventů, tedy 
od 145, a proto je při hodnocení třeba vyslovit jistou míru opatrnosti v interpretaci závěrů.  
 
Ke komparaci vlastního šetření s národními studiemi bylo přikročeno, i když velikost 
zkoumaných souborů se velikostně liší. Z tohoto důvodu je třeba i nahlížet na interpretaci 
výsledků srovnání. Přesto zde určitá vypovídací hodnota pro katedru ANDR existuje.  
 
 
Závěr 
 
Zpracováním teorie posunuté do praxe tak bylo možné ukázat důležitost a prospěšnost 
provázanosti vzdělávání s trhem práce a využití marketingových přístupů pro zajištění 
udržitelnosti studijní nabídky v programu zkoumané katedry i vysoké školy.  Uplatněním 
výzkumného procesu s dotazníkovým šetřením u absolventů a studentů katedry ANDR byla 
realizována zpětná vazba prostřednictvím zhodnocení vzdělávacího procesu na katedře 
ANDR ve vztahu k trhu práce (z pohledu absolventů). Výsledky mohou být přínosem pro 
evaluační proces katedry ANDR, mohou přinést i náměty do plánu činností na další období. 
Metodologický přístup zkoumání problematiky v disertační práci může být východiskem pro 
opakování dotazníkových šetření s využitím sestavených dotazníků pro absolventy a studenty 
katedry ANDR a vyhodnocování situace na trhu práce s dopadem do vzdělávacího procesu..  
 
Z výsledků výzkumu absolventů katedry ANDR vyplynulo, že studijní obor po obsahové 
stránce vyhovuje podmínkám zajišťujícím úspěšné uplatnění absolventů na trhu práce, není 
tedy třeba jeho obsah pro další období zásadně měnit.  
 
Podle výsledků výzkumu a ve vazbě na profil absolventa je možné formulovat doporučení,  
a to více se zaměřit na zlepšení dovedností v ovládání informačních technologií a komunikaci 
v cizím jazyce,  kterým byla vyjádřena vyšší míra důležitosti oproti míře spokojenosti. 
Zmírnění nejistot studentů vzhledem k jejich uplatnění se na trhu práce vyjádřených nižší 
mírou spokojenosti může být dosaženo větším důrazem na osvojování si aplikací teorie do 
praktických činností, trénováním komunikačních dovedností a sebeprezentace (tedy rozvojem 
osobních dovedností) například obhajobou projektů, seminárních prací, týmovou  
a manažerskou práci posilovat zadáváním rozsáhlejších projektů skupinám, využíváním 
aktivní formy zapojení studentů při výuce. Studenti vyjádřili zvýšený zájem o podnikání, 
tento zájem je možné podpořit zařazováním případových studií, příklady z profesní praxe 
například formou přednášek zkušených pracovníků z oboru, rozšířením volitelných předmětů 
například s prvky účetnictví, daňové problematiky, posilováním samostatnosti v profilových 
předmětech, trénováním analýzy. 
 
Charakteristiky uvedené absolventy jako významné pro výkon profese z pohledu jejich 
vlastních zkušeností by katedra mohla využít v rámci vzdělávacího procesu. Jedná se zejména 
o převahu samostatného charakteru práce s vysokou mírou odpovědnosti a značnou 
psychickou náročností, s uplatňováním prvků tvůrčí a koncepční práce. 
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Prostřednictvím marketingových přístupů dochází k účinnému a aktivnímu kontaktu s vnějším 
prostředím, který je nepostradatelný pro zvyšování úrovně vzdělávacího procesu a jeho 
aktuálnosti. K zajištění kontaktu s absolventy je doporučováno vést  jejich databázi, 
podporovat jejich věrnost, informovat je o možnostech dalšího studia a tím si vytvářet 
budoucí klientelu, využívat opakovaná dotazníková šetření ke zjišťování změn na trhu práce 
pro usměrňování vzdělávacích potřeb s dopadem do obsahu studijního plánu zkoumaného 
oboru, pravidelný marketingový výzkum využívat například k rozšíření studijní nabídky  
o další studijní obor dle potřeb z pracovního prostředí (objevit a doplnit tržní mezeru). 
 

Ve vztahu k zaměstnavatelům absolventů a dalším firmám, kde mohou absolventi najít 
uplatnění, je doporučováno rozšíření marketingového výzkumu právě na tyto subjekty s cílem 
získat podklady pro aktualizaci profilu absolventa a tím i případnou aktualizaci obsahu 
studijního plánu dle potřeb pracovního prostředí, získat náměty pro nový studijní obor. 
Výsledky marketingového výzkumu z prostředí firem může katedra ANDR využít 
k formulování budoucích potřeb a aktualizaci koncepce vlastního rozvoje. Navázání 
spolupráce s firmami se může promítnout i do vědecko-výzkumné činnosti, do sponzoringu, 
do nabídky pracovních míst pro absolventy. Je třeba se zmínit o tom, že některá z výše 
uvedených doporučení jsou již katedrou ANDR nebo UK v Praze realizována. 
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