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Anotace 

Tato práce je věnována tématu pracovního uplatnění absolventů studijního programu 

Humanistika na Filozofické fakultě Západočeské univerzity. V teoretické části je rozebrán 

proces přechodu absolventů vysoké školy na pracovní trh. Analyzuje jednotlivé metody 

hledání práce, jako je využití sociální sítě nebo důležitost lidského kapitálu. V situaci, kdy 

se ve vyspělých zemích rapidně zvyšují počty vysokoškoláků a roste riziko převzdělanosti, 

představuje metody odhadování kvalifikačních potřeb na trhu práce. Rovněž monitoruje 

české i zahraniční evaluace vysokých škol, které jsou prováděny formou hodnocení 

uplatnění jejich absolventů. V empirické části je rozvedena metodologie kvalitativního 

výzkumu a interpretce získaných dat o respondentech, absolventech Humanistiky. 

Předmětem  analýzy je hodnocení studovaného oboru, proces a metody hledání zaměstnání, 

případná nezaměstnanost a hodnoty spojené s prací. 
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Abstract 

Thesis is focused on job placement of graduates of study program Humanistika, Faculty of 

Arts, University of West Bohemia in Plzeň. In the theoretic part transition from college to 

work is analyzed, such as methods of job search, efficiency of social networks during job 

search and importance of human capital. In the situation, when in almost all the developed 

countries the number of tertiary graduates is markedly increasing, and the problem of over-

education arouses, there is a list of methods. Methods how forecast sectoral prospects of 

qualifications and occupations on Labor market. It monitors Czech and international 

surveys of higher education, which are based on graduates' evaluation. In empirical part 

there is an introduction into qualitative methodology of the specific sample. Then, there is 

an analysis and interpretation of collected data. It includes evaluation of study program, 

process and methods of job search, possible unemployment and identifying work values. 
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1 Cíl práce 
Cílem mé diplomové práce je zmapovat oblast výzkumů uplatnění absolventů na 

českém pracovním trhu. Vedle konkrétních empirických údajů a srovnání je cílem 

analyzovat současný rozvoj vysokého školství, zejména dramatický růst počtu studentů. 

Zaměří se na z toho pramenící problematiku převzdělanosti a na metody hledání prvního 

zaměstnání . 

Dále budou představeny moderní metody předvídání kvalifikačních potřeb trhu 

práce. V rámci provedeného kvalitativního výzkumu mezi absolventy Humanistiky budou 

výše uvedená témata ověřována.  
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2 Teoretická část 
2.1 Uvedení do problematiky 

 Uplatnění absolventů na trhu práce je pro většinu studentů aktuálním tématem zcela 

logicky proto, že i oni budou zakrátko opouštět bránu svých vzdělávacích institucí. Zajímá 

je zaměstnatelnost a pracovní zařazení o pár let starších kolegů – spolužáků. U absolventů 

humanitních oborů je zájem o tyto specifické informace rozšířen i  mimo akademické kruhy 

a pracovníky úřadů práce. Skeptické hodnocení oboru Humanistika na Filozofické fakultě 

Západočeské Univerzity v Plzni mezi laickou veřejností mě přivedlo k myšlence vyzpovídat 

samotné absolventy tohoto oboru, kteří svou kvalifikaci již na trhu práce pronajali. 

Navzdory nedůvěřivým hlasům není ze statistických dat zřetelně vidět, že by humanitně 

zaměření absolventi měli problém se na trhu práce uplatnit. Proto jsem si vybrala 

kvalitativní formu výzkumu, ve které zjistím, zda statistika odpovídá takto vykrojené 

realitě, absolventům Humanistiky.  

 Neodbytná otázka při tvorbě celkové koncepce mé práce byla spíše politická než 

metodologická. Slouží veřejná vysoká škola spíše státním zájmům a má být tedy regulována 

shora podle expertních odhadů potřebnosti jednotlivých oborů atd.? Nebo je student 

zákazníkem a jednotlivé fakulty musí přizpůsobit svoji kapacitu jeho preferenci? V případě 

špatných výsledků absolventů poukážu na jejich individuální nedostatečnost, nekvalitní 

výuku na dané vysoké škole nebo přímo na stát a jeho vzdělávací politiku? Podporuje 

současná forma financování vysokých škol vyšší počty studentů v oborech, které nejsou 

odpovídajícím způsobem požadovány na českém trhu práce? Nebo vyšší počty studentů 

způsobují pokles kvality vzdělání a kvality přijímaných studentů? Podpůrnými 

mechanismy pro rovnováhu dílčích zájmů jsou poradci pro volbu povolání, úřady práce a 

školní poradci. Participace těchto článků na rozhodovacím procesu by se měla podle názoru 

autorky zvýšit. Jak formuluje Papřoková (2008), cílem zúčastněných je zefektivnění výběru a 

volby profese v souladu s možnostmi a individuálními předpoklady studujících tak, aby 

jejich volba byla pokud možno v souladu se společenskou poptávkou.  

2.2 Uplatnění absolventů na trhu práce v ČR 

 Aktuální data z roku 2008 (Koucký, Zelenka, 2008) mapující český pracovní trh 

potvrzují mimořádně dobré postavení vysokoškolských absolventů, kteří se od průměrných 
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hodnot celé populace odlišovali zejména vyšším průměrným platem (29 tisíc hrubého) a 

méně pravděpodobnou nezaměstnanosti (o 69% menší šance).  Na výsluní trhu práce je pro 

VŠ absolventy stále dostatek místa, přestože v roce 2008 ukončilo studijní cyklus přes 

šedesát tisíc lidí. Celých 43,5 % z nich ale dále pokračovalo ve studiu. V některých 

evropských zemích (Dánsko, Švédsko, Španělsko, Itálie) se zdá, že trh je již vysokoškoláky 

přesycen a ti potom vytlačují zejména ze zdravotnických a administrativních pozic 

středoškoláky. V původní patnáctičlenné EU dnes pracuje 20% vysokoškoláků na nižších 

administrativních pozicích, kdežto v Čechách je to méně než 5%. Nezaměstnanost 

absolventů jednotlivých vysokých škol dosáhla pouze 2,6%, což je pod celostátním 

průměrem. Situace, kdy vysokoškolský diplom slouží jako pouhé osvědčení, že se jeho 

nositel může hlásit do určitého typu zaměstnání, ještě nenastala. Je ale do budoucna 

předvídatelná.  S rostoucím počtem rozdaných diplomů už bude rozhodovat spíše samotné 

výběrové řízení a kvalita sociální sítě než tradiční kredencialismus. 

2.3 Statistické ukazatele 

 Demografické změny a změny ve vzdělávací politice způsobily, že se v letech 1995 až 

2005 absolutně zvýšil počet osob v produktivním věku 15-64 (o téměř 200 tis.), ale vliv na 

zvýšení zaměstnanosti to nemělo (absolutní pokles o téměř 200 tis.). Kotýnková (2006) tento 

fakt vysvětluje masovým vstupem maturantů na vysoké školy a tedy odkladem ekonomické 

aktivity. Počet pracujících se v absolutních hodnotách výrazně nezměnil. 

 Přesto se můžeme v budoucnosti přiblížit situaci Francie (viz níže) nebo USA, kde 

byla zaznamenána přesycenost trhu práce absolventy colleges, které studovalo až 60% všech 

maturantů z jednoho populačního ročníku. V ČR je míra vysokoškolsky vzdělaných zatím 

velmi nízká, nicméně na vysokou školu nastoupilo v roce 2007 již 65% středoškoláků (bez 

gymnázií). V roce 2007 dokončilo alespoň bakalářský stupeň vzdělání 35% dané věkové 

kohorty, resp. 40,5% ze všech dívek dané kohorty, v roce 2007 pak vstoupilo na vysoké školy 

54% věkové kohorty (OECD, 2009). Na počty českých vysokoškoláků se názory různí. 

Ročenka konkurenceschopnosti České republiky ještě v roce 2008 zdůrazňovala malou 

dynamiku přírůstku terciárně vzdělaných (jako procento celé populace), která dosahovala v 

letech 2003 až 2007 pouze 1,1%, oproti unijním 4,8%. Ročenka ale zdůraznila nevyhovující 

alokaci terciárně vzdělaných, kdy 20% všech terciárně vzdělaných působí ve vzdělávání, 

ačkoliv deficit vysokoškoláků je citelný zejména ve výrobních a technologicky vysoce 
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kvalifikovaných odvětvích (NOZV, 2008, s. 18). 

Dalším pozitivem je vztah mezi dosaženým vzděláním a mírou ekonomické aktivity1. 

Ekonomicky aktivních vysokoškoláků je 80%, středoškoláků 70% a lidí se základním 

vzděláním či bez vzdělání pouhých 25% (ČSÚ, 2008).  Je proto společensky i ekonomicky 

výhodné přesvědčovat a podporovat žáky v následném studiu, které zvyšuje 

pravděpodobnost, že budou aktivně přispívat do státní kasy a nerezignují na trvalé 

zaměstnání.   

 Naopak Keller (2008) a Koucký (2009) se vyjadřují velice skepticky k divokému růstu 

vysokoškoláků, jejichž počty a struktura překročily veškeré plány a propočty. Jak naznačuje 

Kuchař (2007), nekontrolovaný růst vysokoškoláků byl zapříčiněn změnou ve financování 

vysokých škol. Koucký poukazuje na fundamentální zájem vysokých škol udržet a zvyšovat 

počty studentů. Původní projekt rozdělení magisterského studia v českém školství 

nefunguje, když celých 80% bakalářů nastupuje do navazujících programů. Školy se snaží 

studenty udržet. “Pro ně  je tudíž výhodné podržet si další dva, tři roky bakaláře, který už je tak 

říkajíc zajetý, neboť škole přináší státní dotaci ” (Koucký, 2009). Pro nevyhnutelný pokles kvality 

je již delší dobu připraveno řešení. Masifikaci je třeba doprovodit diverzifikací, která na 

jedné straně ochrání elitní univerzitní sektor, na druhé straně pak umožní “vzdělávání 

mnohem různorodější populaci studentů a připraví je na nejrůznější a velmi rozmanité pozice ve  

společnosti.” Zůstává otázkou, kolik veřejných vysokých škol o tuto “druhou stranu” stojí, a 

zda-li mají regionální vysoké školy typu Západočeské univerzity nějakou šanci se 

přesunout na stranu první. Keller a Tvrdý poznamenávají, že reorganizační plány českého 

vysokého školství vytvoří jakési vzdělanostní secondhandy vedle škol se špičkovou 

výkonností. “Úkolem škol druhé kategorie by bylo podělit co nejvíce zájemců příslušným věděním co 

nejlaciněji. Jedním z důsledků tohoto trendu by mohl být nárůst podílu chudých vysokoškoláků mezi 

pracujícími chudými.”( 2008, 157).  

                                                
 
1 Ekonomicky aktivní jsou lidé zaměstnaní nebo sebe-zaměstnávající a dále nezaměstnáni aktivně hledající 

placenou práci. Obecně je Česká republika na předních místech v celkové zaměstnanosti v rámci Evropské 
Unie. Vysoký podíl lidí v důchodovém věku je vyrovnáván nízkým podílem žen v domácnosti.  
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Míra graduace v populaci v letech 1995, 2000, 2007 (Bc. + Mgr.) 
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 Solmon zkoumal, proč absolventi colleges končí na neodpovídajících pozicích jak  stupněm 

vzdělání, tak oborově. Tristních dva a půl absolventa na jedno volné “výběrové” místo 

(1981, s. 616) byl výsledkem. Rozvoj vysokých škol neodpovídal růstu ekonomiky a rozvoji 

pracovních míst v kvartální sféře. Tento problém je indikován jako převzdělanost, nebo jako 

podzaměstnanost, jež je úzce spojena s nevolí zaměstnavatelů posouvat pozice směrem k 

vyššímu vzdělání. Dokazoval to i údaj 80% vysokoškolských absolventů pracujících na 

pozicích dříve zastávaných méně vzdělanými pracovníky. Autoři odhadují, že pouze 20% 

absolventů bude mít v budoucnu možnost zastávat “dobrá” místa s velkým počtem 

benefitů.  

 Podle (Solmon, 1981), ale také podle slavné Reichovy knihy Dílo národů je tato 

perspektiva příliš krátkozraká. Svobodná povoláni zajišťují adekvátní flexibilitu 

pracovníkům po celý život oproti absolventům specificky zaměřeného vzdělání, kteří bodují 

brzy po skončení vzdělávací dráhy, nicméně je čeká dle Solmona šest až sedm cyklů 

rekvalifikace. Ekonomické a sociální obory získávají na ceně i po víceleté praxi, technické 

obory již nikoliv, nebo ztrácejí.  

http://www.oecd.org/edu/eag2009)
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 Důraz na soft skills, cizí jazyky a interkulturní výchovu je u absolventů humanitních 

oborů splněn a navíc jsou tito absolventi připraveni pro široké spektrum pracovních pozic, 

což vyhovuje požadavku flexibility, přenositelných dovedností a schopnosti se učit nové 

poznatky a postupy. Tento požadavek, podmiňující úspěšné fungování národní ekonomiky, 

zkonceptualizoval Robert B. Reich svým pojmem symbolický analytik. Ten je v globální 

kapitalistické společnosti nejlépe finančně ohodnocen díky svým kreativním, identifikačním 

a analytickým schopnostem. Symboličtí analytici, jakási elita národa, jsou vysoce flexibilní 

oborově i geograficky, stejně jako požadavky globálních spotřebitelů a korporací. Tento 

nový typ pracovníka se stal zcela zásadním při transformaci kapitalistického trhu produktů 

a služeb. Dřívější masová produkce unifikovaných a levných produktů byla vystřídaná 

individuálními požadavky spotřebitelů, tlakem na trvalý přísun inovací. “Součástí 

symbolicko-analytického řešení nějakého problému je i nalezení co nejvýhodnějších  prostředků  jeho  

fyzické  realizace,  často  za  pomoci  kvalifikovaných  sil z rozvojových  či  postkomunistických zemí, 

pro jejichž obyvatele je zájem globálních korporací někdy jedinou cestou ke zlepšení či alespoň udržení 

životního standardu, když jejich  vzdělání  nedosahuje předpokladů  pro  symbolicko-analytickou  

práci.” (ČERNÝ, 2001, s. 210 ) 

2.4  Přechod na trh práce 

2.4.1 Základní charakteristiky 

 Z pohledu jednotlivců (absolventů škol) může být tento přechod chápán jako období 

změny statusu, během kterého směřují mladí lidé směrem od vzdělávání na plný úvazek k 

stabilní  pracovní pozici na trhu práce. Z makroekonomického hlediska je dokončeno 

období přechodu v momentě, kdy míra nezaměstnanosti určité věkové kohorty dosáhne 

stejné úrovně jako míra nezaměstnanosti dospělých (Koucký, 2008, s. 57).  

 Pokud absolvent musí po absolutoriu hledat zaměstnání (v roce 2007 mělo 34% 

absolventů VŠ práci zajištěnou již během studia (Zelenka, 2008)), jsou jeho informace o 

volných místech vždy omezené. Informace o nabídkách práce, které nejsou inzerovány 

tiskem, přes internet nebo personální agenturu, jsou dostupné jen omezenému spektru lidí. 

Proto je na uchazeči o zaměstnání, kdy uzná za vhodné, že lepší nabídka se již v jeho 

okruhu neobjeví, ačkoliv objektivně takové nabídky existují. Absolvent, pokud postrádá 

praktické zkušenosti, je pro potenciálního zaměstnavatele velkým rizikem, jelikož není 
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známa jeho výkonnost a schopnosti. “Nízká účast mládeže na trhu práce rovněž souvisí s 

nesnadným přechodem ze školy na trh práce, neboť zaměstnavatelé nejsou mnohdy ochotni nést 

dodatečné náklady na odbornou přípravu mladých zaměstnanců bez praxe, a proto se pro absolventy 

stává vstup na trh práce obtížný.“ (Kotýnková, 2006, s. 123) 

                   Dle dotazování firem (NÚOV, 2008) jsou k přijímání absolventů nakloněnější 

firmy nad 250 zaměstnanců, naopak firmy do 5 zaměstnanců jsou v tomto ohledu 

ambivalentní. Buď je přímo preferují, nebo vůbec nepřijímají. Nepřekvapí, že absolventům 

jsou dveře otevřené spíše ve státní správě (25%), naopak v oblasti finančního 

zprostředkování nachází první zaměstnání jen cca 4% absolventů. 55% firem tvrdilo, že 

nečiní při přijímání pracovníků rozdíl mezi absolventy a uchazeči s praxí. Vlastnosti, které u 

absolventů oceňují, jsou především ochota se vzdělávat, nezatíženost předchozími 

pracovními návyky a počítačová gramotnost. V závěsu figuruje jazyková vybavenost, 

znalost nových technologií a flexibilita. Neochota přijímat absolventy pak byla zdůvodněna  

nedostatkem praxe a nereálnými finančními požadavky.  

 Tabulka (Zelenka, 2008) svědčí o bezproblémovém umístění absolventů VŠ na trhu 

práce obecně i ve srovnání s ostatními typy vzdělání. Absolvent VŠ hledá zaměstnání 

průměrně 3 měsíce, ačkoliv průměrná délka hledání celého souboru absolventů škol je 8 

měsíců. Podle zmíněného výzkumu si práci nejdéle hledají absolventi humanitních oborů. 

Pokud se podíváme na tyto parametry pro soubor respondentů ZČU dotazovaných pro 

projekt REFLEX, zjistíme, že 33% absolventů ZČU hledalo práci déle než tři měsíce. 
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 Pozitivním trendem je i kladné hodnocení absolvovaného vzdělaní v ČR. V roce 2007 

ho chválilo 72% oproti 64% o deset let dříve. Rozdíly se liší podle úrovně a typu vzdělání, 

přičemž překvapivě špatně hodnotí absolventi gymnazijní přípravu, jak v roce 1997, tak i v 

roce 2007. Posun nastal u reflexe bakalářských oborů, které v druhé půli devadesátých let 

představovaly prakticky použitelnější vzdělání než  magisterský stupeň. V roce 2007 již byl 

lépe hodnocen pětiletý program jako využitelnější v praxi a na vyšších pozicích. Humanitní 

obory byly z patnácti testovaných odvětví na čtvrtém místě co do spokojenosti s volbou 

studia (měřeno otázkou na hypoteticky opakovanou volbu studijního oboru). Toto pozitivní 

hodnocení oboru i po konfrontaci s trhem práce je velice důležité pro strategický rozvoj 

vysokých škol. Studenti nepředpokládají, že na sebe stát a veřejné vysoké školy převezmou 

regulační opatření co do vyučovaných oborů. Preferují svobodnou volbu oboru a také 

plnou zodpovědnost za nalezení svého místa na trhu práce. Přestože technické obory jsou 

obecně finančně přínosnější, jejich absolventi by volili ve třiceti procentech jiný obor, pokud 

by se měli znovu rozhodnout. To je vedle zemědělských a dopravních oborů nejhorší 

výsledek (Zelenka, 2008, s. 31).  

2.4.2 Sociální sítě 

  Dle výzkumu absolventů ovlivňuje první zaměstnání hlavně dosažené vzdělání, a to 

bez ohledu na sociální kapitál a motivaci. Přesto v populaci vysokoškoláků hrají tyto 

parametry mnohem důležitější roli než u nižších úrovní vzdělání. (Zelenka, 2008, s. 70). 

           Nejdůležitější složkou sociálního kapitálu je rodina, která kromě společenských 

kontaktů využitelných při hledání práce zajišťuje hmotné a psychické zabezpečení při 

případném neúspěchu. Je to zároveň zásadní sociálně kontrolní mechanismus, který 

podněcuje absolventa při hledání prvního zaměstnání (Sirovátka, 1997, s.33). Grayson 

statistickým rozborem absolventů kanadské univerzity (Filozofické fakulty) došel k závěru, 

že vztah mezi sociálním kapitálem a kvalitou získané práce je spíše negativní. Ti, co získali 

práci díky svým známostem, byli častěji nespokojení se svou práci. Ti, co získali post díky 

inzerci, pracovali častěji ve svém oboru. Greyson se domnívá, že studenti, kteří využili 
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pomoc od svých blízkých, již neměli jinou možnost, popřípadě měli obtíže s nalezením 

práce skrze formální výběrové řízení2. 

                 Zcela opačnou teorií se celoživotně zabýval americký sociolog Mark Granovetter. 

Na výsledcích výzkumu z amerického velkoměsta poukázal na fakt, že pouhých 19% 

pracujících získalo své místo díky formálním cestám (personální agentury, úřad práce, 

inzerce), dalších 19% díky osobnímu kontaktu se zaměstnavatelem (tj. nebylo vypsáno volné 

místo, uchazeč se přesto přišel představit) a celých 56% respondentů získalo práci díky větší 

či menší pomoci ze strany svých blízkých a známých. Oproti Greysonovi tvrdí, že místa 

získaná skrze sociální sítě jsou kvalitnější, lépe placená a zaměstnanci jsou na nich 

spokojenější, než na místech získaných jinou cestou. Respondenti byli přesvědčeni, že skrze 

neformální kanály získávají objektivnější informace o zaměstnavateli, podmínkách práce 

atd. Granovetter (1988) také prosazoval kontroverzní hypotézu, že “slabé vazby” (známí, 

spolužáci, sousedé) jsou pří hledání práce efektivnějš, než “silné vazby” (rodiče, příbuzní, 

přátelé), protože sahají do vzdálenějších, odlišných prostředí a přinášejí nové informace 

(Keller, Tvrdý, 2008, s. 116).   

Česká data potvrzují význam sociálních sítí při hledání práce, pro vysokoškoláky je to při 

vstupu na trh práce zejména užší rodina, při hledání současné práce již častěji fungují blízcí, 

přátelé a známí. Český výzkum se věnoval i otázkám Granovetterem opomenutým, jako je 

vliv velikosti sídla a charakteru pomoci sociálních sítí. V menším městě byly sítě velice 

efektivní, nicméně lidé mají předsudky a ostych takové “protekce” využívat. Naopak ve 

velkém anonymním městě již sítě nejsou tak zásadní, protože nabídka práce je širší.  Dále 

Keller rozlišuje sítě protekce a sítě záchrany, přičemž sítě záchrany můžeme přirovnat ke 

Greysonovým výsledkům. Taková místa nejsou kvalitní, ani dobře placená, v době nouze  a 

nezaměstnanosti ale přinášejí užitek větší než protekčně získané kvalitní místo v situaci, 

kdy zaměstnanec pouze mění slušné místo ze lepší (2008, s. 122). Z výzkumu středního 

školství vyplynulo (Trhlíková, 2009), že s rostoucí úrovní vzdělání roste i úspěšnost 

                                                
 
2      Greyson statisticky zkoumal (2004) zda je kvalita zaměstnání, nalezeného po ukončení studia, ovlivněna nepřímými faktory 
jako je původní studentova rodina resp. její kulturní kapitál a dále různými atributy studia (lidský kapitál,  typ studijního oboru, způsob 
výuky, sociální klima třídy, míra mimoškolních zkušeností a aktivit.) Statisticky byl potvrzen pouze vztah mezi nadprůměrným příjmem 
rodičů a vyšším příjmem jejich dětí, a dále že studenti s dobrými studijními výsledky jsou častěji zaměstnáni ve svém oboru a mají jistější 
místa. Absolventi s dobrými organizačními schopnostmi jsou spokojenější v práci, mají vyšší příjem a častěji pracují ve svém oboru.  
Lidský kapitál, získaný zejména při univerzitních studiích měl ve výzkumu signifikantní vliv na kvalitu získané práce (jistota pracovního 
místa spokojenost s prací, výše mzdy, vztah k vystudovanému oboru), naopak sociální a kulturní kapitál takovou roli nehrál. Tento 
výsledek tedy potvrzuje určitou demokratičnost vzdělávacího procesu.  
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formálních kanálů při hledání prvního místa. Zatímco formálními kanály získalo své první 

zaměstnání jenom 18 % absolventů SOU, více jich bylo u absolventů SOŠ (31 %) a 

absolventů VOŠ (42 %). V rámci sociálních sítí pak vyučení spoléhali spíše na rodinné a 

blízké vazby, na rozdíl od absolventů VOŠ, kteří úspěšně získali práci prostřednictvím 

známých a spolužáků. Zajímavé jsou také způsoby hledání zaměstnanců, které využívají 

firmy. Jednoznačně nejčastěji se potenciální zaměstnanci hlásí sami, na druhém místě je 

doporučení stávajících zaměstnanců a dále úřadů práce (NÚOV, 2008). Inzeráty, personální 

agentury nebo internet nejsou tak častým řešením, jak by se mohlo zprvu zdát. Toto 

rozdělení odpovídá datům o způsobu nalézání zaměstnání uchazeči. 

 Jistota pracovního místa, v posledních letech nahlodávána proklamací nutnosti 

flexibilního trhu práce (umožňujícího propouštět a nabírat pracovníky bez větších bariér), je 

i přesto hodnotícím kritériem uplatnění absolventů. Rozšíření částečných úvazků a smluv 

na dobu určitou postihl zejména ženy. Ty jsou ještě znevýhodněny díky svým reprodukčním 

schopnostem, které jim ubírají body na atraktivitě, když dospějí do příslušného věku. 

 Absolventi se při hledání prvního zaměstnání liší nejen v objektivních faktorech 

(úroveň dovedností, sociálního kapitálu, praktických zkušeností), ale i v subjektivním 

hodnocení svých šancí na trhu. Důvěřující si absolvent dokáže vytrvat v hledání i přes 

dlouhé týdny nezaměstnanosti, kdežto nízké hodnocení vlastních možností a strach z 

nezaměstnanosti nutí absolventy k urychlené volbě, bez ohledu na kvalitu nabídky. W. 

Glueck (Milkowich, Boudreau, 1993, s. 259) kategorizoval přístup k výběru pracovní 

nabídky následovně: maximalisté (hrubé síto při výběru nabídek, maximum absolvovaných 

pohovorů, poté se rozhoduje), smíření (přijímají první nabídku ve víře, že ostatní budou 

podobné) a uvážliví (hromadí nabídky, zkoumají podrobnosti pozice i zaměstnavatele, 

chtějí mít jistotu správné volby).  Dotaz na strategie při výběru pracovního místa je obsažen 

i v kvalitativní části této práce. Vyčkávací nezaměstnanost, důvěra v to, že přijde ještě lepší 

nabídka (maximalisté, uvážliví) se vyplatí v dobách konjunktury, kdy je opravdu z čeho 

vybírat. V době podchlazení ekonomiky je pro absolventa lepší strategie smířeného, která 

zajišťuje alespoň nějaké zaměstnání. 
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2.4.3 Lidský kapitál 

 Při evaluaci školského systému se přihlíží k lidskému kapitálu jeho absolventů. 

Tento velmi komplikovaně měřitelný koncept byl rozvíjen od 60. let zejména Gary S. 

Beckerem. Zjednodušeně řečeno to jsou schopnosti a dovednosti, kterými jedinec disponuje 

a které může pronajmout na trhu práce, přičemž výše “nájmu” je dána nabídkou a 

poptávkou po těchto dovednostech. Vysokoškolské vzdělání je dokladem o vysoké úrovni 

lidského kapitálu bez ohledu na obor, protože absolvovat vysokou školu vyžaduje mnoho 

dílčích dovedností. S rostoucím počtem vysokoškoláků jsou zaměstnavatelé nuceni vybírat 

ty nejproduktivnější podle nuancí, jako je absolvovaná instituce, stupeň vysokoškolského 

vzdělání, oborové zaměření atd. Proto je důležitější měřit lidský kapitál spíše 

prostřednictvím klíčové kompetence než pomocí celkové úrovně vzdělání.  

 Individuální odpovědnost za rozvíjení vlastního lidského je jedním z atributů 

masového školství. Absolventi jsou nuceni kvůli sílící konkurenci a rostoucím nárokům 

práce vedle samotné odbornosti získávat i další schopnosti, které zvýší jejich tržní 

zhodnocení, nebo je minimálně ochrání před nezaměstnaností. Kultivace lidských zdrojů 

pro potřeby tzv. znalostní nebo tzv. informační společnosti se jako nezbytná repetitivně 

objevuje v mnoha dokumentech, výročních zprávách i rozvojových plánech školství již 

několik let (NÚOV, ÚIV, MŠMT, SVP UK, MPSV). Kromě odborných znalostí jsou dnes 

vyžadovány i takzvané měkké dovednosti, které znásobují efektivitu a úspěšnost 

pracovníka hlavně v obchodních pozicích. Některé neurčitě definované pozice typu 

konzultant, projektová manažerka, koordinátor projektů nebo junior executive jsou často 

postavené  z velké části na lidském kapitálu a odborných vědomostech z různých oborů. 

Složky lidského kapitálu zahrnují komunikační a prezentační dovednosti, schopnost 

týmové práce, ovládání cizího jazyka, práce s IT, vedení jednání, smlouvání nebo pře. Mezi 

odborníky se ozývají i nesouhlasná stanoviska k takto pojatému vzdělávání. “Odklon od 

myšlenky vzdělání se ukazuje nejzřetelněji... v centrech vzdělání samotných. Indikuje je přesun 

takzvaných cílů vzdělání na schopnosti a kompetence. Ti, co vyhlašují schopnost týmové práce, 

flexibilitu a ochotu komunikovat za cíle vzdělání, vědí, o čem mluví. Mluví o suspendování jakékoliv 

individuality, jež byla kdysi adresátem i aktérem vzdělání. (Liessmann, 50)“  
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2.5 Formy hodnocení a uplatnění 

2.5.1 Spokojenost s prací 

 Vedle kvalifikační náročnosti místa a shody oboru je to spokojenost s uplatněním 

také  důležitý aspekt. Z dat (Reflex, 2007) je čitelné, že absolventi humanitních oborů jsou 

spokojení s prací stejně (69%) jako například ekonomové (71%) nebo inženýři (72%). 

Spokojenost v práci je ovlivňována mnoha faktory. Psycholog Herzberg jmenuje motivátory 

(výkon, uznání, obsah práce, odpovědnost, vzestup a možnost rozvoje) a frustrátory 

(nedostatečné odměňování, špatné mezilidské vztahy, špatné uplatňování kontroly, špatná 

reputace, nevhodné pracovní podmínky, nízká bezpečnost práce). Hygienické vlivy, tj. 

jistota pracovního místa, způsob organizace práce, jsou také významnými faktory 

(Papřoková, 2008, s. 103).  

2.5.2 Shoda vykonávaného a studovaného oboru 

 Jednou z forem hodnocení uplatnění absolventů na trhu práce je i porovnání 

kvalifikační náročnosti zastávané pracovní pozice a absolvovaného stupně vzdělání. Úroveň 

kvalifikačních nároků neroste stejným tempem jako úroveň kvalifikace absolventů, z čehož 

plyne převzdělanost (overeducation) nebo jiným termínem překvalifikovanost 

(overqualification). Otázka nastává, jak nadefinovat převzdělanost pro určitou pracovní 

pozici. Podle studie (Solmon, 1981) se tato proměnná (overeducation) získává dotazováním 

zaměstnavatelů, jaké je odpovídající vzdělání pro danou pozici. Výhodnější je zeptat se na 

náročnost zaměstnání přímo pracovníků, a to i s rizikem, že budou odpovídat subjektivně. 

Oni mohou posoudit, nakolik jim pomohlo absolvované vzdělání v praxi. Halaby kritizuje 

koncept overeducation proto, že apriori předpokládá schopnosti, dovednosti a znalosti u 

absolventů určitého počtu let vzdělání, nesleduje však reálné schopnosti těchto lidí. 

Poukazuje na nedostatečně vzdělané pracovníky, kteří by naopak neměli dosahovat 

kvalifikačním nárokům své práce, a přesto jich dosahují. Není záhodno zaměňovat 

převzdělanost a nevyužití schopností pracovníka, protože to jsou dvě různé věci. 

Převzdělanost je důsledkem nabídky přesahující poptávku po vzdělaných pracovnících, 

proto je třeba nevyužitelnost schopností zkoumat z multifaktoriálního hlediska (Halaby, 58, 

1994).  
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 Rozdíl mezi humanitními absolventy a celým souborem není markantní (data Reflex, 

2007). O 6% víc magistrů pracuje na bakalářských místech oproti základnímu souboru, ale o 

10% víc absolventů humanitního zaměření by naopak potřebovalo vyšší stupeň vzdělání.  

 Z šetření Výzkumu pracovních sil Evropské Unie z roku 2000 vyplývá, že 34% 

českých absolventů vysokoškolského vzdělání pracovalo mimo svůj obor, což byla třetí 

nejvyšší hodnota ze sledovaných zemí.  

 

 V rámci českého výzkumu v roce 2007 (Zelenka, 2008) už bylo mezi vysokoškoláky 

pouze 20% pracujících mimo nebo v příbuzném oboru. U humanitních oborů to bylo 28%. 

 Důraz na uplatnění absolventa ve vystudovaném oboru kritizuje Simons (Quarterly, 

2003). Terciární vzdělávání je aktuální společenskou, ale v zásadě i politickou otázkou. 

Vzdělávací diskurz zaměřený na získávání klíčových kompetencí, praktických odborných 

schopností a zkušeností implicitně podceňuje humanitní a uměnovědné obory. Hierarchie 

studijních oborů založená na okamžitém společenském užitku se stává neudržitelnou už z 

důvodu, že je hrubě zkreslen vztah mezi vystudovaným oborem a reálným zaměstnáním 

jednotlivých absolventů. Pojímání studentů jako zákazníků, klientů, které je třeba nalákat a 

udržet v dané instituci, je charakteristické pro demokratický vzdělávací trh, na němž není 

radno nutit jeho účastníky ke “společensky užitečné” volbě oboru. Ohrozilo by to tržní 

efektivitu. A dále ani neexistují nástroje predikující požadavky zaměstnavatelů v tak 

dlouhém období, jako je vysokoškolský vzdělávací program. Na britských empirických 

datech (Simons, 2003, s. 3) dokazuje, že studium “praktického” odborného programu jako 
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jsou technické, přírodní nebo některé ekonomické obory, není kauzálně spojeno s 

výsledným zaměstnáním v daném oboru. 

  Kariérní dráhy absolventů jsou křivolaké a zdaleka ne vždy reflektují původní 

odbornost, přestože tato původní odbornost byla zvolena jako lukrativní z hlediska 

uplatnění. Na britských, ale i českých datech vidíme, že absolventi humanitních oborů 

dosahují nižší míry nezaměstnanosti než ekonomické, strojírenské, ale i IT obory3. Pokud je 

variabilita uplatnění takto široká a absolventi flexibilní, proč nedůvěřovat tak žádoucím a 

propagovaným institucím celoživotního vzdělávání, že usměrní a pomohou těm, kteří si na 

prahu dospělosti zvolili obor, v němž se neumějí, nechtějí nebo nemohou uplatnit?  

 Neshoda vystudovaného a vykonávaného oboru je na druhou stranu jedním z 

měřítek špatného využívání lidského kapitálu v ekonomice. Podle OECD je to známka 

neflexibilního systému vzdělávání, který nereaguje na požadavky trhu práce.  Požadavky 

trhu práce splňuje v každém případě nácvik a prohlubování klíčových kompetencí, na nichž 

je část lidského kapitálu postavena. Konstrukce ukazatelů těchto kompetencí je velice 

obtížná a jejich míra je často dána výchovou a ranými formami vzdělávání, šířeji lze říci, že 

jsou některé kompetence zděděné nebo vrozené. Obecně přijímaným (nepřijatelná je 

například pro Liesmanna4) nástrojem měření kvality vzdělávání je PISA pořádaná OECD. 

Matematická a čtenářská gramotnost spolu s přírodovědnými znalostmi a schopností řešit 

problémy se testuje ve věku 15 let. Zajímavým by se pro nás tento ukazatel stal ve chvíli, 

kdybychom se o deset let později respondentů dotázali na jejich pracovní pozici a svěřené 

úkoly a porovnali tak úspěšnosti v obou kategoriích. Nosnějším příslibem využitelnosti 

lidského kapitálu je podle prvního příspěvku do diskuze celoživotní vzdělávání. V globální 

ekonomice je vývoj potřebných schopností velmi dynamický. Je důležité se soustředit na 

osoby, které již na trhu práce jsou, a dorovnávat jejich deficity odpovídajícím doškolováním. 

                                                
 
3 in 1999, what subject area produced more graduates assumed to be unemplyed than any other? Environmental and Other 

Physical Sciences at 8.9 percent. And number two? Astonoshingly, it was Computer Science at 7.6 percent. Humanities 
came in at 5.8 percent . exactly the same as Engineering and Technology and Anatomy and Physiology. And 5.7 percent 
of Business and Administrative Studies Graduates were without jobs. (Simons, 2003, s.2) 

4 “...žebříček pořadí už není měřením výkonu, ale stává se vyjádřeným imperativem .Při vyhlašování údajně zásadních 
úkolů evropských univerzit se dnes mluví téměř jen o pořadí v žebříčcích, objemu investic,ukazatelích počtu absolventů 
a procentu těch, kteří studium nedokončili, a o tom, jak se to vše realizuje v USA. (Liessmann, 2008, s. 60) 
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2.6 Úloha a hodnota vysokoškolského diplomu 

 Vysokoškolské vzdělání bývalo doménou elit a také zajišťovalo svým absolventům 

elitní pracovní místa. Oba vztahy se rozvolnily do té míry, že je třeba doplnit do rovnice 

další filtrační parametry,  které selektují ty vysokoškolské absolventy hodné elitních řídících 

pozic.  Nastoupí-li do institucí terciárního vzdělávání více než 50 % populačního ročníku, 

hovoříme o univerzálním vysokém školství, jehož předstupněm je školství masové a 

původním typem školství elitní. Univerzální vysoké školství zvyšuje nároky na kvalitu a 

účelnost vzdělání, zároveň se zvyšuje konkurence mezi absolventy, univerzitami, ale také 

hospodářskými sektory, které bojují o veřejné finance vynaložené na vzdělávání budoucích 

odborníků. V roce 2007 se totiž terciární vzdělávání v České republice stalo univerzálním. 

Velice příznačně Keller přirovnává diplomy současných absolventů k pojistce, nikoliv však 

vstupence do výtahu, který by zajistil sociální mobilitu směrem vzhůru. Dnes je diplom jen 

pojistkou, která chrání před sociálním sestupem v porovnání s těmi, kdo vzdělání podobné 

úrovně nedosáhli (Keller, Tvrdý, 2008, s. 61)  

 Zaznívají hlasy, že současné překotné zvyšování počtu vysokoškolských absolventů 

nezajistí zemi srovnatelnou ekonomickou produktivitu, kterou disponují země Západu. 

Nižší míra vysokoškolsky vzdělané pracovní síly není zásadním hybatelem ekonomického 

růstu, jak dokazuje Keller a Tvrdý (2008) srovnáním všech evropských zemí5. Tito autoři 

naopak nacházejí jinou, pro stát ekonomicky spíše ambivalentní funkci masového vysokého 

školství. Mladí lidé oddalují svůj vstup na trh práce o 3 až 5 let, často i déle, kvůli 

přerušování a prodlužování studia, výjezdům do zahraničí atd. Tím se vyhýbají případné 

nezaměstnanosti a snižují tlaky působící na pracovním trhu. “Celý systém je založen na 

předpokladu, že je méně vážné, pokud člověk nemá práci v době, kdy je ještě živen svojí rodinou, než 

když by byl vyloučen z trhu práce ve fázi, když již on sám musí rodinu živit. (Keller, Tvrdý, 2008, s. 

56)” Zvyšování počtu vysokoškoláků roste podle Kuchaře (2007, s. 73) nezadržitelným 

                                                
 
5 Země původní evropské patnáctky dosahují vyšší produktivity práce (přepočet HDP na hlavu), než nově 

přistoupivší země, bez ohledu na dosaženou míru vzdělanosti. Dokonce i národní ekonomiky s 
podprůměrným podílem vysokoškoláků (Řecko, Rakousko) dosahují vysoké produktivity práce. Nejpatrnější  
je tento paradox na případu Itálie, která má jeden u nejnižších počtů vysokoškoláků, přesto předčí v míře 
produktivity vzdělané země jako Velká Británie a Finsko. Naopak nově přistoupivší země vykazují 
podprůměrnou míru produktivity práce, bez ohledu na podíl vysokoškoláků v populaci. Zemím, jako je 
Lotyšsko či Estonsko nepomáhá ani vysoký podíl vysokoškoláků k produktivitě srovnatelné se zeměmi 
evropské patnáctky (Keller, Tvrdý, 2008, s. 14)   
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tempem od roku 2002 díky reformě financování vysokých škol, které je přímo navázáno na 

počet přijímaných studentů.  

 Pokud absolvent není schopen zajistit si odpovídající zaměstnání, nastupuje na 

pozici s nižšími kvalifikačními požadavky, má tato skutečnost několik dopadů. Jedinec a 

jeho rodina investovala do studia nemalé prostředky, které se mu na výplatní pásce nevrátí, 

protože zaměstnavatel mu zaplatí jako zaměstnanci s nižším stupněm vzdělání. Pro stát, 

jako hlavního sponzora školství, je tato situace též ekonomicky nevýhodná, protože 

investoval prostředky, jejichž návratnost je omezená. Pokud se podíváme například na 

Francii, kde v roce 1995 bylo téměř 50% bakalářů překvalifikovaných pro svoji práci, 

můžeme se inspirovat, kam spěje masifikace vysokého školství. Mezi českými absolventy 

bylo v roce 2007 překvalifikováno pouze 5 % bakalářů (Zelenka, 2008, s. 89), což je ještě 

méně než v datech (Reflex, 2007), která byla sbírána v roce 2006. Celkově v mezinárodním 

srovnání vykonávají nejvíce kvalifikovanou práci vysokoškoláci v Maďarsku, České 

republice, Polsku, Portugalsku, Itálii a na Slovensku. Je to do značné míry dáno právě tím, 

že jich je v těchto zemích nejméně (Koucký, Zelenka, 2008, s. 7). 

 Existuje sociálně optimální míra vzdělanosti? Becker argumentuje, že v zemi s 

nedotovaným školstvím člověk investuje do vlastního lidského kapitálu a platí veškeré 

náklady na vzdělání, získává vyšší plat a tudíž se mu investice vrací. Naopak Acemoglu 

tvrdí, že na trhu práce s určitou mírou nezaměstnanosti je pracovník nucen přijmout i nižší 

plat a dělit se o prospěch ze vzdělání se zaměstnavatelem, který je tedy vlastníkem pozitivní 

externality. V boji o pracovní místo je negativní externalitou to, že vzdělanější člověk 

přeskočí ostatní zájemce ve frontě na práci, a ti musí investovat více, a nebo se hlásit do 

méně výhodných pozic. Vždy záleží na ekonomické situaci v zemi. Při vysoké 

nezaměstnanosti jsou náklady na vzdělání vyšší, přestože čas strávený učením je menší 

ztrátou než v době konjunktury. V tvrdé konkurenci na trhu práce,  například v čase 

ekonomické krize, jsou zaměstnavatelé ochotni zaměstnávat i méně produktivní pracovníky 

s ohledem na nižší akceptovatelný plat, oproti konjunkturní ekonomice, kdy je i z menšího 

počtu uchazečů vybrán ten, který poskytuje nejvyšší produktivitu práce, tedy ten 

nejvzdělanější. Náklady na vzdělávání se vrací pracovníkům v době relativně malého boje o 

pracovní místa. V době tvrdé konkurence se pracovníci bojí o svou uplatnitelnost, proto 
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investují do vyššího vzdělaní (overinvestment). Naopak v době konjunktury se mohou 

uchazeči ve vzdělání lišit a přesto budou mít šanci na úspěch (Moen, 1999).  

 Zahraniční výzkumy se neshodují v charakteru převzdělanosti, kdy ten americký 

(Pollman-Shult, Buchel, 2004, s. 322) považuje neadekvátní zaměstnání za krátkodobou 

záležitost. Pracovníci během jednoho nebo dvou let uspějí v pozicích odpovídajících jejich 

kvalifikaci. Německý výzkum (Pollman-Shult, Buchel, 2004, 326) naopak zjistil, že lidé se z 

kvalifikačně neodpovídajících pozic (unskilled jobs) přemisťují pomalu a v malé míře. Po 

sedmi letech od nástupu do zaměstnání se 22% vyšvihlo do odpovídajícího zaměstnání, ze 

souboru absolventů nejkvalitnějšího vzdělání to bylo 32%. Vertikální mobilita směrem 

nahoru je omezená a trvá delší dobu. Je ale třeba upozornit, že tento výzkum se zaměřoval 

na učňovský stupeň vzdělání (OU, SOU). Jakou hraje roli první zaměstnání v našich 

podmínkách? 

 Česká data pro absolventy terciárního vzděláváni se snaží zhodnotit, které 

parametryy mají vliv na ISEI (socioekonoický status) současného zaměstnání.. Podle 

kvantitativného výzkumu (Zelenka, 2008, s. 69)  je nejdůležitější ISEI prvního zaměstnání a 

až poté výše dosaženého vzdělání. Podle vysvětlení variance v regresním modelu ISEI 

současného zaměstnání versus nezávislé charakteristiky se ukazuje, že u mladších ročníků 

(19-29 let) na trhu práce je vstupní zaměstnání rozhodující pro další změnu ISEI.   

  Podle tabulky je flexibilita ISEI u vysokoškoláků velmi podobná směrem dolů i 

nahoru. U starších ročníků, kde již více než 50% pracovníků změnilo zaměstnání, je posun 

nahoru výraznější. Ale ti mladší se mohou stejně zlepšit, jako zhoršit ve svém 

socioekonomickém postavení.  
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2.7 Exkurz do francouzského humanitního vzdělávání 

 Zajímavé srovnání ukazuje francouzský vzdělávací systém, kde mají humanitní 

obory dlouhou a kontinuální tradici, narozdíl od České republiky. Ve Francii už od 

šedesátých let univerzity produkují velké množství absolventů humanitních programů. 

Podle Louvel (2007, s. 1) se těmto absolventům ve Francii nedaří přesvědčit potenciální 

zaměstnavatele o tom, že jejich schopnosti jsou v komerční sféře platné a žádoucí. Louvel 

konstatuje, že přes vyhlašování společnosti vědění a důležitosti komunikačních, 

prezentačních a organizačních dovedností, se situace humanitních absolventů nijak 

dramaticky nemění. V konfrontaci s potenciálním zaměstnavatelem se titul stával jak 

výhodou, tak nevýhodou. Data z roku 2001 ukázala 11% nezaměstnaných humanitně 

vzdělaných magistrů tři roky po promoci, a dalších 35% absolventů pracovalo na částečný 

úvazek. U bakalářů to bylo 8%, resp. 40% (Louvel, 2007, s. 294). O tři roky později, v roce 

2004, byla míra nezaměstnanosti u Mgr. a Bc. dohromady celých 16% a částečné úvazky 

mělo dalších 41%. Situace se  rapidně zhoršila, uvážíme-li 57% absolventů po třech letech na 

trhu práce bez dostatečného pracovního uplatnění (nerozlišujeme úmyslné a nechtěné 

částečné úvazky). Autorka identifikuje obtíže, v určitém časovém horizontu aplikovatelné i 

u nás. Za prvé “převzdělanost” humanitních bakalářů pro jimi vykonávané pozice a za 

druhé konkurenční prostředí v komerčních oborech (marketing, personalistika, média, 

komunikace), kde se u vyšších pozic potkávají „humanisté“ s absolventy ekonomických a 

dalších oborů, kteří mohou být pro tyto pozice lépe připraveni. Francouzské univerzity jsou 

otevřeny každému maturantovi pokud jde o programy všeobecného charakteru. Odborně 

zaměřené programy mají omezenou kapacitu, s ohledem na budoucí uplatnění v 

konkrétním odvětví. Můžeme si to představit tak, že například studium psychologie je 

volně přístupné všem zájemcům, ovšem studium klinické psychologie je striktně omezeno6, 

aby nebyl trh práce přesycen. Odborný typ studia má povinnou praxi a styl výuky je 

zaměřen na aplikaci získaných teoretických znalostí. Zavedení odborných programů 

(Licence professionnelle) v humanitních vědách způsobilo obrat v pedagogických 

metodách, ale i obsahu jednotlivých studijních plánů. Katedry musí přehodnotit obsah 

                                                
 
6 The access to job-oriented curricula is restricted in respect to the employment perspectives in a particular 
economic sector. Potential students must generally complete dossiers to be admitted (Louvel, 2007, s. 298). 
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kurikula ve prospěch kvalifikace a dovedností na úkor hlubší teoretické znalosti daného 

oboru (Louvel, 2007, s. 299).   

2.8 Předvídání kvalifikačních potřeb 

 Dalším nástrojem k informovanému rozhodnutí o volbě oboru je kvantitativní 

předvídání kvalifikačních potřeb na trhu práce. Tyto ukazatele mohou skrze kariérní 

poradce na středních školách informovat zájemce o vysokoškolské studium , jak jejich 

předběžně vybraný studijní program bude žádaný v době absolutoria. Pro nerozhodné to 

může být vodítko, kam “vsadit na jistotu”. Pro určitou část maturantů tyto informace 

nebudou hrát roli, protože by je takové informace od zvolených studijních oborů stejně 

neodradily, jak se ukázalo v empirické části. Pro maturanty orientované na dobrou 

perspektivu svého zaměstnání budou mít takové informace hodnotu. Soubor zájemců o 

humanitní vzdělání je však často motivován jinými cíli, než je finální uplatnění. 

 Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání při Národním vzdělávacím fondu 

publikovala informace o českém trhu práce v červnu 2009, a postihla i nastoupenou 

ekonomickou recesi, která vystřídala blahobytné výsledky českého hospodářství, rostoucího 

kontinuálně od roku 2001. Tato  konjunktura zakryla rostoucí počty absolventů vysokých 

škol, kteří bez ohledu na vystudovaný obor a dosaženou praxi nacházeli uplatnění relativně 

snadno (viz výsledky (Reflex, 2007), empirická část výzkumu). Ani v recesi ale rostoucí 

počty absolventů nemají zásadní problém. Absence humanitního vzdělání umožnila prvním 

generacím absolventů Humanistiky obsadit místa ideově spojená s jejich oborem (muzea, 

galerie, neziskové organizace, charita, archivy, státní správa, personální služby) ale další 

místa tohoto charakteru přibývají jen pomalu. V některých oblastech (sociální práce, 

neziskové organizace) je fluktuace vysoká, zejména kvůli nízkému finančnímu ohodnocení. 

Absolventi zde získají první zkušenosti a odcházejí. Je důležité maturanty důkladně 

informovat o budoucích kvalifikačních potřebách trhu práce, a měly by se o to snažit i 

univerzity, pokud jim nejsou osudy jejich absolventů zcela lhostejné. K tomu slouží, kromě 

čerstvě publikovaných výsledků (NVF, 2009) kariérové poradenství na vysokých školách. 

 Vysokoškolská poradenská centra fungují ve formě 57 pracovišť v celé zemi. 

Zaměřují se zejména na psychologické a profesní poradny (Pauknerová, 2008, s. 8). Podle 

šetření pracují poradci zejména pomocí rozhovoru, dále informují studenty osobně, nebo 
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elektronicky a testují klienty sadou nejrůznějších psychologických testů. Zatím okrajově se 

pořádají workshopy, jako například nácvik modelových situací, nácvik assessment center 

nebo přijímacího pohovoru. Na některých vysokých školách jsou v nabídce kurzy 

prezentačních a komunikačních dovedností, psaní strukturovaného životopisu a 

motivačního dopisu. Deset pracovišť nabízelo semináře s odborníky z praxe a organizovalo 

stáže v soukromých firmách. Dá se předpokládat, že na stáže a odborníky z praxe se 

zaměřují spíše školy technického nebo ekonomického typu, jimž způsobuje tato organizace 

daleko méně úsilí, než humanitním fakultám. Při mezinárodním srovnání kariérního 

poradenství se objevil rozdílný přístup k organizaci pracoviště. V zahraničí je poradenství 

psychologické častěji oddělené od profesního, jenž bylo často prvořadé, na rozdíl od 

českých poměrů (psychologické 77% a profesní 74%) (Pauknerová, 2008, s. 10). 

 V západní Evropě fungují internetové portály zaměřené na vysokoškolské 

absolventy. Nejznámější je www.prospects.ac.uk, kde se absolvent může například 

dozvědět, na které pozice je vzhledem ke studiem získaným dovednostem vhodným 

kandidátem. Pro absolventy humanitních oborů je to potřebný nástroj, protože si často 

nejsou vědomi svých, na trhu uplatnitelných, kompetencí, získaných během studia. S tímto 

typem informace by měli pracovat i profesní poradci při vysokých školách, protože někteří 

absolventi humanitních oborů (například někteří z výzkumného vzorku) nevěří, že by jejich 

vzdělání mohlo konkurovat jiným oborům Tento pocit snižuje jejich konkurenceschopnost 

při výběrových řízeních. Profil absolventa humanitního oboru je k dispozici v příloze. 

   Na českém internetu momentálně působí dva portály zaměřené na absolventy a 

jejich příhodné zařazení do pracovních pozic. Novým projektem je  www.spravnykrok.cz, 

jehož úlohou je nalézt absolventům zaměstnání v oboru. Poskytne ale uchazeči mnoho 

dalších informací, diagnostiku  a kontakt s potenciálním zaměstnavatelem. Využívá nových 

elektronických sociálních sítí, resp. té nejmasovější z nich, www.facebook.com. 

 Vrátíme-li se zpět ke kvalifikačním potřebám trhu práce, zaměříme se přímo na 

odhady hospodářských sektorů, ve kterých pracují absolventi humanitních oborů nejčastěji. 

Obecně publikace tvrdí  že, “Relativně nejtěžší pozici na trhu práce budou mít osoby spadající do 

profesní skupiny Vědci  a odborníci ve společenských vědách a vyšší státní úředníci. Je to způsobeno 

velkým počtem a nárůstem absolventů VŠ a VOŠ ekonomických, právní a podobných směrů, který 

významně převyšuje počty nabízených pracovních míst v oboru. Ta budou tvořena pouze nahrazovací 

http://www.prospects.ac.uk
http://www.spravnykrok.cz
http://www.facebook.com
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poptávkou, která bude navíc snížena o zápornou rozšiřovací poptávku  vznikající v důsledku reformy 

státní správy. (NOZV-NVF, 2009, s. 43)” 

 My se ale můžeme zaměřit na zjištění skutečných pracovních pozic absolventů 

humanitních oborů, a poté zjistit, zda-li tato odvětví jsou do budoucna perspektivní podle 

publikace Předvídání kvalifikačních potřeb trhu práce (NOZV-NVF, 2009). Ve veřejné správě 

se zvýšil podíl vysokoškoláků za posledních 6 let o 7% (NOZV-NVF, 2009, s. 259). Nahradili 

tak středoškolské pracovníky, stejně jako středoškoláci nahradili vyučené pracovníky. Počet 

zaměstnanců ve státní správě se bude spíše snižovat v důsledku vysychání evropských 

strukturálních fondů7, postupné implementace e-governmentu a nutností dosáhnout úspor 

ve vztahu ke státnímu rozpočtu. Na druhou stranu porostou nároky na pracovníky státní 

správy, takže se bude rozšiřovat pole působnosti pro vysokoškoláky.  

 Ve vzdělávání pracuje 5,9 %  ze všech zaměstnanců a stejně jako u státní správy se 

zde zvýšil podíl vysokoškolsky vzdělané pracovní síly o 7%. Oproti EU je tento podíl stále 

nízký (52% oproti 67%). V příštích letech se poptávka po pedagogické síle spíše zvýší, v 

důsledku neutuchajícího zájmu o studium na vysoké škole, dále příchodem silnějších 

ročníků do základních škol a rostoucím zájmem populace o vzdělávání dospělých (NOZV-

NVF, 2009, s. 261).  

 Zdravotní a sociální péče zaměstnává nezanedbatelný počet humanistů, ale až na 

výjimky je to pouze sektor sociálních služeb. Zasloužil by si samostatnou analýzu. Díky 

demografickým změnám v populaci bude počet pracovníků v tomto segmentu narůstat. 

Neziskové organizace v sociální oblasti budou nuceny reorganizovat systém financování 

své činnosti, a není jasné, kolik organizací zvládne svoje fungování i bez evropských peněz. 

Ostatní veřejné, sociální a osobní služby zahrnují velmi pestrou škálu oborů, pro nás 

relevantní zájmové a profesní a odborové spolky, kulturní a rekreační činnosti, výroba 

audiovizuálních pořadů, provoz knihoven, muzeí a zpravodajských agentur. Ve srovnání s 

EU je podíl těchto služeb na zaměstnanosti malý (4% versus 6,4%), v budoucnu autoři 

publikace předpokládají dlouhodobý růst tohoto odvětví (NOZV-NVF, 2009, s. 261). 

                                                
 
7 V roce 2013 
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2.9 Specifika trhu práce v Plzeňském kraji 

 Investiční a finanční krize je v Plzeňském kraji patrná po celý rok 2009, nicméně růst 

nezaměstnanosti se před koncem roku zastavil. Čísla jsou ve srovnání s ostatními okresy a 

kraji velice dobrá. S přihlédnutím k bouřlivému rozvoji zaměstnanosti v Plzeňském kraji v 

loňském roce je ale velmi pravděpodobné, že nově vstupující uchazeči na trh práce již 

nebudou mít tolik možností. Na tuto situaci můžeme použít ekonomickou insider-outsider 

teorii. Ta hovoří o insiders, pracovnícíh zastávajících stabilní pracovní místa ve firmách a 

podnicích s dobrým zázemím. Tito jsou pravidelně proškolováni a zaměstnavatelé do nich 

pravidelně investují. I výběrové řízení, při kterém se takoví pracovníci vybírají je nákladné 

(Sirovátka, 1995, s. 22). V čase krize se snižují šance outsiders, v našem případě absolventů s 

nízkou úrovní praktických zkušeností, na tato místa. Investice do výběrových řízení, 

zaškolování a dále tolerance počáteční nízké produktivity je pro firmy v tomto čase 

nemyslitelná. Firmy naopak preferují status quo, popřípadě pozvolné propouštění insiders, 

což je nákladné kvůli ze zákona daným odstupným.   

 Od října se počty volných míst začaly v důsledku omezování výroby firem snižovat 

a to až na 4 549 volných míst v prosinci (oproti listopadu 2008 snížení o 3268 míst). Počet 

zaměstnanců v okrese se přitom během roku 2008 zvýšil z 125 539 na 157 618. V Plzni  je  

soustředěna  téměř  třetina  průmyslových  subjektů z celého Plzeňského kraje. Co se týče 

struktury volných míst, byli na tom překvapivě nejlépe uchazeči se základním vzděláním, 

kteří si mohli vybírat prosinci 2007 z pěti ale v prosinci 2008 už jen ze dvou volných míst.  

Absolventi vysokých škol jen v mizivé menšině spoléhají na úřad práce při hledání 

zaměstnání,  v prosinci 2008 jich bylo 74 nahlášeno na plzeňském úřadě práce  (ÚP Plzeň-

město, 2008). Plzeň je tradičně velmi průmyslově profilovaná a útlum závodu Škoda byl 

vybalancován růstem průmyslové zóny Borská pole s desítkami menších i větších závodů, 

zejména kompletačního typu (Panasonic AVC Networks Czech s.r.o., kompletace autodílů). 

V této lokalitě bylo vytvořeno celkem 13 500 pracovních míst. Zejména v poslední fázi 

konjunktury se výrazně zvýšil počet zahraničních dělníků v Plzni směřujících do 

průmyslové zóny (zejména občané Vietnamu, Mongolska a Ukrajiny - celkem 10 309 žádostí 

o povolení zaměstnání cizinců mimo EU a dále 7000 zaměstnanců z EU, zejména ze 

Slovenska a Polska).  
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 Tím se v Plzni, která je dlouhodobě specializována na strojní a elektrotechnickou 

výrobu, montovny a potravinářský průmysl, otevřely nové příležitosti pro absolventy 

Filozofická fakulty ZČU. Absolventi z výzkumného souboru uváděli, že kontaktovali 

podniky v průmyslové zóně, nikdo z nich tam ale není zaměstnán. Nicméně čtyři 

respondenti pracují s cizinci, kteří v tomto komplexu podniků pracují, nebo pracovali, ať už 

ve formě sociálního poradenství, udělování trvalých pobytů, nebo rekrutace pro zmíněnou 

průmyslovou zónu.  

 NÚOV primárně zpracovává informace o uplatnění absolventů odborného 

vzdělávání (od UO po VOŠ). Sebraná data ale obsahují i informace o vysokoškolácích nebo 

sektorech, kde jsou vysokoškoláci zaměstnáni. Vedle Národního vzdělávacího fondu (NVF) 

a Střediska vzdělávací politiky (SVP PF UK) je to třetí významná instituce zaměřená na 

výzkum a analýzu vztahu školství verus trh práce. Autoři dokumentu (NÚOV, 2008, s. 16) se 

zeptali zaměstnavatelů, v jakých oborech pociťují nedostatek pracovních sil, a které 

považují do budoucna za perspektivní. V první řadě to  byli pedagogové a pracovníci 

sociálních služeb, dále nižší zdravotnický personál a dělnické profese ve stavebnictví. 

Zvýšený nedostatek je dále udáván u dělnických pozic ve strojírenství a ochraně osob a 

majetku. Poptávané pozice jsou si v platovém ohodnocení blízko, pod úrovní průměrné 

mzdy. Kromě pedagogů jde o středoškoláky nebo učně,  s požadavkem určité odbornosti 

(zdravotnictví, strojírenství). Vysvětlení můžeme nalézt v ekonomické konjunktuře, která v 

době výzkumu dosahovala vrcholu, takže český pracovník neměl motivaci přijímat špatně 

placené místo. Pozice v komerční sféře mohou absolventy, například promované pedagogy, 

lákat finančně, 70% z nich ale zůstává ve školství. Zaměstnavatelé také definovali obory, 

které se jim zdají do budoucna perspektivnější. S velkým odstupem to byly IT obory, dále 

strojírenské, lékařské a obecně technické obory. Z humanitních oborů zde najdeme  už 

zmíněné učitelství a sociální služby.  

 K naší otázce uplatnitelnosti humanitních vysokoškolských oborů můžeme říci, že 

pouze skupina pedagogů cizích jazyků je dlouhodobě nedostatková. Tato skupina 

absolventů pedagogických oborů má totiž největší šanci získat lukrativnější místo.  Přestože 

studenti středních škol mají nejlepší věk a časové podmínky pro zdokonalování se v cizích 

jazycích, panuje zde nedostatek kvalitních vyučujících. Naučit se dobře cizí jazyk až na 

vysoké škole je ale poměrně náročné (jak potvrdili i respondenti z Humanistiky). 
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2.9.1 Kvalifikační požadavky v Plzeňském kraji 

      Středisko vzdělávací politiky při Pedagogické fakultě UK v Praze vedle 

Národního vzdělávacího fondu též vypracovává odhady a projekce kvalifikačních 

požadavků jednotlivých regionů v zemi. Jejich data a metodika konstrukce ukazatelů je 

odlišná, nabízí také projekce pro jednotlivé kraje ČR.  SVP pro Plzeňský kraj projektuje , že 

by podíl  pracovních míst  ve  dvou  nejnižších  stupních  kvalifikační  náročnosti měl do 

roku 2017 klesnout na 18%, když v roce 1995 to bylo celých 26%.  Naopak  ve  třech  

nejvyšších  stupních  kvalifikační  náročnosti  by mělo být k dispozici 21,5 % pracovních 

míst, oproti 16 % v roce 1995 (Koucký, Lepič, 2008, s. 39). To jsou pro absolventy 

Západočeské univerzity velice perspektivní vyhlídky, situace by mohla být dynamičtější. 

Jinými slovy, vzdělání se z přednosti stává nutností.  

            

Kvalifikační požadavky na vzdělání v krajích České republiky, 2008, s. 35 

2.9.2 Z pohledu Úřadu práce 

 Identifikovat problematické oblasti získaného vzdělání absolventům pomáhá úřad 

práce, na který se někteří absolventi obrátí, aby se vyhnuli v době hledání zaměstnání 

placení povinných odvodů. Pracovníci ÚP na rozdíl od zaměstnavatelů považují většinu 

klíčových kompetencí za velmi důležité, a to především cizí jazyky (98%), komunikační 

schopnosti (96%) a informační gramotnost (96%).  Šance absolventů získat pracovní místo 

hodnotí jako poměrně dobré. Překážkami pro absolventy je ve většině problém nedostatečné 
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praxe (59%), méně pak individuální schopnosti a znalosti, které neodpovídají potřebám 

zaměstnavatelů (18%). Uplatnitelnost absolventů je dále problematizována nevyhovující 

strukturou vzdělávací nabídky (61%), nízkou motivací k hledání  uplatnění (73%) a 

nedostatečným zájem pracovat (60%). Je třeba upozornit, že velký počet absolventů VŠ se do 

kontaktu s ÚP nedostane, protože využívá jiné kanály k nalezení práce, nebo ji už má při 

skládání závěrečných zkoušek. Z empirické části vyplynulo, že absolventi od ÚP 

neočekávají, že by jim pomohl najít práci, ale kvůli povinným odvodům a jistému 

zaběhlému pocitu, že „se to tak má“. 

 Práce je pro člověka podmínkou důstojné existence, uspokojuje jeho potřeby v celé 

jejich hierarchii, podílí se na integraci osobnosti člověka pomocí pravidelného denního 

režimu, přináší jistotu a potvrzení sebe sama a své užitečnosti (Růžková, 2007, s. 18). Je 

nejsilnějším objektivním pojítkem s realitou (Buchtová, 2001, s. 81). Nezaměstnanost 

absolventů znamená postupnou ztrátu lidského kapitálu, oslabení motivace hledat si místo, 

horší začlenění do pracovní komunity a negativní stigma neuplatnění. V neposlední řadě je 

to ekonomická ztráta pro jedince i stát. Oba investovali nemalé prostředky do vzdělání, a 

nyní očekávají výnosy, zhodnocení investice. Obvykle je naopak třeba dodatečných investic 

do rekvalifikace (Brožová, 2003, s. 44). Průběh nezaměstnanosti u absolventů je zpracován v 

empirické části práce.  

 Podle statistik Úřadu práce Plzeň-město bylo k dubnu 2009 v evidenci pouze 24 

absolventů Filozofické fakulty. Ke konci září 2009 bylo v celé ČR bez zaměstnání 9 

absolventů Humanistiky a 8 absolventů navazujících magisterských programů. Podle těchto 

dat nemají absolventi ani za časů krize větší obtíže najít si zaměstnání rychle. Vzhledem k 

empirické části jsou tato čísla až nezvykle nízká, uvážíme li, že za druhé pololetí roku 2006 

byl v evidenci ÚP-Plzeň-město déle než 6 měsíců nahlášen pouze jeden magistr 

humanitního oboru, a to z oblasti historie. Ta nebyla v roce 2006 ještě na ZČU otevřena, 

nejedná se tedy o absolventa FF ZČU. Z bakalářů to ve stejném období byli dva uchazeči. 

Jen v mém výzkumném souboru byli dva respondenti (Vladimír, Jan), kteří deklarovali 

dlouhodobé přihlášení na ÚP v Plzni po absolvování na jaře 2006. Vedle registrovaných ale 

ještě figurují neregistrovaní (např. Pavla - 18 měsíců, Petr - 5 měsíců). Zdá se, že statistiky 

realitu ohledně nezaměstnanosti absolventů dosti skreslují. Ze Západočeské univerzity 

vyšlo v roce 2008 3228 absolventů přičemž necelých 40% pokračovalo v dalším studijním 
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cyklu. Z Filozofické fakulty to bylo 576 absolventů z nichž 276 nepokračovalo ve studiu. 

Osmnácti z nich se nepodařilo nalézt zaměstnání ani 6 až 12 měsíců po státních zkouškách. 

Standardizovanou mírou nezaměstnanosti, která zohledňuje regionální odchylky v počtu 

pracovních příležitostí, se FF ZČU dostala na chvost datového žebříčku. 144. místo ze 149 

analyzovaných není příliš pozitivní výsledek. Protože celých 22 fakult mělo plnou 

zaměstnanost svých absolventů, strhl pak například jediný nezaměstnaný absolvent svou 

alma mater na samý konec žebříčku (Koucký, Zelenka, 2008).  

V roce 2008 pracovalo z čerstvého absolventského vzorku 48% absolventů FSS MU a 

62,5% absolventů FF MU ve státním sektoru. Průměr všech fakult byl 48 % (Nekuda, 2008, s. 

60). Podíl absolventů humanitních a společenskovědních pracujících ve státní správě je 

podle Becka nebezpečný a rizikový, zejména pro samotné absolventy. Jsou totiž odkázání 

téměř zcela na stát, jako poskytovatele zaměstnání. Šance, jak se uplatnit v soukromém 

sektoru jsou mizivé. Skepticismus Ulricha Becka jde dále: „Odpovídající oblasti vzdělávacího 

systému se zpětně zatěžují závažnou hypotékou obrovského počtu nevhodně kvalifikovaných 

absolventů. Těmto skupinám by teprve rekvalifikace vzdálené jejich oboru mohly v budoucnosti otevřít 

možnosti zaměstnání. “ (2008, s. 242)    

2.10 Západočeská univerzita v Plzni 

 Podle průměru maturitního vysvědčení absolventů jednotlivých škol je ZČU až na 

dvacátém místě (průměr 1,6) z dvaadvaceti zkoumaných, přičemž nejlepší průměr měla 

veterinární a farmaceutická univerzita v Brně (1,0) a nejhorší Policejní akademie (2,0). U 

technických oborů je častější i horší známka z maturitní zkoušky, nicméně soubor 

testovaných absolventů ZČU byl rozložen ve prospěch netechnických oborů (39% 

technických oproti 61% pedagogických). Druh navštěvované střední školy je zcela v 

průměru ostatních vysokých škol (40% SOŠ, 46% gymnázium, 9% SOU a nástavby, 3% 

VOŠ). V tomto kritériu získala “nejlepší” středoškolské absolventy VŠCHT, kterou 

dokončilo v daném ročníku 81% gymnazistů a 19% středoškoláků. Na UTB absolvovalo 

naopak 61% absolventů SOŠ a 28% Gymnazistů.  

 Negativním důsledkem špatně nastavené vzdělávací politiky regionálních univerzit 

může být další oslabování postavení vysokoškolských absolventů na trhu práce ve srovnání 

s ostatními absolventy nižších stupňů vzdělání, kteří neinvestovali tolik prostředků do své 
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kvalifikace. Ekonomicky nevýhodná je taková politika jak pro individuum a jeho rodiče, tak 

pro stát, který prostřednictvím vybraných daní špatně alokuje své prostředky. Vzdělání 

profiluje sociální status a zároveň socializuje jedince. Nacházíme tady rozpor mezi funkcí 

ekonomickou, tj. tvorbou pracovní síly a funkcí kulturní a sociální, tj. formování originální 

lidské osobnosti přejímající obsahy kultury. Vzdělání by mělo člověka vybavit uměním 

objevit svůj vlastní tvořivý potenciál. Vedle toho vytváří také ekonomicky využitelnou 

způsobilost k placeným činnostem. Kurikulum studovaného oboru je testováno regionálním 

trhem práce, a za něj jsou zodpovědní vzdělavatelé.  Velmi úzké vzdělání rychle zaostává. 

Klíčové kompetence naopak mají mnohem delší životnost a jsou uplatnitelné v celé délce 

biografie jedince a v širší paletě profesí.  

 Další zajímavostí z datového souboru (Reflex, 2007) je region, ve kterém jsou 

absolventi zaměstnáni. Přestože v daném výzkumu byly zahrnuty fakulty pedagogická 

(218), strojní (42) a elektrotechnická (97), dalo by se předpokládat, že absolventi těchto fakult 

nebudou mít potřebu stěhovat se za prací, protože Plzeň je sídlo mnoha průmyslových 

podniků a zároveň učitelské pozice jsou k dispozici v každém kraji přibližně stejně. Přesto 

celých 23% absolventů pracuje v Praze nebo Středočeském kraji. Podrobněji je to 20% 

pedagogů a 33% elektroinženýrů. U strojařů je to pouze 14% (Reflex, 2007, table 98). 

Bohužel lze těžko interpretovat, zda tato mobilita byla vynucená malou nabídkou práce v 

Plzeňském kraji nebo aspirací na vyšší plat a prestižnější práci v hlavním městě.  

2.11   Studijní obor Humanistika 

 Celoevropsky se vysokoškolské vzdělání stává samozřejmostí, základním stupínkem 

k dobré práci a dobrému sociálnímu statusu. Přidává se k tomu i hledisko seberealizace, 

uvědomění si složitých společenských, ekonomických a politických vztahů a možnost tak 

lépe rozhodovat o životě svém i ovlivňovat dění ve svém okolí. Tento pozitivní aspekt je 

uvědomován až ve chvíli, kdy VŠ diplomy nezaručují dobré uplatnění na trhu práce, a 

objevují se tedy otázky, proč je na vysoké školy tolik studentů přijímáno.  

 Specifikem zkoumaného je oboru je jeho nevyhraněnost, složité zařazení do oborové 

struktury a tedy i různé vědomosti z různých věd. Rozvoj takto koncipovaných studijních 

programů  je založen na globalizačním paradigmatu, které hovoří o stoupající rozrůzněnosti 

potřeb subjektů trhu práce a z toho vyplývající flexibilita pracovníků. 
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 Humanitní, ale i sociální vědy nejsou příliš prestižními obory a nejsou spojeny s 

velkými příjmy po absolutoriu. Davies (1997, s. 1420) zkoumal, zda je na amerických 

univerzitách volba prestižních a dobře placených oborů na výběrových univerzitách  

spojena s určitými predispozicemi uchazečů. Z testovaných charakteristik absolventů 

jednotlivých oborů se statisticky významně potvrdil jen význam pohlaví. Na technických, 

ekonomických a právnických oborech studují častěji muži bez dalších vlivů 

socioekonomického statusu, rasy, velikosti a úplnosti rodiny. Pokud připojíme i vliv 

studijních výsledků ze střední školy, byl socioekonomický status spíše negativním 

ukazatelem. To znamená, že uchazeči ze sociálně slabších rodin s dobrými výsledky na 

střední škole si vybírali spíše prestižnější a finančně perspektivnější obory s vyhlídkou na 

rychlou vertikální mobilitu. Autor interpretuje tento výsledek tak, že obdobně schopní 

uchazeči s z bohatších rodin vstupují i do méně lukrativních oborů s dlouhodobějším 

záměrem s předpokladem postgraduálního studia a akademické dráhy. Bourdieu 

interpretoval svá data odlišně, když zjistil že ne všechny děti z blahobytných rodin 

nastoupily do rentabilních oborů. Předpokládal, že málo houževnatí jedinci bez profesních 

aspirací vstupovaly spíše do “low-rank but culturally intensive” oborů jako je žurnalistika, 

literatura nebo historie, aby si při nevalných ekonomických přínosech užívali kulturní 

prestiže svého “alternativního” životního stylu. 

 Pro náš kvalitativní výzkum je důležité, že i při kontrolované váze studijních 

výsledku se vliv pohlaví na výběr oboru nezmenšil. I dívky s dobrými výsledky na střední 

škole mířily na méně žádané obory jako je Psychologie, Učitelství, Angličtina a humanitní 

obory. Přestože mnohé genderové nerovnosti padly, segregace při volbě profese přetrvávají 

a ani podpůrné programy nejsou s to je nalákat do některých tradičně mužských oborů, jako 

jsou informační technologie, strojírenství nebo fyzika. V některých perspektivních oborech, 

jako je lékařství, management nebo právo, jsou počty vyrovnány, ale ženy chybějící v 

technických oborech převažují v “pečovatelských” oborech, jako jsou sociální práce, 

pedagogika a ošetřovatelství, které patří do málo lukrativních oborů. Podle Roksy (2005, s. 

207) míří absolventi obecně feminizovaných studijních oborů ve velké míře do státní správy 

nebo neziskových organizací. To souhlasí i se mnou získaným vzorkem. Kromě nevýhody 

nižšího mzdového ohodnocení ale Roksa nabízí i výhody. Tvrdí, že tyto typy organizací 

nabízí větší šanci ke kariérnímu postupu na manažerské a odborné kvalifikované pozice.  
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3 Empirická část  
3.1  Základní charakteristiky 

 Diplomová práce o uplatnění absolventů je podmíněna datovým materiálem od 

samotných aktérů. Kvantitativní data o těch z Filozofické fakulty ZČU neexistují, popřípadě 

k nim autorka nezískala přístup. V rámci šetření REFLEX 2006 byli dotazováni absolventi 

humanitně zaměřených programů, nikoliv však z FF ZČU8. Vzhledem k náročnosti 

kvantitativního výzkumu (do roku 2008 absolvovalo zkoumaný obor 1165 studentů) jsem 

zvolila přístup kvalitativní. Tato metoda umožnila získat i citlivé informace, názory a dojmy 

ohledně studia a přestupu na trh práce. Podle metodologické příručky (Hendl, 2005) jsem si 

na začátku shrnula základní atributy budoucího výzkumu. V průběhu sběru dat mi 

pomáhaly ověřovat si základní záměr výzkumu a vracet se k předem zvolené cestě.  

 

3.1.1 Účel výzkumu 

 Účelem je popsat přechod vybraných absolventů studijního programu 

Humanistika ze školy na trh práce.  Důraz je kladen na proces hledání prvního zaměstnání, 

kanály vedoucí k nalezení prvního místa, analýza případné nezaměstnanosti a nároky 

absolventů na charakter jejich prvního zaměstnání.   

 Výzkum chce dále zjistit, zda absolventi měli konkrétní představu o své budoucí 

profesi (před nástupem na VŠ, před opuštěním VŠ). Otázky budou směrovány také na 

percepci vystudovaného programu, potýkání se s jeho obecností. V neposlední řadě se 

zaměří na kvalitu míst obsazených respondenty, ve smyslu kvalifikačních nároků na jejich 

výkon.     

 

                                                
 
8 Během kontaktáže a rozhovorů jsem zachytila probíhající výzkum na katedře KSA FF 

ZČU, který sbíral informace o uplatnění absolventů Kulturní a Sociální Antropologie. V 
dohledné době tedy bude možné získat kvantitativní informace z tohoto programu.Více 
na www.caat.cz.  

http://www.caat.cz
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3.1.2 Konceptuální rámec 

 Přechod absolventů na trh práce je dlouhodobě kvantitativně zkoumán, ať již na 

objednávku samotné vysokoškolské instituce (VŠB-TUO Ostrava9, MU Brno10,), nebo jako 

součást národní objednávky11. Celoevropské snažení o vytváření konkurenceschopných, 

flexibilních odborníků vyvrcholilo mezinárodním výzkumným projektem Reflex12, čítajícím 

téměř 6800 absolventů z českých vysokých škol. Mým záměrem bylo získat podrobnější 

informace o strategiích absolventů obecného humanitního oboru, s těžištěm ve Filozofii. 

Srovnání výsledků umožní právě výsledky výzkumu Reflex, v jehož souboru je 26713 

respondentů se souměřitelným vzděláním. Teoretickým předpokladem je, že s rostoucím 

počtem vysokoškoláků poroste i počet absolventů, kteří jsou překvalifikováni pro svoje 

zaměstnání. Zároveň předpokládáme, že taková situace je spíše souhrou osobních 

charakteristik (proaktivita, zájem o obor, flexibilita), spíše než situací na trhu práce, kde se 

ještě nárůst počtu absolventů výrazně neprojevil.   

 Je třeba zaujmout postoj k charakteru získaných dat, tj. pocitům, dojmům a popisu 

událostí, které respondenti vyjádřili v rozhovorech. Silverman (2001:87) rozděluje přístup 

do tří typů: pozitivistický (Pozitivism), empatický (Emotionalism) a konstruktivistický 

(Costructivism). Zvolen byl konstruktivistický přístup, vzhledem k charakteru dat. Tento 

přístup chápe rozhovor mezi respondentem  a tazatelem jako pozorované setkání, setkání 

dvou osobností za účelem soustředěné vzájemné interakce. Oba účastníci vytvářejí významy 

v průběhu rozhovoru, přičemž oba čerpají tyto významy ze sdíleného balíku vědění 

(common sense knowledge). Konstruktivistický přístup se snaží jít za tato vysvětlení. 

Některá opakující se tvrzení vychází z přesvědčování, předsudků, typifikace, naučených 

odpovědí atd. Respondenti například nemají dosud na věc vytvořený názor, proto v 

rychlosti použijí obecně sdílenou odpověď, kterou disponovali například spolužáci. Lidé 

vkládají smysl do svého jednání, a jednání ostatních tímto způsobem. Výzkumník musí 

podchytit v konverzaci tuto „nedůvěryhodnost“, ačkoliv je to obvyklá forma mezilidských 

                                                
 
9  Uplatnitelnost absolventů  vybraných vysokých škol dodatek ke studii Uplatnitelnost absolventů škol v 

podnicích a  organizacích Moravskoslezského kraje, Ostrava 2008, Gottvald Jaromír 
10   Ukončení studia na Masarykově univerzitě -  Ohlédnutí a perspektiva 2008, Jaroslav Nekuda, Brno 2008  
11   Koucký, Bartušek, Zelenka Účast na vzdělávání, financování škol a uplatnění absolventů,,SVP PF UK, Praha:2008 
12   Závěrečná zpráva z dotazníkového šetření projektu REFLEX v ČR, Září 2007,SVP PF UK 
13   Aplikace pro statistické výstupy je volně k dispozici, viz Bibliografie 



                                                          37 
 

vztahů. (Silverman, 2001, 96). Poznatky, o nichž panuje relativní souhlas mezi respondenty, 

utváří poznání podstaty zvolené konstrukce. Tato podstata ale může být kdykoliv 

revidována (Hendl, 95,2005).  

 Výsledky výzkumu tvoří spíše deskripce a kategorizace a orientační srovnávání, 

doprovázené velice bohatým „hrubým“ materiálem.  

 

3.1.3 Výzkumné  otázky 

Základní oblasti výzkumu jsou následující: 

Byl přechod na trh práce pro absolventy humanitního oboru snadný? 

Jaké formy hledání zaměstnání jsou pro absolventy efektivní? 

Pracují absolventi na místech, odpovídajícím vysokoškolskému vzdělání? 

Jak absolventi stavěli k výběru studijního programu a jak by se rozhodovali nyní? 

Jsou nějaká specifika v sebereflexi absolventů humanitních oborů? 

 

3.1.4 Metody 

 Sběr dat bude probíhat formou semistrukturovaného rozhovoru,  k dispozici 

bude mít tazatelka návod k rozhovoru (viz Příloha A). Ten pomůže “udržet zaměření 

rozhovoru, ale dovolí dotazovanému zároveň uplatnit vlastní perspektivy a zkušenosti (Hendl, 2005, 

174).” Návod umožní jednodušší srovnávání a kódování. Analýza bude provedena za 

pomoci programu Atlas.ti 5.0. Prohlubující otázky budou směrovány zejména k případné 

nezaměstnanosti, strategiím při hledání práce a hodnocení vystudovaného oboru. 

Rozhovory budou nahrávány na diktafon, a přepisovány. Přepisy budou částečně stylisticky 

upravené, s ohledem na srozumitelnost a informační přínos jednotlivých citací. Důraz je 

kladen na obsah, nikoliv na formu.  

 Analytický proces bude zahájen kódováním, následně budou utvořeny 

typologie. Jednotlivá témata budou doprovázena bohatými citacemi. Některé výsledky 

budou porovnány s kvantitativními daty Reflex, nebo kvantitativním výzkumem Ostravské 

univerzity14. Tato srovnání jsou pouze ilustrativní. Třicet sebraných rozhovorů/dotazníků 

nemá charakter náhodného výběru.  
                                                
 
14 Změny na trhu práce a perspektivy vzdělanosti v České republice 
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3.1.5 Validita 

 Validita výsledků bude zajištěna skrze srovnání s empirickým materiálem z 

výzkumu Reflex, popřípadě výsledky z výzkumu “Změny na trhu práce a perspektivy 

vzdělanosti v České republice15“. Kromě rozhovorů s absolventy bude k dispozici vyjádření 

místního Úřadu Práce a vyjádření samotné katedry Filozofie, která je „srdcem“ studijního 

programu Humanistika. Výsledný text bude předán k posouzení jednomu respondentovi. 

Ten bude „průměrným“ zástupcem výzkumného vzorku, nikoliv krajní reprezentant co do 

uplatnění, nebo názorů.    

 Zásadním bodem je nezaujatá výzkumnice a tazatelka v jedné osobě. Tento 

předpoklad bude obtížné splnit, protože autorka si je vědoma své osobní interese v 

uplatnění absolventů. Proto není účelem výzkumu pozitivistické posouzení uplatnění 

absolventů (složitost práce, výše platu), ale zachycení komplikovaného údobí přechodu ze 

školy na trh práce. Empatický a neformální přístup k respondentům povede k hlubšímu 

zamyšlení a opětovnému prožitku nejistoty této iniciační etapy. Rozhovory budou 

uskutečněny v neutrálním prostředí, v kavárně nebo vinárně, popřípadě na pracovišti 

respondenta. S respondenty žijícími mimo Plzeň, nebo Prahu bude rozhovor uskutečněn 

prostřednictví telefon, nebo Skype technologii.  

 

3.1.6 Omezení studie a časový plán 

 Výzkum je omezen zejména nereprezentativitou výzkumného vzorku. Část 

respondentů byla kontaktována skrze informátory, kteří poskytli kontakt na své přátele, 

čímž se mi podařilo dotazovat pouze skupinu podobného založení. Respondenti získaní 

skrze emailovou komunikaci, popřípadě komunitní sítě, jsou také specifičtí. Vzhledem k 

mizivé zpětné vazbě (zareagovalo cca 5% oslovených) jsem získala odpovědi nebo schůzku 

s proaktivními lidmi. úspěšnými a empatickými. Je možné, že určitá skupina absolventů mi 

zcela unikla. Výsledky rozhodně nelze! abstrahovat na všechny absolventy studijního 

programu Humanistika.  

Časový plán 

                                                
 
15 Změny na trhu práce a perspektivy vzdělanosti v České republice 
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říjen 2009          zakoupení diktafonu, získání kontaktů od informátorů, tvorba otázek 

listopad 2009      rozhovory s respondenty, získávání dalších kontaktů, průběžná transkripce 

prosinec 2009      kódování, analýza, závěry, porovnání s kvantitativními daty 

 

3.2 Charakteristika konstrukce vzorku a sběru dat 

 Výběr vzorku byl realizován kombinací sněhové koule a záměrného výběru. 

Díky klíčovému informátorovi jsem získala kontakty na tzv.  „vhodné  případy“  (Švaříček,  

Šeďová,  2006), z nichž někteří mi poskytli další kontakty. Měla jsem k dispozici jmenný 

seznam všech absolventů oboru Humanistika od roku 1998, dále se mi podařilo získat 

kontaktní emaily z komunitního serveru www.spoluzaci.cz. Pomocí emailů a vyhledávaní 

jmen na internetu se mi podařilo najít velké množství absolventů na komunitní síti 

www.facebook.com. Nicméně odezva potenciálních respondentů přes email nebo 

komunitní sítě byla nízká. Několik absolventů zareagovalo, získala jsem od nich data, ale je 

jisté, že tito respondenti se liší od průměru souboru absolventů, ať svými profesními 

úspěchy, sopolečenskou angažovaností atd.. S touto myšlenkou jsem zpětně ocenila, že mi 

všichni respondenti od klíčového informátora poskytli rozhovor, nebo vyplnili dotazník. 

Měla jsem základ souboru relativně  heterogenní.  

 Získala jsem data od 30 absolventů Humanistiky (Tab. 1). Jejich 

charakteristika je různá co do roku ukončení studia, typu navazujícího magisterského 

studia, ale i místem bydliště. Poměrně velká část respondentů si studium prodloužila. Po 

prvních 16 rozhovorech jsem se snažila druhou polovinu respondentů nasbírat podle 

saturačního klíče.   Začala jsem zajímavé respondenty, kteří neměli časové možnosti pro 

schůzku, žádat o zodpovězení otevřených otázek. Některé rozhovory byli provedeny 

technologií Skype, vzhledem k roztroušenosti absolventů. V Praze a v Plzni jsem prováděla 

rozhovory osobně.  

 Klíčový informátor mi poskytl 10 kontaktů na své spolužáky, kteří mi dále 

poskytli dalších 6 kontaktů. Dalších 5 informátorů mi poskytlo 7 kontaktů na své známé. 

Pouze 7 respondentů jsem získala přímým oslovením, bez doporučení. Získat náhodný 

vzorek by bylo velice náročné, vzhledem k  množství odpovědí.  

 

http://www.spoluzaci.cz
http://www.facebook.com
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3.3 Výzkumný vzorek 

Podíl respondentů, zpovídaných osobně:           77%                   Prům. délka studia:     5,3 roku 

Podíl respondentů s nejvýše Bc. vzděláním:      16%                    Podíl žen v souboru:   60% 

Lokality, kde respondenti momentálně pracují: Plzeň  53% ,Praha  26%, Jinde: 13%, 

Nezaměstnaní respondenti:  6%, Průměrný věk respondenta: 27,2  roku 

 

Tab. 1: Seznam respondentů a jejich základní charakteristiky 

Jméno Status Věk Dokončené studijní obory Studia 

Vladimír  redaktor regionálního deníku 27 HUM, TFK16 2001-2006 

Dana  referentka na Ministerstvu 25 HUM, POL 2003-2009 

Katka  podniková personalistka  27 HUM, TFK, Ekonomika(ČZU) 2001-2006 

Štěpka  podnikový marketing 27 HUM, TFK 2001-2006 

Soňa  učitelka na zvláštní škole 27 HUM, TFK, ČJ-OV(PedF ZČU) 2001-2006 

Petra  úřednice ve st. správě (Policie) 28 HUM, TFK 2001-2006 

Ivan  sociální pracovník 27 HUM 2001-2005 

Jan  vedoucí oddělení při Ministerstvu 28 HUM, TFK 2001-2006 

Martin  vedoucí projektu v nezisk. sektoru 26 HUM,studuje 2001-2004 

Václav tajemník kanceláře starosty 30 HUM 2002-2005 

Sára  knihovnice v krajském archivu 25 HUM,Judaist.–HIS(FF UPOL) 2003-2008 

Olina  překladatelka pro Ministerstvo 28 JPK, TFK 2001-2007 

Pavla  nezaměstnaná 27 HUM, TFK, studuje 2001-2008 

Karolína  památkářka, st. správa 26 HUM, EKS 2003-2008 

Běta  personalistka 24 HUM, studuje 2005-2008 

Karla  projektová asistentka 28 HUM,ANP,EKS,studuje 2001-2008 

                                                
 
16 HUM – Humanistika   JPK – Jazyky pro komerční praxi 
 TFK – Teorie a filosofie komunikace POL - Politologie 
 ANP – Sociální a kulturní Antropologie 
 EKS – Evropská kulturní studia 
 



                                                          41 
 

Kamil  nezaměstnaný 26 HUM, EKS 2003-2009 

Leoš  správce domů 26 HUM 2003-2008 

Svatka komunikace,st. správa (Policie) 28 HUM 2001-2004 

Šimon  komisař u krimin. policie 28 HUM, TFK,studuje 2001-2006 

Elena  personalistka v IT 26 HUM,Obč. V-Zeměpis(PF ZČU) 2002-2008 

Gustav  vedoucí projektu v soc. službách 31 HUM, ANP 1996-2001 

Veronika  personalistka v agentuře 26 HUM, ČJ-Psych.(PedF ZČU) 2002-2009 

Lada  asistentka ředitele 27 HUM, ANP 2001-2006 

Petr  analytik HR ve velkém podniku 28 HUM, POL 2001-2006 

Zuzana  pracovnice v soc. službách 28 HUM, ANP,studuje 2001-2008 

Lukáš  referent a redaktor  27 HUM, ANP,studuje 2001-2006 

Lenka  tajemnice katedry 25 HUM, EKS 2003-2008 

Gábina vedoucí projektu v nezisk. sektoru 27 HUM, TFK 2001-2006 

Milan  podpora a správa IT ve st. správě 33 HUM,POL 2001-2007 

Všichni respondenti jsou přejmenováni. 

 

3.4  Interpretace získaných dat 

3.4.1  Primárně zvolený obor 

 Zeptala jsem se absolventů, zdali Humanistika byla jejich primárně vybraným 

studijním oborem. Tím, který si zvolili jako svoji prioritu. Během rozhovorů s respondenty 

vyplynulo, že někteří studenti po prvním roce studia absolvovali další přijímací zkoušky a 

odcházeli za svým vysněným oborem. Přesto, že pro mnoho respondentů nebyla 

Humanistika obor kde by chtěli získat svůj titul, přesvědčilo je podnětné a kamarádské 

prostředí a zajímavými předměty k přehodnocení plánů. 

  Převedeno na absolutní četnosti, pouze tři respondenti přiznali Humanistice první 

místo ve svém přihláškovém portfoliu. Dalších 27 respondentů nikoliv. Celkem sedm 

studentů se hlásilo na Právnickou fakultu, několik z nich i vícekrát, ale nakonec zůstali v 

”přestupní stanici” na Humanistice. Štěpánka: “No vedlejší cesta, já sem se hlásila na práva, 
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ale tam byla malá šance se dostat. Ani druhej rok to nevyšlo. Takže sem na Humanistice zůstala, 

dodělala sem to, už sem po těch právech ani netoužila.“  

 Dalším preferovaným oborem byla jednooborová Historie (4) a Psychologie (4) na FF 

UK. Humanistika ale pojmula díky svému širokému zaměření většinu takto orientovaných 

maturantů. Jan: „Hlásil sem se na Historii čistou, do Prahy. Tam sem se nedostal, takže tohle 

znamenalo poloviční splnění těch podmínek. Historii sme tam měli.“ Lada:“Hlásila jsem se 

samozřejmě jinam. Na Psychologii do Prahy, na to sem ale neměla zkušenosti ani znalosti. Pak 

Pajdu v Praze a pak Humanistiku a měla jsem plán po roce odejít a zkusit to jinde. Bude to znít divně, 

ale byla tam fajn parta, a bavilo mě to, tak sem tam zůstala. Bylo to zajímavý.“ Veronika: „Byla sem 

hodně nerozhodná, nevěděla jsem po maturitě pořádně co.Takže tudle školu, tudle školu, a ta Hu-

manistika mi to všechno pospojovala.“ 

 Magnetem byla i pedagogická fakulta (7), zejména aprobace obsahující občanskou 

výchovu nebo dějepis. Elena: „Především na tu pedagogickou jsem chtěla. Ale v prvním 

ročníku mě to studium (HUM) nadchlo, bavilo mě, takže sem neměla potřebu zkoušet něco jiného.“ 

Leoš: „No ještě sem měl práva a pak historii na pajdě, jenže v mém roce otvírali divné aprobace. … 

Taky protože se tam dostal i můj kamarád....“  

 Někteří respondenti přiznávají, že zprvu měli o studijním oboru Humanistika 

nevalné mínění, výsledné studium si ale pochvalují. Vladimír: „Chtěl sem něco 

umělečtějšího..(...). Tady ta Humanistika měla poměrně špatnou pověst, protože lidi říkali, že se tam 

učí něco, co vlastně nikdo neví co je, a ty lidi co vyjdou tak vlastně nemaj nic konkrétního. 

Ale já si nemůžu stěžovat, bavilo mě to.“ Lukáš: “Tehdy jsem chtěl na dějiny umění na FF UK. S 

odstupem času jsem ale spíš rád, že mě nevzali.“ 

 Někteří respondenti se svěřili s celkovou bezradností při výběru vysoké školy. 

Nevěděli, v jakém oboru by se chtěli specializovat. Proto nakonec zvolili Humanistiku, která 

na tři roky odsunula rozhodování o konečné specializaci. Běta: „Hlásila jsem se i na jiné, na 

některé jsem se nedostala na některé ano, ale dala jsem před nimi přednost Humanistice. Nevěděla 

jsem totiž, jakým směrem by se mělo mé studium ubírat.“ Dva respondenti toužili po studiu 

Žurnalistiky, jedna absolventka pak po herecké fakultě. Na takto exponované obory se 

zájemci snažili dostat opakovaně, přičemž mezitím v Plzni studovali, až vystudovali obor 

Humanistika. Ten měl vedle koncentrace na Filozofii těžiště také v práci s textem, jeho 
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interpretaci, analýzu, zpracování a jeho veřejné prezentaci. Tyto dovednosti byli během 

rozhovorů často zdůrazňovány, protože dodnes absolventům pomáhají v jejich zaměstnání.  

 

3.4.2 Volba oboru, představy o uplatnění  

 Podle výzkumu, realizovaného v rámci grantu „Změny na trhu práce a perspektivy 

vzdělanosti v České republice“, jehož výsledky byly publikovány a interpretovány v knize 

Jana Kellera a Lubora Tvrdého (2008), jsou čeští studenti zaměřeni při volbě studijního 

oboru na seberealizaci, spíše než na ekonomický přínos. Třetina vzorku nebrala žádný, nebo 

jen velmi malý zřetel na uplatnitelnost studovaného oboru. Velký důraz na uplatnění 

pokládala čtvrtina respondentů. V našem vzorku bralo v potaz budoucí profesi  devět 

respondentů. Dalším osmnácti z nich bylo v době zápisu na Humanistiku více či méně 

nejasné, kam se jejich profesní dráha bude ubírat. Vedle motivace studovat oblíbený 

předmět hrálo roli  to, že Humanistika často nebyla oborem, kterým se chtěli zabývat a do 

budoucna i živit. Podívejme se na strategie třetiny vzorku, která přemýšlela o svém 

uplatnění na trhu práce již před započetím studia. 

  Elena: „Takže já sem předem věděla, že buď budu učit, nebo budu na nějaké podobné pozici 

jako sem teď.“(personalistka) Sára: „No drobet jo. Nechtěla sem nic technickýho, žádnou lékařskou, 

spíš něco s historií, nějaký muzeum, galerie, archiv, to jsem už od gymplu chtěla dělat. Tíhla jsem 

k dějepisu. Chtěla jsem zůstat v Plzni,takže to byla jasná volba.“ Petr: “V 18 letech sem snil o tom, že 

budu profesionální muzikant. Ale táhla mě žurnalistika, a dělám ji v podstatě kontinuálně od druháku 

vejšky. Takže to co sem si stanovil, k tomu mi školy přispěly.“ Tito respondenti již předem 

tušili, na jakých místech by se chtěli vidět za 5 let (všichni počítali s Mgr. titulem), nebo 

kterými činnostmi se chtějí zabývat. Přestože se nedostali na požadované obory, 

Humanistika jim umožnila pracovat na místech podle jejich představ.  

  Další tři respondentky se o uplatnění začaly zajímat v prvním ročníku studia, a 

zajistily se následujícími opatřeními. Štěpánka: „No, určitě mě to zajímalo, protože ten obor na 

který sem se hlásila (HUM), tam uplatnění bylo všelijaký, nevěděla jsem přesně co. Takže sem se 

soustředila na ty praktické předměty, přestože tam byla spousta filozofických předmětů. Další věc 

byl třeba ten certifikát z žurnalistiky, myslím že to v tom životopise vypadá líp. Ty 

filozofické předměty, které nikdo nevyužije, to už nikoho nezajímá.”  Katka:“Já sem po gymplu chtěla 

dělat humanitní vědy, takže mi hrozně sedla, protože tam byly všechny humanitní směry. Ale během 
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studia mi proletělo hlavou, co s ní, co zrovna s tou Humanistikou! ... takže jsem si udělala ještě tu 

provozně-ekonomickou školu v Praze, jako takovou pojistku.” Soňa: “Já nad tím moc 

nepřemýšlela, doma mi říkali jdi na pajdu, bude z tebe učitelka a máš to jasný, nebudeš muset 

nic řešit. Na to, kolikrát sem chtěla z té pajdy odejít a vykašlat se na to, tak sem ve finále ráda, že jsem 

ji dodělala.” Zajištění se “praktičtějším” oborem, který respondentkám umožnil studovat 

obor, který je opravdu zajímal, byl veden realistickou úvahou nad složením volných míst v 

jejich trvalém bydlišti17. Plzenští respondenti takové obavy nepociťovali, zřejmě s ohledem 

na hospodářskou úspěšnost Plzně v rámci republiky.  

   Další dva respondenti o uplatnění přemýšleli, a počítali s komplikacemi. Leoš: “Já 

sem nebyl zklamanej, já když sem na té škole byl, tak sem věděl, že to bude těžký, takže mi šlo 

aspoň o ten titul.” Karolína: “Na rozdíl od zbytku ročníku jsem věděla, že při nejhorším nepůjdu 

prodávat banány, jak inzeroval jeden vyučující,, ale že se při nejhorším vrátím zpět do zdravotnic-

tví, ze kterého jsem se ze zdravotních důvodů snažila utéct.”  

 Malá skupina respondentů přistupovala ke studiu instrumentálně, za účelem získání 

titulu, který je nutný k práci ve státní správě. Studovali to, co je baví, ale nepočítali s 

uplatněním nabytých znalostí.  Svatka:  „Primární bylo rozšířit si a doplnit vzdělání. Myslela 

jsem si, že za tři roky může všechno vypadat úplně jinak. I možnost tu je, že pak člověk může 

přestoupit ze školy na školu a pokračovat v něčem úplně jiným.”  

 Jediná respondentka vyjadřovala rozhořčení nad špatnou využitelností vyučovaných 

předmětů. Dá se předpokládat, že takový typ studenta místní posluchárny záhy opustil, aby 

se realizoval jinde, proto se vyloženě negativní hodnocení u jiných absolventů neobjevuje. 

Veronika ale chtěla dokončit bakaláře, převzala zodpovědnost za svoje rozhodnutí. “Ale 

vybodnout sem se na to nechtěla, když už sem si to takhle zařídila, tak sem si říkala že to 

dodělám za každou cenu.” ;“Věděla sem, že z Humanistiky se musím dostat pryč. Totálně mě to 

zklamalo. Že ze mě nic nebude, že nebudu mít žádnou kvalifikaci, co z toho. Prodavačka ví, že se 

učí na prodavačku, ale já nesměřovala k ničemu. A filozofie je pro mě o ničem. Já nevěděla, že jí tam 

bude tolik, nebo sem nad tím asi ani tolik nepřemejšlela.” ; ”Většina spolužáků nemyslela na 

uplatnění, akorát říkali, jé,to je ale hezkej předmět, to je zajímavý, přitom to bylo úplně k ničemu...” 

Respondentka dokončila studia Češtiny a Psychologie na PedF ZČU a nyní pracuje jako 

                                                
 
17  Ve třetím případě spíše úvahou rodičů, než samotné respondentky, která nyní opravdu pracuje jako učitelka. 
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konzultantka v personální agentuře. Se spolužáky z Humanistiky se nestýká a nevzpomíná 

na studia v dobrém.    

 Šest respondentů bralo v potaz pouze svůj zájem o obor, uplatnění pro ně bylo 

podružné.  Zejména pokud přicházeli z gymnázia, byly pro ně následující studium na 

vysoké škole logické a dané. Šlo jen o to vybrat si, co by je bavilo.  

 Dana: “Já sem vždycky věděla, že půjdu na vysokou, takže sem se řídila jenom tím, co mě 

baví. Bavily mě jazyky, společenské vědy, takže Humanistika byla přirozená nadstavba na ten gympl. 

A rozhodně sem si neříkala, páni co já budu za ty tři roky dělat.” Lukáš: “Samozřejmě mi bylo jasné, 

že po mě s bakalářem z Humanistiky nikdo neskočí. Ale studovat jsem to chtěl, protože pro mě bylo 

důležitější dělat zajímavý obor bez jasné perspektivy, než něco teoreticky perspektivního, 

ale k smrti nudného.” Kamil: “Chtěl jsem něco humanitního, Stejně málokdo skončí v oboru, tak 

ono je to jedno.”  

 U absolventů středních odborných škol byla vysoká škola někdy spíše přídavkem, a 

proto byla volba oboru spíše instrumentální. Ivan:“Já nevím. Ten obor byl pro mě schůdnej v 

tom ,že byl veskrze humanitní. Jeho slabina je v tom, že jak je obecnej, tak je rozklíženej. člověk se 

tam doví spoustu zajímavých věcí z různých oborů, ale nic jaksi natolik, aby mu to k něčemu bylo.” 

Václav jinou VŠ nedokončil a chtěl  rychle získat titul.“Chtěl sem mít vysokoškolský vzdělání, 

ale uplatnění sem v potaz nebral. Počítal se s tím, že to nebude žádná bomba. Směrodatný bylo mít 

bakaláře.” 

 Další skupinu tvořili optimisté. Věřili, že se zaměstnání najde a představa o oboru 

práce nebyla směrodatná. Lada: “Moc sem to neřešila, říkala jsem si, že práce se vždycky 

najde.” Gustav: “Sem to šel dělat, protože mě to bavilo, a nepřemejšlel sem nad tím co budu dělat, no 

prostě něco budu dělat, ono se to vyvrbí.” Běta:“Myslím si, že ne. Ale po pravdě, myslím, že 

většina lidí na to není zralá nikdy a to, co jdou dělat je spíše hříčka náhody.” ; Petra: “Nebrala, 

když všude psali, že uplatnění supr a knihovnictví a všechno. Takže nebrala moc.” 

 

3.4.3 Hledání  

 Absolventi si volili při hledání zaměstnání různé strategie, často založené na jejich 

sebevědomí, talentu, temperamentu a zkušenostech. Někteří již věděli, že chtějí svoje 

vzdělání nebo zájem uplatnit na konkrétní pozici, někteří ještě po promoci tápali a 

odpovídali na pozice napříč profesní strukturou. Utvořila jsem 5 volných typů, do kterých 
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jsem respondenty rozdělila. Následuje podrobnější popis typů a ilustrativní citace. U 

některých respondentů se typy křížili. Délka nezaměstnanosti mohla strategii narušit (Petr, 

Vladimír), nebo naopak úspěch při prvním přijímacím pohovoru nenechal projevit strategii 

v plné míře (Martin, Dana).  

 

Chci Praxi. 

 Prohlížím si široké spektrum nabídek, všechno se dokážu naučit, hlavně chci získat 

nějakou adekvátní praxi. Jsem zvyklý hodně pracovat, učit se, jedu na plný plyn. 

Chci Zájem proměnit v Práci 

 Chci aby moje práce měla smysl a bavila mě. Jsem ochoten tomu leccos obětovat. 

Moje kriteria se můžou časem rozvolnit, ale teď vím jasně, co bych chtěl dělat. 

 

Chci pracovat Kdekoliv 

 Už jsem nějakou dobu bez práce, takže půjdu dělat cokoliv. Nejsem moc ambiciózní. 

Oproti první skupině mám nižší nároky na pozici. Nejsem oborově zaměřený, hledám 

jakoukoliv práci. Při studiu jsem spíš nepracoval. 

 

Chci do Státní správy 

 Vím že chci pracovat ve státní správě (Policie, Magistrát, Ministerstvo) a tato škola 

mi to umožní. Studium mě bavilo, ale byla to i cesta nejmenšího odporu, jak se dostat k 

titulu, který je ve státní správě vyžadován.  

 

To by mě bavilo a asi k tomu mám i předpoklady. 

 Během studia jsem nebyl na nic konkrétního zaměřený, ale mám dobrou představu o 

tom, co by mě bavilo. Vím, co můžu nabídnout. Počkám si na zajímavou nabídku v tomto 

oboru. Studium sem si užil a bavilo mě.  

 

Chci Praxi (Elena, Lenka, Soňa, Katka, Karla, Veronika) 

 Někteří respondenti neměli při hledání své první práce vysoké ambice, resp. chtěli 

získat jako absolventi nějakou praxi do začátku. Nečekali na nejlepší nabídku, nejen díky 

tomu získali práci rychle. Věděli zcela pragmaticky, proč se na své pozice hlásí. Všechny 

členky této skupiny působily energicky, rády pracují s lidmi. Není náhodou, že tři z nich 



                                                          47 
 

jsou personalistky. Nejsou orientovány na konkrétní kariérní cíle.  

 Elena:„No je fakt, že jsem odeslala řadu emailů, šla jsem celkově na tři pohovory a ze všech 
třech pohovorů sem dostala nabídku! .Dokonce jsem je přesvědčila, že bych se i sama zaškolila v 
nějakém účetnictví, takže to bylo dobré. Celkově jsem tím pádem hledala nějaké tři týdny.“;“V tu 
dobu, co sem si hledala, tak tyhle pozice administrativní a personální byly k dispozici, a člověk bez 
praxe, tak co může jít dělat! Tady na ty pozice stačí když má člověk všeobecný přehled, je 
komunikativní a reprezentativní a to vlastně stačí, a ten titul k tomu je vlastně takovej bonus, 
vypadá to líp, ale není k tomu třeba.“  
 
 Lenka nastoupila na první místo, které bylo k dispozici, přestože 

neodpovídalo jejímu vzdělání. Byla výbornou studentkou, dlouhou dobu učila v jazykové 

škole a působila v akademickém senátu. Přesto se nepokoušela najít „lepší“ místo. Během 

půl roku přestoupila na odpovídající pozici, tajemnici katedry. „Uveřejnila sem si na 

internetu životopis, a našla jsem zaměstnání během měsíce. Ale byla jsem z toho nervózní, 

rozhodně to nebyla práce,kterou sem chtěla dělat po škole, ale byla sem ráda, že mám něco na začátek. 

Důležitý bylo začít.“ Karla se také snažila někde začít, získat praxi, aby se v budoucnu mohla 

ucházet o zajímavější pozice.„Poslala jsem asi 50 životopisů a dopracovala se k 5 pohovorů. Buď 

jsem měla málo praxe, nebo jsem byla překvalifikovaná. Zatím ještě své uplatnění hledám, ale za 

současné situace (krize) shledávám zaměstnání za vyhovující.” Veronika začala intenzivně 

hledat 4. září 2009, 27. října nastoupila jako konzultantka v personální agentuře. Přestože to 

nebyla dlouhá doba, Veronika již byla zoufalá. Hledala práci velice aktivně, a přesto se k 

místu dostala náhodnou přímluvou. Objem její současné práce je ohromný, přesto by jí za 

nezaměstnanost neměnila. “Já to musím dělat. Od půl šestý ráno do sedmi. Já chodím spát v půl 

osmý. Ale zatím mě to baví. i když tam jdu v sobotu a i v neděli si to připravit. I  za těchhle 

podmínek je to mnohem lepší než nezaměstnanost. Naprostá beznaděj, znovu hledat.“ 

 

Chci Zájem proměnit v Práci     

(Jan, Sára, Karolína, Zuzana, Olina, Gábina, Martin, Dana, Gustav, Pavla) 

 Tato skupina respondentů se vyznačuje velkým zájmem o vystudovaný obor 

nebo oblast, ve které by se chtěli realizovat. Vydrželi i delší dobu bez zaměstnání, a doufali, 

že se vhodná nabídka objeví. Věděli, kam chtějí směřovat, takže někdy i delší hledání nebylo 

tolik frustrující. Například Pavla ještě stále hledá (18 měsíců) a teprve nyní slevuje ze svých 

požadavků. Pokračuje v dalším studiu a ráda by se zapojila do dobrovolných činností nebo  

neplacené práce ve vysněné instituci. Jsou více orientovaní na obsah a výsledky své práce.  



                                                          48 
 

 Sára se po magisterských státnicích přihlásila na doktorské studium. To ji  

zklamalo a snažila z fakulty odejít a najít si zajímavou práci s využitím svých studií. To se jí 

nakonec po sedmi měsících podařilo, dnes pracuje v intelektuálním prostředí, které ji 

motivuje a do práce chodí ráda. Pohovor na místo v krajském archivu byl jediný, který za 7 

měsíců hledání absolvovala.  

 „No ono toho moc nebylo, jelikož, první jsem zkoušela židovskou obec, což vzhledem k 
tomu že nejsem židovka neprošlo! A potom, zkoušet něco... s mým oborem v Plzni nebo blízkým 
okolí je těžký, protože jsem nechtěla nikam do Prahy, nebo daleko dojíždět, takže toho moc 
nebylo. Já sem hledala, mohla jsem jít i na jiný pohovory, ale nešla sem tam, protože když sem si 
přečetla co je náplní práce, taky mi přišlo, že by mě to nebavilo, nebo na to nemám kvalifikaci 
atd. Případně ve stavu nejvyšší nouze bych se k tomu uchýlila.  Ale to asi až po delší době. 
Nechtěla sem si to takhle kazit, protože by mě to hrozně otrávilo.“  
 
 Olina studovala tři roky jazyky a tři roky filozofii (TFK,HUM). Chtěla překládat, ale 

dlouho dobu se jí nedařilo najít místo. „Já sem přesně věděla co chci dělat, tak sem se k tomu 

snažila směrovat. Ani sem nevěděla co bych mohla dělat jinýho, jestli nějakou asistentku nebo...“ ;„No 

já sem původně vůbec z Plzně nechtěla, do Prahy vůbec ne. Ale protože tohle byla jediná 

možnost jak dělat práci co chci, tak sem o tom začala uvažovat jinak.“  

 Gustav, Jan, Martin, Gábina i Zuzana pracují v sociálních službách. Ve své práci 

hledají hlavně seberealizaci a pomoc lidem. Počítali s nižším finančním ohodnocením, 

důležitá pro ně byla náplň práce a nezávislost. Jan jako jediný odešel za touto prací do 

Prahy. Necelé dva roky dojíždění se vyplatily a nyní již spravuje pobočku státní správy v 

Plzni. Sám se stal kontaktem, a může pomoci svým bývalým spolužákům nalézt místo. „Ty 

počáteční požadavky byly pracovat v neziskovém sektoru s lidma. Nakonec sem slevil z nezisku, ale 

ta pomoc lidem tam byla. Asi jsem si stanovil nějakou lhůtu, kdy budu hledat tohleto. A když 

to nepůjde, tak  bych zašel někam do komerční sféry, ale neměl sem tu možnost, naštěstí.“ 

Martin se věnoval sociální oblasti již od prvního ročníku a rychle si našel oblast, kde by 

chtěl být prospěšný. Dnes je „pravá ruka“ ředitele jedné z nejúspěšnějších západočeských 

neziskovek.  

 „Dělal jsem od prváku primární prevenci na základkách od pětky do devítky. A tam sem získal 

hodně praxe. A pak sem začal jezdit každé léto na puťák s vozíčkářema. Už druhej ročník sme ho 

sami organizovali, sháněli peníze, obědy, bydlení atd. A to byla dobrá praxe před tou první prací. 

Takže já už sem věděl kam chci nastoupit z Humanistiky, nebyl sem nucenej jít někam do 

práce, ale chtěl sem.„ 
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Chci pracovat kdekoliv (Vladimír; Ivan, Petra, Kamil, Leoš) 

 Tito respondenti se ocitli delší dobu po absolutoriu bez práce (Vladimír, Ivan) nebo 

se subjektivně cítili být dlouho nezaměstnání a psychicky to špatně nesli (Petra). V rámci 

typologie mají, nebo začínali na středoškolských pozicích. Kamil zakončil studium v létě 

2009, a jeho situaci není možno porovnávat s ostatními, kteří hledali za odlišné ekonomické 

situace. Studoval ale 7 let. Kamil hledá jakékoliv místo, hlavně v pojišťovnictví, nebo pozice 

obchodních zástupců. Nepůsobí frustrovaně. 

 Vladimír hledal zaměstnání 6 měsíců, takže z nároků slevil. V průběhu 

nezaměstnanosti brigádně manuálně pracoval. Nakonec měl štěstí, vyhrál výběrové řízení 

na redaktora v místním deníku. 

  “No (ticho), zhruba nějakejch třicet pohovorů jsem absolvoval, ale ve většině případů bylo 
jasný že mě nepřijmou. Já sem chtěl něco hlavně dělat, protože pul roku je poměrně nepříjemný na 
tom pracáku. Byl sem i nucenej v podstatě mířit výš, ... vy tu zůstanete dva měsíce a pak půjdete, my 
potřebujeme někoho nastálo.”;“Hlavně podnikovou personalistiku... měl sem pocit že s mým 
vzděláním bych snad na to tak nějak hodil. Pak sem hledal i v marketingu...ale většinou se z toho 
vyklubaly takový ty věci...přímá reklama. Zkoušel sem i ekonomický pozice, protože mam střední školu 
ekonomickou... Každopádně jsem zkoušel  cokoliv co se trošku blížilo něčemu co sem kdy 
studoval.”   
 Ivan byl nezaměstnaný ještě o 4 měsíce déle, navíc s bakalářským titulem. Nakonec 

se spokojil s nekvalifikovanou prací. Poté se přesunul k sociálním službám jako animátor a 

dnes již pracuje ve státní správě jako poradce pro integraci cizinců.  

 “Vzhledem k tomu, že jsem byl ve finanční tísni,(...), to bych opravdu musel jít k lopatě! 
Tak potom kamarád, kterej dělá v divadle kulisáka, mi řekl, že postrádají jednoho parťáka do týmu. 
Takže tam můžu dělat dokud si něco nenajdu. No, a ve finále jsem tam vydržel rok.” ;“Člověk 
když se snaží, tak se ta práce najde, trvá to třeba rok, trvá to dlouho. Ale tu práci si najde. A 
nemusí nutně dělat to, co vystudoval.” 
 

Chci do Státní správy (Václav, Šimon, Svatka, Milan) 

 Tato skupina absolventů pojala svá studia spíše instrumentálně. Chtěli mít 

vysokoškolské vzdělání a nastoupit do státní správy. Tento plán měli v hlavě již při vstupu 

na vysokou školu (Svatka, Šimon, Milan). Od studia si slibovali pouze titul, jako nádavek 

všeobecný přehled. “Měl jsem místo prakticky okamžitě po škole, rovnou přestup sem, to už sem 

měl domluvený.”;”Jediný absolvovaný pohovor byl sem. Zde sem musel doložit diplom, ale není 

tady speciální požadavek na konkrétní vzdělání...” 

 Svatka řešila přestup do státní správy stejným způsobem. Oba absolvovali 
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pouze jeden pohovor, a to do svých současných funkcí.“Věděla jsem, že chci pracovat tady. 

Čekala jsem na výběrové řízení...”Václav zvolil Humanistiku, aby rychle získal diplom. Veřejný 

sektor popsal jako “nejschůdnější variantu” kde začít kariéru. “Absolvoval jsem i jiný 

pohovory, ale chtěl sem začít ve státní správě. Přišlo mi to nejschůdnější.” 

 

To by mě bavilo, a asi k tomu mám i předpoklady. (Štěpka, Lada, Petr, Lukáš, Pavla, Běta) 

 Tito absolventi neměli přesnější představu, kde by mohli a chtěli pracovat. Zkusili se 

proto hlásit na místa, pro která je škola připravila. Tam, kde se uplatnili jejich spolužáci, 

nebo o kterých si mysleli, že by je bavila. Tyto respondenty spojuje relativní bezstarostnost, 

co se týče budoucnosti v kombinaci s aktivním přístupem k životu. Od skupiny Chci Praxi 

se liší zejména vyššími nároky na první zaměstnání, ochota počkat si na zajímavou nabídku. 

Situaci na trhu práce si pečlivě zmapovali a zkoušeli štěstí. Lada: “Zkoušela jsem 

personalistiku a administrativu. Byly to pozice, o kterých sem si myslela že by mě bavily.”; “Byl 

jenom jeden pohovor a vyšel. Bylo to vícekolový, věděla jsem že půjdu do druhého kola, takže 

jsem pak už dál nehledala.”  

 Petr se od střední školy živil jako produkční, zejména koncertů a festivalů. Dále 

přispíval do různých periodik o hudbě, založil i webový portál o jazzu. Když nakonec 

přišla šance živit se hudební žurnalistikou, odmítl. Dnes pracuje s evropskými projekty v 

oblasti vzdělávání, využije  zejména magisterské studium Politologie. Přešel z oblasti, kde 

měl zkušenosti a osobní kontakty do profese, na kterou byl pouze teoreticky připraven. V 

rámci své střední manažerské pozice si přibral i tvorbu interního firemního časopisu, takže 

využije i svůj koníček, novinařinu.  
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Tab. 2: Průběh hledání prvního zaměstnání, míra využití znalostí ze studia. 

Jméno Délka hledání Způsob nalezení místa Uplatnění oboru Studia 

Vladimír  PR + 6 m Inzerce v novinách spíše ano, práce s textem 2001-2006 
Dana  nástup ihned výzva na webu st. správy naprosto (hlavně POL) 2003-2009 

Katka 1 m absol. místo vypsané 
podnikem 

částečně, vedle personalistiky 
dělá i komunikaci, PR 

2001.2006 

Štěpka  3 m 1.přes kontakt + konkurz 
2.inzerce 

1.částečně, marketing, 
personalistika 2.částečně 
,marketing 

2001-2006 

Soňa  ihned 1.iniciativa,optání se 
2.osobní kontakt 

1.částečně,učitelství SŠ 
2.částečně,učitelství ZvŠ 

2001-2006 

Petra 4 m výzva na webu st. správy spíš ne, trochu psychologie 2001-2006 
Ivan 10 m 1.+2.kontakt 

3.kontakt + konkurz 
1. ne 
2.+3.částečně,soc. služby 

2001-2005 

Jan 8 m ÚP, AKT 1 m 1.výzva st. správy 
2.kontakt + konkurz 

1.částečně, soc. služby 
2. komunikace,st. správa 

2001-2006 

Martin  ihned 1.inzerce na webu 
2.iniciativa + nabídka 

1. i 2.umět se prezentovat, soc. 
projekty 

2001-2004 

Václav 7 m ÚP, AKT 1 m výzva  st. správy práce s textem,  PR, prezentace 2002-2005 
Sára  ihned,  AKT 7 m inzerce,nabídnuto jiné místo částečně, knihovnická práce 2003-2008 
Olina 8 m výzva st. správy jazyky 2001-2007 
Pavla  18 m bez ÚP - - 2001-2008 
Karolína  PR + 1 m 1.kontakt+pohovor 

2.výzva st. správy 
historii, estetiku, veřejnou správu i 
základy práva 

2003-2008 

Běta  - 1.inzerce komunikace, prezentace 2005-2007 
Karla  2 m,bez ÚP 1.kontakt 2.osobní 

iniciativa+konkurz 
ano, IT,jazyky,psychologie 2001-2008 

Kamil PR + 3 m - - 2003-2009 
Leoš  ihned 1.přes ÚP 

2.přes kontakt+pohovor 
3.kontakt+konkurz 

nic, nic,jazyky 2003-2008 

Svatka ihned výzva st. správy komunikace a prezentace 2001-2004 
Šimon  ihned kontakt+pohovor nic 2001-2006 
Elena  ihned, hledání 3 t internet, konkurz písemná komunikace 2002-2008 
Gustav  1 m kontakt+pohovor psychologie 1996-2001 
Veronika   6 t kontakt+pohovor psychologie 2002-2009 
Lada PR + 2 m 1.inzerce+konkurz 

2.a 3. kontakt+pohovor 
spíše ne,možná IT 2001-2006 
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Petr PR + 3 m bez ÚP kontakt+konkurz prezentace, práce s textem 2001-2006 
Zuzana  PR + 6 t inzerce+pohovor z ANP zaměření na cizince 2001-2008 
Lukáš  ihned kontakt+pohovor dá se využít téměř vše 2001-2006 
Lenka  PR + 1 m 1.inzerce+pohovor 

2.osobní kontakt+konkurz 
jazyky 2003-2008 

Gábina PR + 2 m inzerce+pohovor částečně, např tvorba webu 2001-2006 
Milan  18 m ÚP, AKT 

1m  
inzerce+konkurz tvorba webu,IT 2001-2006 

Průměrná délka nezaměstnanosti oficiální (hlášeni na ÚP) : 3,4 měsíce   

Průměrná objektivní18 nezaměstnanost : 2,3 měsíce  (bez Pavly  1,7 měsíce ) 

t = týden, m = měsíc, AKT = aktivní hledání místa, PR = plánované prázdniny 

 

3.4.4 Kanály vedoucí k nalezení zaměstnání 

 V teoretické části se věnuji metodám hledání zaměstnání a míře efektivity těchto 

metod. Zeptala jsem se absolventů, kterou strategii považují za nejefektivnější. Výstup z 

výzkumu REFLEX ukázal, že nejefektivnější strategií absolventů byla kontaktáž konkrétního 

zaměstnavatele, přímou cestou. Další úspěšnou cestou bylo zainteresování sociálních sítí, 

na které byl absolvent napojen, teprve čtvrtou v pořadí se stalo odpovídání na inzeráty na 

pracovních portálech. 

 Celých patnáct procent absolventů dosud nepracovalo, nejčastěji z důvodu dalšího 

studia, rodičovské dovolené nebo odjezdu do zahraničí. V tabulkách můžeme porovnat 

úspěšné strategie absolventů humanitních a technických oborů. Rozdíly jsou minimální. 

Nabídka práce ze strany zaměstnavatelů konkrétním absolventům dosáhla v obou 

případech jedenácti procent. Mylná je  domněnka, že absolventi technických oborů jsou v 

širší míře rekrutování již za studií. 

                                                
 
18  bez ohledu na ÚP, odečteny plánované prázdniny 
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Tab.  3:  Kanály, skrze které absolventi našli zaměstnání                                                                                                      

Absolventi technických oborů % Absolventi humanitních oborů % 
Vlastní iniciativa 22%           Vlastní iniciativa 20% 
Přes internet 13% Dosud nepracoval  15% 
Sociální sítě 12% Sociální sítě 13% 
Dosud nepracoval  12% Osloven zaměstnavatelem 11% 
Osloven zaměstnavatelem 11% Bez odpovědi 9% 
Bez odpovědi 9% Přes internet 9% 
Inzerce v novinách 8% Inzerce v novinách 7% 
Přes univerzitu/vysokou školu 4% Podnikání 4% 
Zaměstnán již při škole 3% Přes univerzitu/vysokou školu 4% 
Personální agentury 3% Zaměstnán již při škole 2% 
Úřad práce 2% Úřad práce 2% 
Podnikání 1% Personální agentury 1% 
Celkem 953 Celkem  267 
Reflex 2006, vlastní zpracování 

 

 V mém výzkumném souboru získalo práci díky vlastní iniciativě 12 z 30 

respondentů, z toho 6 do státní správy, kde je zákonem dáno, že výběrová řízení musí být 

publikována na úřední desce, dostupné i v elektronické podobě. Reakcí na pozici, 

inzerovanou na internetovém pracovním portálu získalo zaměstnání 6 respondentů, z nichž 

3 do neziskové sféry. Přes kontakt (rozuměj známý, příbuzný) se k informaci o výběrovém 

řízení dostalo 7 respondentů. Dva respondenti získali své první zaměstnání díky ÚP. Jeden 

získal informaci v novinách, přičemž inzerovaná pozice byla do týmu redakce týchž novin.  

Jedna nadále studuje a poslední dva jsou od absolutoria nezaměstnaní. 

 Dá se říci, že v tomto ohledu výzkumný vzorek odráží soubor náhodného výběru z 

výzkumu REFLEX. Z hlediska výzkumného záměru nebylo pro autorku relevantní 

dotazovat absolventky na rodičovské dovolené, které dosud nepracovaly, taktéž neproběhl 

rozhovor se studenty doktorandského studia a dalšími, kteří se “vyhnuli” vstupu na 

komerční trh práce. Rozhovor s vyučujícími a zároveň absolventy Humanistiky proběhl, 

nicméně otázky byly zaměřeny jiným směrem. Poznámky z rozhovoru jsou obsaženy v 

kapitole Poznámky z katedry (2.4.16).  
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3.4.5 Využívání služeb Úřadu práce 

 Zajímalo mne, jakým způsobem pojímají vysokoškolští absolventi úlohu Úřadu 

práce, zda-li tam očekávají reálnou pomoc při nalezení svého prvního místa. Většina z nich 

se přihlásila na ÚP z prozaických důvodů, tj. placení povinného pojištění po dobu 

prázdnin, kdy se ještě nevěnovali hledání aktivně. Václav byl přihlášen na Úřadu práce 8 

měsíců ve svém rodném, malém městě a mezitím pracoval na částečný úvazek v Plzni. 

Poslední měsíc teprve začal aktivně hledat práci v Praze, kde ji také rychle získal.„...Ale 

rovnou sme si řekli...že od nich neočekávám, aby mi hledali práci.“ Janův scénář byl velice 

podobný. I Milan využil služeb ÚP zcela prozaicky. Po absolutoriu 18 měsíců záměrně 

nepracoval, aby “načerpal nové síly”, využil rekvalifikačních kurzů a poté začal hledat práci 

v metropoli. “Samozřejmě, ÚPčko jsem využil k rekvalifikaci na správu sítě. Ale nepomohl mi, 

neboť jsem o práci v Plzni, městě montérů, přistěhovaleckých dělníků a alkoholiků, neměl 

pražádný zájem.”  Pavla, dlouhodobě nezaměstnaná, ale fiktivně pracující u své matky 

lékařky jako administrativní pracovnice, chtěla zkusit přihlášení na ÚP, aby získala možnost 

rekvalifikace. Bylo jí ale důvěrně řečeno, že rekvalifikace nejsou určeny pro vysokoškoláky a 

šance k jeho získání je nulová. Kamil hledá již v době ekonomické krize (říjen 2009).“Byl sem 

tam dvakrát. Ani jednou mi nenabídli pozici. Koukli se na muj profil, projeli seznam volnejch míst, 

zjistili, že tam nic není a pustili mě.(ticho)Vlastně mi nabídli jednu pozici s plynulou japonštinou a 

jednu s obchodní ruštinou.” 

 Petra si stěžovala na neefektivní práci poradců. „Ptali se mě jestli by se mi to(pozice) 

líbilo a já, no líbilo, akorát že nejsem ekonom. A to sem jim tam vyplnila všechny možný papíry, i 

starý indexy jsem jim nesla, diplomy, strašný. Třeba mi ukázali nějaké pozice, a já jim říkám, že 

už je to měsíc obsazený, a oni, no jak to víte,...no takže s tímhle stylem...“ 

 Vladimír, Lada i Leoš místní ÚP chválili, hodnotili aktivní přístup poradců.„Ten třetí 

měsíc, tak už mi říkali o nějaké rekvalifikaci, manažerskej kurz, jazyky...takže se docela snažili.“   

 Ivan jako jediný z respondentů spoléhal na Úřad práce jako na pomocnou ruku. Také 

byl z výzkumného souboru druhý nejdéle nezaměstnaný. S Pavlou jsou blízcí přátelé.„No já 

už se potom úplně rezignoval na nabídky z ÚP. Já sem sám hledal od začátku, ale ne tak aktivně. Přece 

jenom sem si myslel že ÚP je tu od toho, aby nám pomohl jako absolventům, najít si práci. 

Zprostředkovat nám nějaké zaměstnání. Ale po dvou třech měsících mě to skutečně přestalo 

bavit. Takže sem hledal aktivně sám, na svý triko.“ 
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Pavla se na na ÚP nepřihlásila také proto, že ani jako nezaměstnaná finančně nestrádá. 

Pavla s Ivanem působí zvídavě, bystře. O nezaměstnanosti mluví v souvislostech, trh práce 

mají oba náležitě analyzovaný. Občas se vynořil závan idealismu. Práce pro ně není tou 

nutnou „podmínkou důstojné existence“. Smysl práce je pro ně důležitější, než samotná 

aktivita. 

 

3.4.6 Percepce vystudovaného oboru zaměstnavatelem 

 Jak bylo u přijímacích pohovorů komentováno absolvované studium? Zajímali se 

zaměstnavatelé o obsah studijního programu? Zejména magisterské obory TFK a EKS byli 

na plzeňském trhu práce novinkou.  

 Pro většinu obsazených pozic nebyl konkrétní obor vzdělání podmínkou. Nejvíce 

zájmu vzbudily  navazující programy. Katka a Vladimír byli jako jedni z mála dotázání na 

zaměření a obsah studia. “On ten obor, on si každej řekne filosofie, ale ono to každého zajímalo 

co to je, tak sem jim o tom vyprávěla.”;” No, hehe, hlavně se ptali co si pod tím názvem mají 

představit, hlavně u toho TFKáčka, to se ptali jaký sme měli předměty, protože to byl relativně nový 

obor.“  

 Štěpánka popsala praktiky personalistů a jejich nesnáze při hodnocení čistých 

absolventů.“Hmmm, no tak, většinou když je člověk absolvent, tak tam je problém, že vlastně 

nevěděli na co se maj ptát, takže se většinou ptali třeba na diplomku, nebo na bakalářku, nó, 

konkrétně moc se vlastně neptali na to studium, většinou je zaujaly právě takový ty praktický 

věci, jako že sem měla certifikát z žurnalistiky, takže podle toho si mě mohli zařadit, jaký 

zaměření asi mám....” Katka dodává, že specializované obory jsou pro ni, jako pro  

personalistku “čitelnější”. “Jestli jde o sociologii jednooborovou, nebo antropologii, to je jedno, ale 

asi je lepší něco konkrétního. Když už člověk může nabídnout nějakou specializaci.” Na 

závěr ocitujme ještě negativní reakce na vystudovaný obor. Lukáš se hlásil do muzea jako 

redaktor časopisu a referent evropských záležitostí. “Reakce na vystudovaný obor nebyla zrovna 

pozitivní. Pan ředitel se tehdy o FF nevyjadřoval moc nadšeně ,což se mě nedotklo. Sám má pajdu, což 

je podle mě horší (smích).“ Konkurence dvou humanitně zaměřených fakult je v Plzni zřejmá. 

Určitá forma opovržení se objevila u několika respondentů, ale i na katedře Filozofie. Mezi 

studentkami, které studovaly na obou fakultách, nepanuje jednotný názor. Soňa a Elena 

byly pedagogickou fakultou velice zklamány, dostudovaly ji s nechutí. Veronika naopak 
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vyzdvihovala specializaci a odbornost, které tu dosáhla. Dokončila s nechutí Humanistiku.  

  Lada lakonicky poznamenala: “Ptali se mě, proč sem tuhle školu studovala, když ji v praxi 

vůbec nevyužiju.“ Petra se zase rozhořčovala nad neadekvátností propagovaných příležitostí 

pro absolventy jejího oboru  “To co psali v těch brožurách, že tě budou všude chtít, supr 

uplatnění, jak řekneš tudle školu tak ti řeknou, že ježiš, akorát na tebe čekali, tak to teda ne. Byla 

jsem ráda že mám střední školu elektroprůmyslovku, že se aspoň něco měla.” 

 

3.4.7 Efektivní cesty vedoucí k nalezení místa 

 Otázka zněla, jaké jsou nejefektivnější metody hledání pracovního místa, zejména 

pokud jde o absolventy oboru Humanistika.  Byla zde hypotéza, že multidisciplinarita 

programu může některým studentům působit obtíže v orientaci na trhu práce. Ve 

výsledném souboru by se mezi ně zařadilo šest studentů. Valná většina respondentů věděla 

do které profese chtějí směřovat. Dana doporučuje těm kteří postrádají hlubší specializaci i 

praxi hledat nejprve místa a konkrétní zaměstnavatele o kterých je člověk přesvědčen, že by 

je chtěl zastávat. Nahodilé odpovídání na inzerci (random search) není účinné. 

 „Okamžitě jsem zavrhla jobs.cz a podobné stránky, protože pro mě byl už problém vyplnit ten 
úvodní životopis a požadavky. Ve chvíli kdy člověk nemá praxi a má Humanistiku, což je program se 
širším záběrem, tak se těžko zařazuje do škatulek. Vyvěsit si životopis s tím, že jsem Humanista a 
hledám práci kde bych využil své znalosti z Historie, Religionistiky a tak dále, to podle mě 
není úplně dobrej nápad. Je lepší jít po konkrétních věcech,  vyloženě si najít konkrétní stránky a 
konkrétní posty. V první fázi idealistický si najde práce, který by opravdu chtěl dělat, v druhý fázi se 
to snižuje. Rozhazovat sítě asi taky není od věci, ale neznám nikoho, komu by se takhle ozvali, přes ty 
portály. Stejně ty životopisy nikdo nečte. Personalista si to asi setřídí podle nějakého kritéria a 
nemyslím si že zrovna humanista je ten, kdo by padl do toho prvního koše, ano tebe si 
pozvu.“ 
 
 Ivan byl ten případ. Hledal práci v různých sektorech delší dobu a vzal proto zavděk 

i nekvalifikovaným místem, čehož dnes lituje. „Já sem na to šel od lesa a úplně špatně...je 

důležitý začít pracovat v práci, která je aspoň malinko příbuzná tomu co vystudoval nebo v čem 

by chtěl v budoucnu dělat, i když musí slevit hodně ze svejch požadavků a bude třeba někde dělat 

pátý kolo u vozu, ale musí se chytit, to je základ- A k tomu musí využít všechno co jde.“  Našel se v 

sociálních službách, ale trvalo mu to delší dobu. Může to být dáno tím, že nedobrovolně 

ukončil magisterský program po prvním semestru, a nebyl tedy připraven na otázky po 

svém budoucím povolání.  
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Martin takové spolužáky nešetří kritikou. Doporučuje začít přemýšlet o svém 

budoucím povolání včas. „Hledat si práci, pro kterou mam buňky a chuť dělat, sám si hledat 

inzeráty. Lidi si to dělaj sami právě tím, že jenom studujou a užívaj si. Já byl zaměřenej na ten 

nezisk, takže sem někam směřoval. Ale byli tam lidi, kteří nevěděli co, takže to měli těžký.“  Karolína 

tvrdí, že šikovný absolvent musí umět přesvědčit zaměstnavatele o svých kvalitách. “Je 

dobré, když ukáže, že umí a hlavně dokáže přesvědčit lidi, že všeobecné vzdělání není přežitek.”   

 Veronika je společenská a komunikativní, dokáže si získat člověka v poměrně krátké 

době. Přesto zaměstnavatele nepřesvědčila. Neosvědčil se jí osobní kontakt s firmou, který 

je v celém souboru nejúspěšnější. Na své současné místo se dostala velikou náhodou. 

Doporučením člověka, kterého znala „od vidění“. Měla ztíženou situaci nejen absencí praxe, 

ale také špatnou ekonomickou situaci v kraji (říjen 2009). 

  “Já sem se tam dostala přes známost, jinak by mě na ten pohovor vůbec nepozvali. A 
teďka jak si mě chválí, a diví se těm firmám, že mě nevzali, že sem dobrá do týmu, že makám. Ale 
nedostala sem šanci jinde. Internet pro mě selhal. Obcházela jsem firmy osobně, já myslela že to 
pomůže, ale ne. Já si nikdy nemyslela, že to bude takovej problém. Já sem obešla celou Plzeň , my teď 
nepotřebujeme, necháme si životopis, ozveme se. Vyjela jsem si třeba sociální služby a obešla 
jsem všechny, na některejch místech sem byla dvakrát, za ty dva měsíce. Objížděla jsem to 
každej den, ani do LDNky mě nechtěli.. Osobní kontakt vůbec nezabral. “ 
 

 Petr na tom byl podobně. Je komunikativní, empatický a optimistický. Zdůrazňoval 

otevřenost v jednání s potenciálním zaměstnavatelem. Sám ale hledal místo tři měsíce, což 

bere jako určité selhání. Nakonec získal místo díky určité formě doporučení. Důvod, proč se 

mu delší dobu nedařilo dodnes nezná, proto si není svým doporučením jistý. 

 “Asi bejt otevřenej, komunikativní, nebejt přehnaně sebevědomej. Já mám ostrý lokty, ale jenom v 
případě, že mám pevnou půdu pod nohama, což absolvent s humanitním vzděláním 
rozhodně nemá. Mě se osvědčilo bejt člověk společenskej, kterej se pohybuje mezi různejma 
skupinama lidí. Ale možná taky kvůli tomu sem nebyl úspěšnej, ale na to je nedokážu najít 
odpověď ani po třech letech zkušeností.” 
 
  Svatka považuje za zásadní lidský kapitál, přednosti před ostatními kandidáty a 

asertivita při výběrovém řízení. “Doplnit si mezery, abych mohla tomu zaměstnavateli 

nabídnout co nejvíc. A bejt trošku drzej.” 

 Petra uspěla metodou širokého, aktivního zmapování volných pozic, trvalo jí to ale 4 

měsíce a místo získala v Praze. “Sedět celej den u internetu, mít hodně velkej kredit a vecpat se 

všude, kam se dá, nekoukat na to, jestli hledaj středoškoláka nebo vysokoškoláka. ” Telefonní kontakt 

je efektivnější, než ten elektronický, jak tvrdí i personalistka Elena.  Pochybuje nad zpětnou 
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vazbou zaměstnavatele po emailu. Je si vědomá ohromného počtu životopisů, kterými se 

musí probírat, obzvláště v době vyšší nezaměstnanosti. “Jakmile je tam telefonní kontakt, tak 

určitě poslat email a potom zavolat.”;”Je hodně volných pracovních sil na trhu, takže personalisti 

dostávají obrovské množství emailů, a oni potom ani nereagují, protože když člověk nevyhovuje 

úplně, tak se neobtěžují napsat nějakou odpověď. To je prostě praxe.”  

 Personalistka Katka srovnává, jak se změnila situace pro absolventy s příchodem 

krize. Praxe se podle ní stala nezbytnou součástí životopisu až s příchodem recese.  

 “Před dvěma lety, když já sem sháněla, tak byl docela hlad po lidech. Nevadil čistej 
absolvent, zaučíme. Ale teďka když holky končí, a nemaj ani rok praxi, tak je to velká bariéra. 
Myslím, že tenkrát nebyl pocit že je to potřeba, mít praxi. Kdybych to dneska vrátila, tak už bych 
se rozhodovala jinak, třeba v prváku na navazujícím bych si rozmejšlela, co bych jednou v životě chtěla 
dělat, a k tomu bych si hledala  praxi, třeba v personálním oddělení, a zajímala bych se o to. Za mě, já 
koukala na ČEZ a všude možně, a všude byli absolventský programy, takže to bylo v pohodě.“ 
 
 Leoš vyzdvihuje efektivitu sociálních kontaktů. Ty mohou přinést informace o 

volných místech ještě před vypsáním konkurzu. „No určitě známí. Třeba do té první i druhé 

práce, kdybych chtěl, tak sem mohl za sebe sehnat náhradu ve svýho okolí, někoho doporučit, a 

určitě by ho vzali.“ Této problematice věnujeme samostatnou kapitolu, protože ze 41 

pracovních epizod bylo 16 (39 %) získáno na základě osobních vazeb. 

 

3.4.8 Sociální sítě 

 Využívání sociálního kapitálu je účinný způsob jak získat zaměstnání. Názory na 

přínos obsazování míst skrze sociální sítě se rozcházejí. Podrobněji jsou rozebrány v 

teoretické části práce. Otázka, směřující k využívání sociálních sítí byla plánovaně zařazena 

do všech rozhovorů. Většina respondentů zkoušela využít svých kontaktů.  

Ivan: „Kamarádů a rodičů sem se ptal hned od začátku. To je první věc. Žiju v Plzni , a vím jak to 

tady chodí. Takže to byl můj první krok. Zeptat se všech, nevíte o nějaké práci... Zeptejte se dál, dejte 

mi vědět.“ Petra: „No zkoušela jsem ty, co vždycky říkali, že až budu shánět, tak mám přijít. A 

oni, no víš, ono je to zrovna teďka takový blbý no...takže ne-e.„  

 Někteří díky sociálnímu kapitálu práci získali, někdy náhodou, jindy cíleně. Ve 

všech případech se jednalo o informaci o konajícím se výběrovém řízení. Ve všech 

případech absolvovali respondenti minimálně pohovor s managementem, jindy i další 

formy testování. Nejednalo se o protekční přijetí, ale o cennou informaci, která byla známa 
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jen omezenému počtu lidí. Šimon: „No v podstatě přes rodinu, věděl sem kam jít, tak sem se 

spojil s personálním oddělaní a …“  Štěpánka: “No tak tu první práci v agentuře sem sehnala, přes 

nějaký kontakt. Přes známý, že mi vlastně řekli,že tam někoho hledají.” Petr: “A potkávali jsme 

se různě po republice a pak sem se objevil ve správnou dobu na správném místě, slovo dalo 

slovo.” Soňa „V Aši to funguje určitě. Takhle sem tu práci dostala, Aš je malý město, mladý tu 

nezůstávají, kdo jde na školu tak skoro nikdo se sem nevrátí. Takže ty místa tady jsou, a školy se 

pak o vás porvou, když se vrátíte a máte vystudováno” Gustav: „No to byla náhoda. 

Sousedka našich byla ředitelkou ...”   Lada a Leoš se díky kontaktům dostali k 

pracovnímu místu při hledání druhé a další práce. Díky získané praxi již bylo hledání o 

mnoho snazší. Leoš o druhém zaměstnání „No to bylo přes kamaráda, ten mě tam doved, a 

vzhledem k tomu, že s tou mou nadřízenou byl kamarád, tak ten pohovor byl hodně v pohodě. Ve třetí 

to bylo vlastně přes mojí mamku, která taky dělá tuhle práci, ale pro jinou firmu. Ta moje firma to 

nabídla jí, a ona místo toho poslala mě.“  

 Při dlouhodobém neúspěchu Ivan sáhl po nekvalifikovaném místě a postupně se 

vypracovává na lepší pozice. Všechna zaměstnání získal díky kontaktům, přičemž u 

posledního místa již získal pozici odpovídající jeho vzdělání. 

 Zdůrazněny byly výhody, které tento typ získávání pracovníků přináší  

zaměstnavateli. Štěpánka: “Určitě, určitě to má velký smysl, protože ten zaměstnavatel, radši dá 

na radu někoho, koho zná a komu důvěřuje, může mu poskytnout nějaký konkrétní informace, 

není to jen výhoda pro přijímaného, že se dostane někam ze známosti, ale i ten zaměstnavatel si ho 

může proklepnout, z té druhé strany.” Elena: „Protože některé velké firmy ani nevypisují inzeráty 

akorát rozhodí sítě po svých  zaměstnancích, všem, že mají takovou a takovou pozici, že je 

otevřená a ani to nejde ven.“ Petr: „V mé firmě to všichni nazývají tlačenkou, ale ono se to děje 

všude stejně, to je jenom vysokoškolská naivita. Pokud se hledá novej člověk, tak se začíná 

interníma zdrojema.“ Pavla dokonce uvažuje o návratu do svého rodného města u hranic, 

protože v Plzni nemá dostatek sociálních kontaktů, aby si práci sehnala. Zde bychom mohli 

aplikovat Kellerovu typologii. Jde o síť záchrany, spíše než o síť protekce. “Tam sem se bavila 

s ředitelem muzea, ale i máma by se mi pozeptala. Z mých známých asi jenom tři, čtyři získali práci 

sami, jinak zbytek přes známý. Ale nepřijde mi to správný.”  

 Keller dále rozlišuje tři typy využití sociálního kapitálu při hledání zaměstnání. 

Základní typ je informace o probíhajícím výběrovém řízení, efektivnější je doporučení 
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uchazeče přímluvcem, a klasická protekce (2008,126), kdy je uchazeč přijat bez konkurzu. 

Taková forma přijetí je však rizikem pro firmu, a zároveň poškozuje pověst samotného 

zaměstnance. Může mít potíže se zařazením do kolektivu, nebo také nízkou sebedůvěru, 

pramenící z absence úspěchu při výběrovém řízení. Respondenti cítili velké zadostiučinění, 

že vyhráli výběrové řízení, a považují to za velký úspěch ve své kariéře.  

 

3.4.9 Uplatnění vzdělání v současně zastávané pozici 

 Nejprve se soustředíme na otázku, zda absolventi využijí nějaké, ve škole nabyté 

znalosti a dovednosti ve své práci. Vhledem k široce pojatému oboru Humanistika, ale i 

navazujících magisterských oborů EKS a TFK je zařazení do oboru volnější. V další kapitole 

pak budeme hodnotit, zdali práce odpovídá vysokoškolskému vzdělání, což je u obecně 

zaměřených studijních programů přínosnější. Mimo obor pracovalo v roce 2007 (Zelenka, 

2008) 20% absolventů vysokých škol. V humanitních oborech je to 50% (Rexlex, 2007) 

absolventů pracujících v oboru, 30% mimo obor a 20% v příbuzném oboru. Nyní se 

podívejme, na jakých konkrétních pozicích pracují absolventi ze zmíněného statistického 

šetření. Jde o 11 nejčetnějších povolání v průměru pět let po absolutoriu19. 

Tab. 4: Nejčastější povolání absolventů humanitních oborů 

 Reflex, vlastní úpravy 

  

  

                                                
 
19 Nejvíce respondentů (17%)  ze souboru nemá v současné době placené zaměstnání. 

Archiváři, knihovníci, inf. specialisté 24 14%
Společenskovědní odborníci 24 14%
Obchodí pozice 19 11%
Administ. pracovníci 19 11%
Pracovníci ve vzdělávání 15 9%
Učitelé SŠ 14 8%
Církevní profesionálové 13 8%
Manažeři malých firem 12 7%
Učitelé v MŠ a ZŠ 9 5%
Spisovatelé, tvůrčí pracovníci 9 5%
Finanční a obchodní specialisté 9 5%
Celkem 167 100%
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Srovnávací data pro humanitní absolventy získáme z aplikace, vytvořené na 

individuální statistické výstupy20. Nejčastěji absolventi obsadili pozice informačních 

specialistů a společenskovědních odborníků. Zaměstnavatelem absolventů humanitních 

oborů je nejčastěji stát, resp. veřejná správa, dále stát ve formě veřejného školství, neziskový 

sektor a soukromé obchodní firmy.  

Tab. 5: Rozdělení respondentů do profesních skupin 

Reflex, vlastní úpravy 

 Přestože výzkumný vzorek není pro statistické srovnání relevantní, pro ilustraci je 

zajímavé respondenty rozdělit. V tabulce vidíme, že nejčastěji pracují absolventi ve vyšších 

nebo nižších administrativních pozicích, ať už ve státní správě nebo v komerční sféře. Od 

souboru ve výzkumu Reflex se struktura výzkumného vzorku odlišuje absencí 

pedagogických a církevních profesí. Dále absentuje kategorie Knihovníků, archivářů a 

dalších odborníků pro práci s informacemi. Podívejme se podrobně, jaké znalosti a 

dovednosti využívají ve své pracovním životě, a jak hodnotí využitelnost svého vzdělání. 

 

Administrativní pracovníci, referenti ve státní správě- vyšší 

 Skupina vyšších administrativních pracovníků studiem získané znalosti využije, 

kromě policejního komisaře Šimona. Ten ale využití nepředpokládal. Nyní si doplňuje 

právnické vzdělání, které je jeho práci bližší.“Obávám se že ne, spíš vůbec nic. Jazyky bysme tady 

potřebovali trochu jiný než tam. A z počítačů, to je na úrovni střední školy co my tady potřebujeme.” 

                                                
 
20 Ke stažení na www.reflex.blebla 

Administ. pracovníci, referenti ve st. správě- vyšší Šimon, Karolína, Dana, Václav, Lenka 5 17%
Administ. pracovníci, referenti ve st. správě- nižší Lada, Karla, Petra, Svatka 4 13%
Personalisté Veronika, Elena, Katka, Běta 4 13%
Sociální pracovníci Zuzana, Martin,Gábina, Ivan 4 13%
Střední manažerské pozice v obchodě, st.správě Jan, Petr, Gustav, 3 10%
Odborní obchodní pracovníci Leoš, Olina, Štěpka 3 10%
Novináři Lukáš, Vladimír 2 7%
Nezaměstnaní Pavla, Kamil 2 7%
Pedagogové na ZŠ Soňa 1 3%
IT podpora a servis Milan 1 3%
Knihovníci Sára 1 3%

30 30

http://www.reflex.blebla
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Referentka památkové péče Karolína využije své studium poměrně dobře. “Využiju historii, 

estetiku, veřejnou správu i základy práva.” Václav se dobrovolně ujal kreativních úkolů na svém 

pracovišti, takže využije některé nabyté dovednosti. “Vzhledem k tomu, že dělám spoustu věcí 

okolo, třeba píšu kroniku městské části, nebo vedu webové stránky, tak trochu jo.” Lence zase 

pomohla zkušenost s akademickým senátem a diplomová práce. “Tam hrála roli zkušenost s 

akademickým senátem, kde jsem působila. Takže jsem znala akademické prostředí, jak funguje.” 

Největší štěstí měla Dana. Po útrapách s diplomovou prací získala místo, kde svoje 

teoretické znalosti využije zcela “Mám na starosti statuty obcí, místní referenda, stanoviska vlády. 

Využiji to, co sem studovala na Politologii, takže mám poměrně štěstí.”  

 

Administrativní pracovníci, referenti ve státní správě- nižší 

 Na nižších administrativních pozicích uvádějí respondenti jazyky, nicméně Lada 

,Karla i Petra přiznávají, že své jazykové úrovně se nedobrali na vysoké škole, ale 

zahraničními pobyty nebo samostudiem. Svatka uvedla obecné komunikační schopnosti, 

Karla potom výpočetní techniku a psychologii. Celkově využití vzdělání v této skupině 

absolventů nebylo velké.  

 

Personalistky 

 Čtyři personalistky využily ve své praxi zejména psychologii, umění ústní a 

písemné komunikace, popřípadě prezentace. Důležité složky lidského kapitálu. Běta se  

specializuje na personalistiku přímo svým magisterským studiem, Katka studovala 

souběžně s Humanistikou i ekonomický obor, proto je selektivní využití jednotlivých škol 

těžko hodnotitelné. Elena zdůrazňuje samostatnost, kterou ze střední školy neznala.“Ta škola 

Vám samozřejmě něco dá, že se nějak umíte projevovat, komunikovat, písemná komunikace, člověk ví 

jak co sepsat. A spíš ta škola mi dala to, že si umím vyhledat informace, že když si neumím 

poradit, tak si všechno najdu.”  

 

Pracovníci v sociálních službách 

 Sociální služby a neziskový sektor jsou často spojeny s širokou a pestrou náplní 

práce, protože finanční možnosti nedovolují najímat si specialisty (účetní, překladatele, IT 

podporu). Práce je to  samostatná, a pracovníci se umí rychle učit a rozvíjet se. Tuto skupinu 
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bychom zařadili do kategorie uplatnění v oboru. Gábina a Martin, oba zodpovědní za 

sepisování projektů a grantových žádostí hodnotí pozitivně jazykové schopnosti, práci s 

textem. Dále tvorba webových stránek a schopnost mluvit před lidmi. Zuzana si z 

navazující Sociální a kulturní Antropologie přinesla pochopení pro problematiku cizinců, s 

nimiž dnes pracuje. Ivan si cení schopnosti kvalifikovaně se rozhodnout. “Takhle, nešel jsem 

úplně mimo, ale málo z toho studia bych opravdu využil. Hodně mi pomohla filosofie v tom, že sem se 

naučil přemejšlet, že neberu věci v tom jak mi je někdo řekne nebo tak jak si je někde přečtu. Snažím 

si sehnat celý spektrum názorů a z nich si vyberu, a nebo nevyberu a vytvořím  si svůj 

vlastní.” 

 

Střední manažerské pozice v komerční i státní správě 

 Jan, jakožto vedoucí oddělení státní správy ocenil změnu hodnotového žebříčku. 

“Naučilo mě to přemejšlet nad věcma, který nejsou ekonomicky zaměřený, bližší člověku.” 

 Petr si cenil schopnosti úsporně a racionálně pracovat s texty. “Dalo mi to hodně, při 

psaní projektů a při psaní interního magazínu. Tam sem dostal výbornou průpravu pro práci s 

jazykem, jak pracovat s dlouhým textem, zkrátit ho a nezměnit mu význam. Umět si vytáhnout ty 

důležitý věci. ...Politologie mi pomohla na začátku, kdy jsem měl na starosti lobbování a oběhy 

dokumentů v Bruselu.” Gustav jako vedoucí Terénni služby využívá zejména psychologii a 

občas religionistiku. Celkově jsou na vedoucích pozicích využívány schopnosti orientovat 

se v informacích, předat je dál ve srozumitelné formě a umět komunikovat s podřízenými.  

 

Odborní obchodní pracovníci 

 Tato skupina hodnotí uplatnění nabytých znalostí nejhůře. Jejich kolegové mají 

většinou jiný obor vzdělání. V komerčním sektoru, nebo specializovaném oboru jsou pak 

tito absolventi vystaveni skeptičtějšímu hodnocení “svého” oboru, který není vnímán jako 

rentabilní. Štěpánka se snažila najít spojné body mezi svojí prací v marketingu a 

absolvovaným studiem.“Ono vlastně to, co sem studovala bylo takový spíše zvláštní... to 

uplatnění. Ale určitě jakoby ten marketing tam trošku spadá. Nějak okrajově.” Olina pracuje jako 

překladatelka. Na filozoficky orientované navazující studium šla spíše z osobních důvodů, 

nechtěla dojíždět do vzdáleného města. Využitelnost hodnotí spíše negativně  

 “To byly spíš takový jenom...Pro holku je to hrozně nepraktický, podle mě tím holky moc 
nežijou a nevím proč tam chodí na tadydlety filozofický obory... Brácha říkal, že ženský jsou 



                                                          64 
 

založený spíš materiálně, a v podstatě všechny co znám, tak když jsme měli tu Filozofii nebo 
Sociologii, tak sme se na to koukali, na co všechno nepřijdou! O čem se učíme! Co se tam řeší! 
Pro mě to šok nebyl, já sem se učila, nějakej přehled sem tam získala, ale dál se tím nezabejvam. Nějak 
sem tím proplula. Měli sme tam ale i počítače, tak to bylo praktický.”  
 
 Leoš pracoval v logistice, nyní začal působit v oblasti nemovitostí a správy budov. 

Na otázku uplatnění studia odpovídá: “No...ne (smích).V té poslední využiju hodně angličtinu. 

Počítače trošku jo, ale to už sem uměl předtím. Ale ještě se zamyslím, ať tu školu hned neodsoudím. 

No v kanceláři jsem občas přednášel nějaký moudra filozofický (smích), ale to sem neříkal 

zákazníkům nebo klientům. Dost mě to obohatilo, ale že bych to využil v praxi, to zatím ne.” 

 Z dalších respondentů využil například Milan možnosti zapisovat si předměty na 

jiných fakultách. Vybral si cestu ke kariéře v informačních technologiích skrze Humanistiku 

a Politologii. “IT předměty jsem si zapisoval v rámci celouniverzitní nabídky, neboť jsem měl jasný 

cíl se věnovat profesně této činnosti již dávno.” ; “Měl jsem jasnou vizi v kombinaci sociálních 

věd s informačními technologiemi, což je budoucnost, pokud jedinec neovládá obojí, nemá 

pražádnou šanci uspět.” Novinář Vladimír mnoho ze svých studií nevyužije, přesto i díky 

názvu svého magisterského oboru uspěl v konkurzu.  “ I na základě toho oboru jsem se do této 

práce dostal. Když šéf viděl Teorie a filozofie komunikace, tak měl pocit, že to má něco společného. Ale 

co se teď týče využití konkrétních předmětů (smích), tak to asi ne... .” 

 

3.4.10 Překvalifikovanost 

 Na individuální úrovní je ekonomická efektivita vzdělání lépe měřitelná. Přestože z 

empirické části vyplývá, že většina absolventů ze zkoumaného souboru zaujala po 

absolutoriu adekvátní pracovní místa, respondenti vyjádřili pochybnost nad osudem 

budoucích absolventů. Nejen z důvodu ekonomické recese, ale také obsazeností pozic, které 

jsou pro absolventy Humanitních věd příhodné. Nárůst počtu absolventů Humanitních 

oborů v Plzeňském kraji v posledních letech způsobil obměnu a výměnu zejména referentů 

za kvalifikovanější síly (tajemnice, sociální pracovníci,knihovnice atd.), která ale zablokuje 

tato místa na dlouhá léta, a budoucí absolventi již budou muset mířit na  jiné pozice. 

Školská exploze například ve Francii v padesátých a šedesátých letech zvýhodnila první 

absolventy, kteří zablokovali velkou část vyšších pozic pro další generaci. Ta již neměla 

mnoho šancí na řídící funkce dosáhnout, přestože si také pořídila vysokoškolský diplom 

(Keller, 2008, 68).  
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 Shoda úrovně vzdělání a náročnosti vykonávané profese je koncepčně velice složitý 

metodologický problém. Změřit se dá subjektivním pocitem respondenta, nebo srovnáním 

jeho pozice v systému KZAM se stupněm dosaženého vzdělání. Nebo se konstruují 

speciální ukazatele, beroucí v potaz několik dalších proměnných. Středisko vzdělávací 

politiky v rámci svého výzkumu položilo absolventům otázku, zdali je pro jejich práci 

nejvhodnější právě to vzdělání, kterého dosáhli. V tomto ohledu data ukazují opačný trend, 

než který by se dal předpokládat při masivním rozšiřování vysokého školství. Oproti 22% v 

roce 2002, pouze 3% vysokoškoláků v roce 2007 považovalo svou práci za nedostatečně 

kvalifikovanou (z 33% na 5% u bakalářů, a z 19% na 1% u magistrů, viz Tab. 6).  

Tab. 6: Podíl překvalifikovaných absolventů škol podle šetření SVP PF UK 

 Zelenka nabízí na tyto paradoxní výsledky dvojí možné vysvětlení. Buď roste 

kvalifikační náročnost obsazovaných míst, nebo klesá kvalita absolventů (Zelenka,2008,88). 

Ve svém výzkumu jsem se ptala respondentů, jestli jejich kolegové a kolegyně na 

obdobných místech jsou také vysokoškoláci. Polovina respondentů uvedla, že kolegové jsou 

z valné většiny VŠ, 11 respondentů sdělilo, že na srovnatelných místech jsou v organizaci 

zastoupeny oba typy a tři respondenti označili své místo jako středoškolské. Elena jako 

personalistka nevidí svou práci nijak náročně. „K tý pozici bych tu školu nepotřebovala, to bych 

zvládla, i kdybych šla z gymplu.“ Do budoucna by chtěla zkusit pedagogickou dráhu, což byla 

její představa ze střední školy. Pedagogický titul má, ale momentálně je ráda, že může sbírat 

zkušenosti na této pozici. I další personalistky potvrdily, že je u nich stupeň vzdělání méně 

podstatný (Veronika, Katka). Leoš dosáhl zatím jen na titul Bc., stejně jako Ivan. Jejich 

profesní dráhy mají vzestupný charakter. Přesto i jejich současné pozice nejsou jednoznačně 

vysokoškolské (správce nemovitostí, poradce v sociálních službách).  Milan pracuje jako 
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správce sítě na Úřadu vlády. Přestože deklaroval svoje kolegy jako nositele magisterských 

titulů a titulů PhDr., není pro tuto pozici ve většině organizací požadováno vysokoškolské 

vzdělání. Asistentka ředitele (Lada) a úřednice ve státní správě (Petra), v určité podobě i 

tajemnice katedry a tajemník kanceláře starosty (Lenka a Václav). To jsou pozice, kde ještě 

donedávna postačovalo středoškolské vzdělání. V současných výběrových řízeních je už ale 

mnohdy vyžadováno vysokoškolské. Lenka: „Na mém místě se vyžadovalo u tajemníka 

vysokoškolské vzdělání, což Bc. jakoby není. Takže tam měl Mgr. určitě přednost. “  

 Koncept prekérního intelektuála, bojovníka za lidská práva, ochotného dělat jen to, 

co ho baví. Definuje ho odpor k velkým organizacím a zaměstnanecké kariéře. Práce 

středoškolských učitelů ho neláká pro svoji rutinu (a na pařížském předměstí i 

nebezpečnost!). Protlouká se ze dne na den jako námezdní intelektuální pracovník a vyhýbá 

se úřadům práce a jiné sociální pomoci, která byla přece vždy adresována těm neschopným 

(Rambach In:Keller, 2008,79). Za poeticky popsanou kategorií absolventů společensko-

vědních oborů není třeba jezdit až do Francie, kde autorky výzkumu čerpali empirický 

materiál pro tento ideální typ. I v mém souboru se taková respondentka objevila. Pavla 

studovala 7 let a dále pokračuje v distančním studiu Dějin umění ve vzdáleném krajském 

městě. Od absolutoria nepracovala (18 měsíců) a přesto není hlášena na úřadu práce. Raději 

bude dobrovolnicí v galerii, než by se upsala do administrativní pozice v komerční sféře. 

”Přispívám do dvou webových magazínů,ale dělám to zadarmo, abych měla praxi v žurnalistice.” Je 

ale výjimečnou v celém svém ročníku.  

3.4.11 Praxe při studiu 

 V teoretické části jsme se dozvěděli, že absence praktických zkušeností je pro 

absolventy klíčovým znevýhodněním. Kolik je ale takových absolventů, kteří postrádají 

pracovní zkušenosti? Zjištěná míra souběžných částečných úvazků a brigád během studia je 

vysoká , pro společenskovědní obory je dokonce jedna z nejvyšších. 54% absolventů 

pracovalo v oboru již před zakončením studia. Podle přesnější statistiky z aplikace Reflex se 

jemnější distinkcí oborů dostáváme ke konkrétnějším výsledkům. 46% humanitně 

zaměřených absolventů pracovalo během studia v oboru. 22% z celého souboru absolventů 

pak mělo zkušenost dlouhou jeden rok nebo více. 51% absolventů pak mělo zkušenost s 

brigádou nebo prací mimo obor v délce půl roku a více. Není se třeba obávat špatné 

pracovní morálky absolventů, většina z nich již má za sebou bohaté pracovní zkušenosti.   
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 Ze souboru zpovídaných absolventů pracovalo při studiu 28 ze 30 respondentů. U 

poloviny z nich je možné mluvit o kvalifikovaných brigádách dlouhodobějšího charakteru. 

Praxi přímo v oboru měli nejčastěji budoucí sociální pracovníci. Sára měla dvouletou 

zkušenost z katederní knihovny, než nastoupila do krajského archivu jako knihovnice a 

Karolína před nástupem do úřadu památkové péče organizovala výstavy a festivaly na 

památkových objektech, pracovala pro muzeum i regionální noviny, vedla hodiny 

historického tance. Lenka, Olina a Václav při studiu intenzivně vyučovali angličtinu v 

jazykových školách. Elena  si práci v oboru v Plzni nezískala, není tam tolik příležitostí a 

zaměstnavatelé nenabízejí částečné úvazky. Ilustruje tak zkušenost velké části souboru. 

 “Brigádu sem měla, ale bohužel nic co by se mi hodilo pro pozdější práci do CV. Samé pokladní 
práce, operátor na lince, balící linky a tak dále. Až při přípravě na diplomku jsem dělala asistentku 
pedagoga v dětské domově a pak i vychovatelku v dětském domově. Je pravda že částečné úvazky v 
Plzni moc nejsou. V Praze je těch příležitostí spoustu, na částečné úvazky. Ale zájem je taky 
obrovský.”   
 
 Z déle nezaměstnaných respondentů nepracoval Ivan: „Při škole sem nebrigádničil, 

protože sem měl důchod jako sirotek, což mi s přehledem pokrývalo veškerý náklady a nějaký žití, takže 

sem nemusel. To bylo fajn.“ a Vladimír: „No praktickou sem neměl. A jinak dost manuálních brigád, 

doplňování zboží, Archeologický výzkum a tak.“ Praxe jim tedy chyběla. Práce při studiu pro ně 

znamenala způsob obživy, nikoliv sbírání zkušeností a rozvoj. Olina i Petra hledaly delší 

dobu, přestože při studiu pracovaly. Olina: „Učila jsem hodně, občas sem někde něco přeložila pro 

známý, a pak pro kamaráda sem dělala různý dotazníky, průzkum trhu, monitoring cen, takže během 

celýho studia jsem něco dělala, abych se uživila. Takže v životopisu sem toho měla  dost.“ Obě pracují 

v Praze, obětovaly tedy dobré práci svoje pohodlí.  

 

3.4.12 Hodnoty v kariéře 

 Co je pro respondenty důležité v práci? Zcela jistě to budou hodnoty vyznávané i v 

osobním životě, uvážíme-li kolik času a energie v zaměstnání trávíme. Kvalita života 

(příjemná a zajímavá práce, uplatnění schopností, prospěšnost) a kultura práce (pracovní 

kolektiv, firemní kultura, pracovní prostředí) jsou důležité nejen pro humanitně zaměřené 

absolventy. Ve výzkumu (Keller, 2008, 167) byl požadavek na zajímavost práce a na využití 

svých schopností pokládán vysokoškoláky za nejdůležitější. V době psaní diplomové práce 

vstupuje zřetelně do hry aspekt jistoty pracovního místa. I respondenti momentálně 
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nespokojeni se svým pracovním zařazením jsou rádi, že se nemusí v současné době ucházet 

o místo. Jistota se v ostravském výzkumu umístila až na čtvrtém místě, za dobrým platem. 

To se psal rok 2006. Ve výzkumu CVVM z roku 2005 byl preferován plat před spravedlivým 

finančním odměňováním a celkovou pohodou při práci. Jistota obsadila též čtvrté místo 

(Čadová, Paleček, 2005,142). Jednalo se o vzorek celé populace, nikoliv vysokoškoláky. 

Různé indikátory znemožňují srovnání, nicméně vysokoškolská populace je logicky více 

zaměřená na obsah a cíle práce samotné. Nižší vzdělanostní skupiny mohou dbát na 

pohodu a dobrý plat, pokud pracují v rutinních a únavných pozicích, kde se nemohou 

realizovat častěji.  

 V našem souboru měnili tři respondenti v době rozhovoru svoje zaměstnání. Ivan i 

Leoš se snažili rutinní, po čase až frustrující zaměstnání opustit. Ivan:  

 „No musím se pochválit, vydržel sem to fakt dlouho. Tó se nedá, když má člověk dvě noční, 
den volno a pak zase dvě noční, tak ten den je zabitej. No a víkendy jsou úplně zabitý, protože 
služby ... jsou nárazový … Nemůžu nikam odjet.“;“To je důvod, proč sem odešel z charity, protože to 
byl po třech měsících, kdy do toho člověk nějak víc pronikl, strašnej stereotyp. Kterej 
narušovali jen občas opilí klienti, kteří dělali virvál. Tam nebyl možnej žádnej růst.“  
 
 Leoš si stěžoval na zvýšené pracovní vypětí, které nebylo řádně ohodnoceno, byl 

rád, když se objevila jiná nabídka. 

 „Pak sem vlastně dělal obojí, obchod i logistiku. Hodně toho na mě  leželo, takže sem 
odešel docela rád. Přibyla práce a plat se vůbec nezměnil. ... Něco slíbili a nikdy to nedodrželi, 
okamžitě se začali vymlouvat na krizi, i když tenkrát firmu ještě zdaleka nezasáhla. A pak začali 
vyhazovat, takže sem byl rád, že mě nevyhodili. Za celou tu dobu se peníze nezměnili, i když sem 
měl dvě práce a některý dny se to vůbec nedalo zvládat. Když sem dostal nabídku a chtěl sem 
odejít, tak to najednou šlo. Najednou by mi přidali, a začal sem bejt hrozně důležitej....“  
 
 Leoš měl se špatnými podmínkami práce více zkušeností. V prvním zaměstnání byl 

dokonce porušován zákon. Leoš vzpomíná s humorem, přečetl v práci hodně literatury. 

 „Já sem seděl v takovým malým kanclíku u telefonu a počítače, a když někdo chtěl odvézt 
nábytek, tak si u mě objednal dopravu. Člověk tam musel bejt celou otevírací dobu. To znamenalo 
třeba jenom dvě objednávky za den, takže naprostá nuda a zabitej čas. Navíc kolegyně byla 
dcerou majitele...ona furt něco měla, takže sem tam byl vlastně pořád. Třeba v březnu, kterej má 31 
dní, jsem tam byl 29 dní,všechno dvanáctky. A ta vejplata se mi v podstatě nezměnila, a já 
tam byl tři tejdny v kuse. Z toho už mi fakt hrabalo. Sem tam hodně četl (smích).“ 
 
 Lada byla propuštěna kvůli špatným ekonomickým výsledkům firmy, nové místo si 

ale našla během týdne. Všichni tři jsou v rámci souboru jediní, kdo pracují již ve třetím 

zaměstnání od absolutoria. Neměli během studia konkrétní představu, jak by měla vypadat 
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jejich budoucí profese. Studium je bavilo, ale ke konkrétní oblasti si vztah nenašli Je možné, 

že proto je jejich cesta za vyhovujícím zaměstnáním strastiplnější, než u ostatních.   

 Celkem 22 absolventů ze všech třiceti považuje za nejdůležitější seberealizaci, 

naplnění a fakt, že je práce baví. Jistotu zmínilo 7 respondentů, nezávislost pak 6 a finanční 

ohodnocení 5. 4 respondenti podtrhli význam tvůrčího a motivujícího kolektivu, neformální 

firemní kultury a kvalitních mezilidských vztahů na pracovišti. Prospěšnost společnosti 

zmínili sociální pracovníci, ale také personalistky. Byla zmíněna i stabilita společnosti 

(Elena) a sbírání nových zkušeností, osobní růst (Karla, Katka). 

 Leoš preferuje jistotu a doufá, že jednou dokončí magistra. „Jistota, Nejsem kariérista, 

netoužím po tom. Když to budu zvládat, tak bych třeba dostal nějakýho podřízeného, a pak bych si 

mohl i dodělat toho magistra“ Ivan jde po smyslu práce a jejím přínosu ostatním, proto se 

specializuje na sociální oblast. „Aby ta práce pro mě osobně měla nějakej smysl.(...). Že klient 

nemusel spadnout až na dno, nemusí bejt na ulici, nemusí se živit krádežema nebo začít pít. (mají 

zázemí – najdou si práci a odcházejí..)Takže to pro mě má smysl. Můžu bejt špatně placenej, ale 

když dělám takovou práci, tak sem i to ochotnej přijmout.“  

 Martin ocenil přátelské vztahy na pracovišti. Kariérismus a ostré lokty se v 

neziskovém sektoru příliš nevyskytují. „Firemní kultura, která je tady skvělá, neformální. Tady 

sou všichni v jedný lajně, a nad tím ředitel, kterej občas říká vemte to za mě, a nikdo nechce 

samozřejmě, protože víme co to všechno obnáší. Heslo našeho ředitele je, že lidi podávají nejlepší 

výkon, když dělají to co je baví.„ Petr je velice společenský a citlivý člověk, kamarádské 

prostředí je pro něj podstatné. „Já v momentě když začnu mít konflikty s lidma, tak mám zaječí 

úmysly a říkám si, jestli to má smysl. Pro mě jsou mezilidský konflikty úplně nejotravnější. 

Snažím se tomu vyhejbat. V práci tohleto nesnesu.“ 

 Sára a Dana preferují podnětné prostředí, ve kterém mohou růst, sebevzdělávat se. 

Sára čekala na vhodné místo přes půl roku, jen aby nemusela jít mimo svůj obor zájmu. 

„Proto jsem tak dlouho čekala, nechtěla jsem zkoušet žádnou administrativu, protože by mě to otrávilo. 

Samozřejmě je dobrý mít práci, která je jistá, ale je zásadní, aby to okolí bylo pro mě motivující . Mezi 

lidma, který jsou na stejný vlně, co vystudovali podobný obor, nebo se o to zajímají, o 

historii, takže tam nezakrním.“ Katka je na tom podobně . ”Z každé práce se stane rutina, ale 

když se tam potom nic nedělá... třeba dělat na přepážce na poště, to by mě nebavilo, i kdybych byla 

finančně ohodnocena.” 
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 Soňa a Veronika absolvovaly kromě Humanistiky ještě pedagogickou fakultu. O 

učení se ale vyjadřují jako o činnosti, která nepřináší kýženou seberealizaci a uspokojení. 

Veronika mluvila o učení s vyloženým odporem. 

  “Hlavně ta práce pro mě musí mít smysl. Když bych teďka musela jít učit, tak bych byla 
znechucená, mě by to zničilo. Někdo to dělá pro 2-3 lidi z těch 30, který to zajímá, ale mě to 
nestačí. Mě to musí naplňovat, a od toho se odvíjí všechno. Finance už nejsou tak důležitý, 
protože tam trávím strašně času. Třeba dneska sem vstávala v 3:30, nočním busem, v mrazu. A v 
autobuse sem potkala zaměstnance, tak sme si popovídali jak to tam chodí. A já vím, že on byl 
zoufalej, potřeboval práci a já sem mu jí poskytla. A má to výsledky. Školství ne! Ztracenej 
čas. Proč já jim to mám předžvejkávat, když umí číst.”  
 
 Soňa vyučovala na střední škole, nyní působí na zvláštní základní škole. Po 

absolvování dvou vysokých škol se cítí ve své současné práci nevyužitá, proto vyzdvihuje 

finanční přínos, který ji přesvědčil tuto práci vyzkoušet.  

 “Dokud sem neměla peníze, tak sem sí říkala že důležitý nejsou. Ale když je mám, tak vidím 
co všechno si můžu dovolit. Teď už nevím co říct... to se asi spíš zapřu a budu dělat to, co mě 
zrovna dvakrát nebaví, ale zase budu  moct zajistit rodinu... v tom školství se člověk realizuje, 
ale zpětná vazba už moc není, děti na vás defakto kašlou, hlavně na střední, to je nezajímá. U mě to 
ale vždycky bude muset souviset s lidma, abych z toho nezešílela, tojo.”  
 
 Petra jako úřednice nehodnotí smysl svojí práce moc vysoko. V průběhu studia se 

ještě hlásila na lékařskou fakultu, kam se i dostala, nakonec ale nenastoupila. Přiznává, že 

by ráda dělala něco užitečnějšího.” Jsem ráda, že jsem si našla práci, tak! Představuju si i jiný 

užitečnější věci, který bych mohla dělat.”  Olina I Petra měli ze studia podobný pocit. 

Odtrženost od reality a malou využitelnost v činnostech, které pomáhají lidem. Podobná 

myšlenka  se objevila také u Veroniky a Martina. Olina naráží na profesní priority ve vztahu 

k rodině. ”Někdy upřednostníš rodinu, někdy práci, chceš se realizovat, něčeho dosáhnout. 

Myslím že pro ženskou je to ještě horší, že musí řešit rodinu, děti, kdy teda, jak to bude v práci, 

jestli se tam vrátí po mateřský, jestli tam bude místo nebo nebude.”  Olina se Soňou byly v tomto 

smyslu jediné, které vztah mezi rodinným a pracovním životem zmínily. Je to 

pravděpodobně dáno nízkým věkem respondentů (v průměru 27,2 roku) a odkládáním 

manželství a mateřství až po vytvoření stabilního statusu na trhu práce.  

 Gustav ještě zmínil rozdíl mezi komerčním a veřejným sektorem, který se odlišuje 

nejen výší platu, ale i vynaloženým úsilím. Neziskový a veřejný sektor nabízí větší 

nezávislost za cenu nižších příjmů. “ To mi přijde fér, nejsem placenej, ale nepředřu se. Nefér 
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by mi přišlo, kdybych se tady dřel jako blázen, a neměl za to žádné peníze to už bych asi 

nevydržel.”  

3.4.13 Ochota stěhovat se, dojíždět 

 Podle výzkumu (Keller, Tvrdý, 2008, 99) dojíždí do práce déle než hodinu pouze 5% 

vysokoškoláků, a jsou to oni, kdo nejčastěji dojíždí do zaměstnání. Absolventi Humanistiky 

dojíždějí z Plzně do Prahy poměrně často. Někteří již dojíždění psychicky ani fyzicky 

nezvládali a zajistili si v Praze provizorní bydlení, nadále ale počítají s návratem do Plzně 

(Olina, Petra, Petr). Nebo považují Plzeň, nebo své rodné město za svůj primární domov, 

kam na víkend dojíždějí.( Václav, Dana). Nejdéle vydržel Petr, který dojíždí již tři roky do 

Prahy vlakem (105 minut jedna cesta). Jan dojížděl dvacet měsíců, poté se mu podařilo 

získat pravomoc založit v Plzni krajskou pobočku státní správy.  

 Jediný Milan se do Prahy odstěhoval dobrovolně a plánovaně, o Plzni se nevyjadřuje 

hezky.  

 „Především jsem již déle nemohl vydržet v regionálním plzeňském prostředí, vyznačujícím se 
zpátečnickým čecháčkovským pokrytectvím, maloměšťáckým netolerantním odsuzováním a 
především přebujelým provinčním egoismem.“; “Velice podnětné prostředí metropole člověka 
přirozeně motivuje k seberealizaci nejen v zaměstnání ale i v osobním životě, neboť člověk nikdy 
nezažívá nudu a prázdná místa.“  
 Druhá strana názorového spektra se zase vyznačovala extrémní nechutí k 

velkoměstskému shonu, anonymitě a neupřímnosti.  Sára: „Vůči Praze mám trochu předsudky, 

takže tam se mi moc nechce. Na mě je to hrozně veliký místo.“ Kamil „Praha je málo osobní. Spousta 

lidí a nikdo nikoho nezná. To by byla ta nejzazší možnost.“ Vladimír „No ani po půl roce 

nezaměstnanosti  sem nebral  v úvahu dojíždění  do Prahy, já mám Plzeň rád.“  

 Polovina respondentů se kladně vyjádřila k přestěhování. Dojíždět, například z 

Plzně do Prahy by byl ale ochoten jen málokdo. Jan dojížděl v prvním zaměstnání, ale 

přespával na pracovišti mezi službami. Denní dojíždění pokládal za příliš únavné. Přesto 

začal svoji profesní dráhu v Praze, aby mohl pracovat v oboru. „No v rámci nabídky 

pracovních serverů jsem zjistil, že nabídka je minimální, takže to všechno směřovalo do Prahy. 

Nabídli mi snesitelné podmínky, takže sem to vzal i s tím dojížděním. Čtyři dny v Praze a 

čtyři dny v Plzni, takže ve výsledku půl měsíce v Plzni, tak to sem zvládl i s dojížděním. Ale nebyl 

bych schopen dojíždět každý den do Prahy, což sem si vyzkoušel ...v zimě, a bylo to hodně namáhavý.”  

Václav a Dana se do Prahy rovnou přestěhovali. Dana řešila svůj přesun realisticky. „Mám 
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tu dost známých, nemám k Praze žádnou averzi, takže to nebyl problém. A věděla jsem, že spolužáci 

měli problém sehnat práci v Plzni a skončili tím, že dojíždí Praha-Plzeň každej den, což je dost časově 

náročný. Ale asi bych tu skončila i bez toho přítele.“ Václav by se rád vrátil do rodných Klatov, 

pokud by se naskytla příležitost. Představa doživotního splácení ho děsí.  

 „Praha je super, ale dlouhodobě na život, to není moc dobrý. Člověk tady nemá zázemí, to je 
blbý. Abych si tu za 6 mega pořídil dva jedna, to ne. To radši budu dělat v Nýrsku v továrně, a to 
myslím vážně.”;”V tomhle vychovávat děti? To je neuvěřitelný, tady ani není kde zaparkovat. Budu 
řešit návrat. Kdybych měl takový místo v Klatovech, tak jdu okamžitě. V Británii je mnohem 
víc rozvinutej ten čtvrtek sektor neziskovej,je mnohem víc obsazenej. Ale tady je to jenom v Praze a 
jinak nic.“  
 
Hromadný odchod mladých lidí z venkova a menších měst vidí jako zásadní problém. “To 

by bylo zajímavý téma, exodus mladejch lidí z menších měst, protože z gymplu, nás bylo třicet, a 

minimálně dvacet je jich v čudu, buď tady (Praha) nebo v cizině. V tom menším městě 

zůstali učitelé, doktoři a to je zlý. Ale je pravda, že situace před dvěma lety byla jinší, firmy se 

prali i o absolventy, dneska chtějí praxi, za každou cenu.” 

 Petr se přestěhování vzpouzel, proto dodnes dojíždí. Jedinou motivací k 

přestěhování by pro něj byl partnerský vztah.  

 “Já sem do Prahy nechtěl, nedostali by mě tam párem volů, a proto taky do dneška 
dojíždím. Já sem z malýho města, a Praha je pro mě nepřijatelná, tou rychlostí a 
neupřímností a divným životem. To ta Plzeň nemá. Nemůžu si pomoct, ale nepřirostla mi k srdci ani 
za ty tři roky.“; „ Já si ve vlaku odpočinu, hodim šlofíka a vylezu v Plzni čistej a nechám práci v 
Praze. Neumím si představit, že bych tam bydlel!”  
 
 Veronika a Katka by se v případě nezaměstnanosti přestěhovaly, na rozdíl od Ivana, 

Vladimíra a Kamila, kteří i přes svoji delší nezaměstnanost nebrali stěhování jako schůdné 

řešení své situace. Veronika je nekompromisní. “Určitě, když sem to teď zažila, být dva měsíce 

nezaměstnaná, tak bych se odstěhovala i do Brna, kdyby tam nějaká práce byla. Klidně. Bez práce je to 

strašný.” Ochota ke stěhování se kryje s touhou po seberealizaci. Ze skupiny Chci Zájem 

proměnit v Práci by se nebyla ochotna stěhovat pouze Sára. Ta přitom magisterské studium 

absolvovala až v Olomouci, je  zvyklá být daleko od domova. Vysvětluje: “Těžko se sžívám s 

novým prostředím a kolektivem, nad dojížděním bych hodně váhala. Trvalo by mi dlouho, než kdybych 

si na to zvykla. I z Olomouce jsem jezdila každej víkend domů, i když to bylo daleko.” 
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Nezaměstnanost  

 8 respondentů z 30ti aktivně hledalo zaměstnání tři měsíce a déle. Další tři 

respondenti (Václav, Jan, Milan) byli delší dobu hlášení na ÚP (Milan 18! měsíců), ale práci 

aktivně nehledali, neabsolvovali žádné pohovory. Jan se zotavoval z úrazu, a připravoval se 

na přesun do Prahy. Václav vyučoval v jazykové škole a připravoval se na přesun do Prahy. 

Milan se rekvalifikoval na správce sítě, mimo jiné díky ÚP a připravoval se též na přesun do 

Prahy. Dalších pět respondentů strávilo prázdniny jako klienti ÚP, od září ale aktivně 

hledali a práci zanedlouho našli. Osm nedobrovolně nezaměstnaných respondentů (3 

měsíce a více) bychom mohli rozdělit na dvě skupiny. Nejdříve se ale podívejme, jak se 

výzkumný soubor liší od dat z Reflexu. Data pro můj soubor nejsou závislá na hlášení na 

ÚP. Jan, Milan i Václav byli přes dlouhodobé přihlášení počítání do první kategorie, když 

začali aktivně hledat, získali místo do jednoho měsíce. Respondenti méně často hledali 

zaměstnání již před ukončením studia. Raději si užili poslední prázdniny.  

    Tab. 6: Délka nezaměstnanosti u absolventů humanitních oborů po SZZK 

     Reflex (vlastní úprava)                                 Výzkumný soubor 

 

Aktivní uchazeč  (Vladimír, Štěpka, Petra, Petr) 

 Tito absolventi snášeli nezaměstnanost velice špatně. Odrazila se na jejich 

psychické rovnováze. Přestože aktivně vyhledávali volná místa a absolvovali mnoho 

pohovorů, výsledek se dostavil po delší době.  Průměrná délka jejich nezaměstnanosti (bez 

prázdnin) byla 4 měsíce. Vladimír nastoupil  do své první práce až v březnu. Vyhrál 

výběrové řízení na novinového redaktora. Předtím absolvoval řadu pohovorů.  

 “No (ticho), zhruba nějakejch třicet, ale ve většině případů bylo jasný že mě nepřijmou. Já 
sem chtěl něco hlavně dělat, protože půl roku je poměrně nepříjemný, na pracáku. To už na tebe 
koukají, jestli si tu práci sehnat vůbec chceš. Potkával jsem tam třeba dlouhodobě nezaměstnaný 
Romy a po několika měsících, to je hrozný, frustrující. Čím dýl sem byl bez práce, tím víc mě to hnalo, 
víc sem posílal životopisů, chodil sem na pohovory a i ty pohovory byly k něčemu dobrý, i když člověk 
tu práci nedostane. I když byl výsledek negativní, tak se toho člověk mohl nějak poučit.“ Vladimír ze 

1 až 3 měsíce 40 15% 1 až 3 měsíce 11 37%
4, 5 měsíců 15 6% 4, 5 měsíců 5 17%
6 měsíců 15 6% 6 měsíců 0 0%
7 až 12 měsíců 15 6% 7 až 12 měsíců 3 10%
14 měsíců a více 11 4% 14 měsíců a více 1 3%
Nikdy nezaměstnán/a 170 64% Nikdy nezaměstnán/a 10 33%
celkem 266 100% celkem 30 100%
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svého neúspěchu viní pouze sám sebe. “Já sem to určitě nesváděl na školu. Rodiče a známí mi 
třeba říkali, že se nemůžu divit s takovoudle školou, ale já sem to tak nebral. Spolužáci taky hledali 
delší dobu.”  
 
 Petra jako jedna z mála hledala místo přes prázdniny, které ale nebyly co do 

volných míst příliš bohaté.  

 “Stovky...(smích), stovky, stovky mejlů, stovky pohovorů. Telefonáty a tak... třeba ze 
střední školy (elektro) všechny holky našly místo, v pohodě. A tady, z Humanistiky se 
spousta lidí tak nějak plácalo, hledalo, nevědělo. My už sme byly ročníky, kdy už byla devítka, 
takže mě bylo 25, a všichni (zaměstnavatelé), že jim utečeš na mateřskou a všichni věděli co ty 
chceš, co si plánuješ! Tak to mi štvalo úplně neskutečně. Takže ženský jsou v tomhle určitě 
znevýhodněný. Já sem jako ve všech těch firmách byla! Tam nahoře (průmyslová zóna), takže tam 
sem to měla obejitý!”;“No měla jsem profil u čtyřech personálek. A to když se ozvali, tak jedině 
kvůli té střední škole, na tu techniku. Jinak vůbec.” 
 
 Petr při studiu zvládal manažerské a muzikantské povinnosti, založil hudební 

webportál a publikoval tam své články, hodně cestoval. Přesto pro něj nebyl přechod na trh 

práce snadný. Po dvou měsících nezaměstnanosti se začal ucházet i o středoškolská místa. 

Zaměstnavatelé paradoxně nechtějí vysokoškoláky na takových místech zaměstnávat, ani za 

stejný plat. Obávají se brzkého odchodu zaměstnance a  utopených investic do zaučení. Petr 

popisuje průběh své nezaměstnanosti.   

 “Já sem začínal u pozic, který mě zajímaly, ale když tě třikrát čtyřikrát odmítnou, tak 
vznikne tlak, aby si začal něco dělat, řešíš to brigádama, ale není to ono. A pak se zdá každej 
měsíc delší a delší. … Začínal jsem u pozic jako je interní komunikace, PR atd. A pak sem začal 
blbnout, začal sem zkoušet aspoň místa s AJ, třeba i když sem věděl, že je to práce pro 
středoškoláka. A oni na mě koukali. Vy tady nemáte co dělat, vy byste nám za tři měsíce utekl, sorry. 
Člověk dělá chyby ze kterejch se pak poučí. Ale začneš blbnout, když se ti nedaří.“  
 
 Petr také odešel do Prahy, na rozdíl od Petry na odbornou pozici. Svou kariéru 

úspěšně rozvíjí. Dodnes hodnotí dlouhou dobu hledání jako svůj osobní nezdar. Zpětně vidí 

svůj neúspěch jako souhru více faktorů. Nemůže vlastnit řidičské oprávnění, které je v 

reklamních a produkčních firmách potřeba. Špatně si strukturoval životopis, kde uváděl 

příliš mnoho aktivit spojených s hudbou. “Oni si mysleli, že kecám. Málokterej personalista mi to 

věřil. Já sem si tam napsal manažer kapely zčista jasna, osm let, a oni tu kapelu neznali a neviděli v 

tom žádnou vědu, že by to mělo něco znamenat. Ale já na to byl pyšnej, protože sem je dostal z 

regionální kapely na kapelu ,co jezdila 50 koncertů ročně po republice.”  

 

Pasivní žadatel (Ivan, Olina, Pavla, Kamil, Milan) 
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 Tito respondenti přistupovali k hledání méně aktivně, absolvovali méně 

pohovorů a jejich průměrná doba nezaměstnanosti je téměř 10 měsíců, přičemž Kamil i 

Pavla jsou stále nezaměstnaní. Všichni ale měli určitá omezení, která jim hledání 

znesnadňovala. Nepůsobili laxně, spíše jejich průbojnost byla nižší. Dá se říci, že 

nezaměstnanost snášeli lépe než skupina Aktivní uchazeči. Olina i Pavla si během 

nezaměstnanosti stabilně přivydělávaly. Olina učením v jazykové škole a marketingovým 

výzkumem. Čekala na nabídku práce v oboru, přestože měla možnost začít pracovat v 

administrativě. Absolvovala pouze několik pohovorů za celou dobu nezaměstnanosti “Na 

pracáku do tebe pořád šijou, ať už si něco najdeš. Ale to byly samý ekonomický věci, asistentka, byla 

jsem ve spediční firmě, kde by mě i vzali. Ale já sem nechtěla, protože to finanční 

ohodnocení...chtěla jsem víc, než mi mohli dát. Bylo na mě vidět, že hledám práci jenom proto, 

abych byla zaměstnaná, než si najdu práci, kterou chci dělat. Takže to prohlídli.” Nakonec se 

smířila s dojížděním do Prahy.” Poslala jsem životopis, a oni v podstatě jediný se tak nějak....(měli 

zájem).”  

 Ivan absolvoval velké množství pohovorů, zprvu ale spoléhal na úřad práce. Stejně 

jako Vladimír, chodil Ivan na irelevantní pohovory, které mu umožnily udržovat se v 

kondici a v kontaktu s pracovním trhem.“Já sem se zpomalil a stagnoval. a když se tomu člověk 

poddá, tak už tu práci nenajde, a bude jenom hloupnout. To jde jenom o to, aby chodil na pohovory, 

aby se na ně připravoval. To nabuzuje. To myšlení aby nezahálelo.”  Pavla, dosud nezaměstnaná se 

snaží získat místo v oboru, nebo alespoň v oblasti, kde bude mít její práce smysl. Byla by 

ochotná jít do administrativy pouze tam, kde by “papírování” mělo nějaký vyšší účel, 

například neziskový sektor nebo kulturní zařízení. Snaží se získat praxi dobrovolnictvím a 

byla by ochotná se přestěhovat, pokud by dostala šanci dělat to, v čem vidí smysl. Uvažuje 

o dalším studiu. ”Myslela jsem, že Humanistika bude dobrá do státní správy, ale vždycky se najde 

škola, která je na to víc specializovaná. To už sem si říkala, že půjdu letos na medicínu nebo na práva, 

protože šance, že najdu práci v příštích osmi letech je minimální (smích).”  

 Rozdělení souboru absolventů by mohlo sledovat i jiné kritérium. Bylo 

statisticky potvrzeno, že absolventi s vyšší důvěrou ve své individuální schopnosti řídit 

proces hledání práce absolvují stejně, nebo i méně pohovorů, než ti s nižší sebedůvěrou, 

zato však ve vyšší míře dokáží změnit přijímací pohovor v následnou nabídku zaměstnání. 

Získávají nabídky od preferovanějších zaměstnavatelů. Ti, co nevěří ve své schopnosti najít 
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si odpovídající zaměstnání se dopracují k vyššímu počtu pohovorů, ale ty jsou výsledkem 

nesoustavného, namátkového hledání. Výsledkem je méně nabídek, a častěji na méně 

žádoucí místa (Moynihan,2003,231). Víra ve své schopnosti při hledání byla zřejmá u Petry, 

Štěpánky a Petra, částečně u Oliny. Také si našly dobrá místa.  

 

3.4.14 Vzdělávací politika a perspektivy Humanistiky 

  Respondenti se vyjadřovali k současné vzdělávací politice, tlaku na růst 

počtu vysokoškoláků, ale také k množství přijímaných studentů na jednotlivé obory, tedy 

tématům rozebraným v teoretické části práce.  

 Elena podporuje univerzální přístup na vysoké školy a vyzdvihuje proto osobní 

kvality, které  budou při konkurzu do zaměstnání hrát stále důležitější roli. „No student si 

musí uvědomit, že studium samotné mu k úspěchu stačit nebude. Musí se snažit zapracovat na 

sobě, na svých dalších kvalitách a znalostech. Bakalář bude za chvíli něco jako maturita.“ Ivan, Leoš, 

Soňa, Zuzana i Svatka podporují svobodnou volbu oboru, bez ohledu na následné 

uplatnění. Každý má mít právo vystudovat to, co ho baví. Leoš akcentuje přínos 

humanitního vzdělání. “Každej by měl mít právo vystudovat co ho baví, když na to je kapacita. On 

bude na pár let spokojenej (studium), a někdy v budoucnu ho třeba uplatní. Uplatnění není 

všechno a ta škola se snaží člověka naučit přemejšlet, a za to sem rád.“ Svatka si cení 

flexibility Filozofické fakulty, která se snaží upravovat studijní plány podle vývoje na trhu 

práce, a to konkrétně aktualizací nabídky předmětů a jejich obsahu. Martin též:  

 ”Když já sem odešel, tak se to změnilo, člověk se může dřív profilovat, maj ucelený bloky. Kdo 
chce, ten si vybere svoji životní cestu, někteří lidi si najdou i v tom studiu svůj bonbónek, kterej si 
budou opracovávat, v rámci budoucí akademické dráhy.” Na druhou stranu pro něj byla kapacita 
oboru nadměrná. “Tyhle obory jsou pro mě známkou devalvace vysokého školství. Při dvou stech 
studentech.“ 
  Petr, Václav, Gustav a Šimon také nešetří despektem. Václav: “Asi to byla spíš taková 

přípravka na magistra, počítalo se s tím, že tam většina lidí půjde....Jinak vysokoškoláků je nadbytek, 

zejména v humanitních oborech, kdyby jich byla čtvrtina, tak by to stačilo, a to říkám s tím, že 

jsem tu školu sám absolvoval, a šel sem cestou nejmenšího odporu, protože ta škola byla 

jednoduchá. Jednoznačně! Věděl sem, že přitom budu pracovat...” Všichni tři zmiňují hluboký 

pokles v nárocích na středních školách. Na maturitu dosahují i studenti s neodpovídajícími 

výsledky, což způsobuje přetlak na vysokých školách. ¨ 

Šimon: “Když já sem nastupoval (...), tak to byla výběrová škola, hlásilo se tisíc lidí, a dostalo se 
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120, dneska se jich hlásí 200 a dostane se 180, takže celková degradace vzdělání. Učiliště sou 
nenaplněný, protože každej chce maturitu za jakýchkoliv podmínek, jedno kde.”;”Chrlení 
obrovskýho množství vysokoškoláků, i za cenu toho, že nemají potom prakticky uplatnění na trhu 
práce, a to se netýká jen filosofů, ale taky právníci mají obrovský problém, ekonomové.”  
 
 Petr má radikální názory na rozvoj vysokých škol. Raději by platil školné a omezil 

počet svých potenciálních spolužáků, nejlépe i celých vysokých škol za cenu toho, že bude 

kvalitní výuka pro málo lidí. Zároveň lituje učitele, kteří musí s méně důvtipnými studenty 

trpět.  

 “Za cenu toho, že budu mít kvalitní výuku pro málo lidí. My měli přednášku pro 230 lidí. 
Plus ještě k tomu 50 pajďáků, takže mě tam už nikdo nikdy neviděl. ...  Já sem studoval s 
lidma, kteří se museli šrotit na každou zkoušku. Ten člověk by měl mít nějakej přehled, bejt 
schopnej si něco dovodit atd. Ty lidi se uplatní, ale sou intelektuálně úplně jinde. Já sem se 
nemusel na žádnou zkoušku učit, ležet v tom tejden, stačilo mi číst noviny.“ 
 
 Řada respondentů, ač v konkurenci trhu práce uspěli, hodnotí všeobecnost svého 

oboru jako bariéru. Štěpánka: “Je to takový zvláštní(despekt) když má jen tu Humanistiku a nemá 

žádnou specializaci. Neumí nic navíc. Tam je těch možností uplatnění strašně málo. Je těžko 

definovaný co z vás bude a je to problém. Lidi vyjdou, a sou to samý co po maturitě. Mají jenom ten 

titul a to není všechno.” Často byla Humanistika přirovnávána k nástavbě na gymnázium. 

Karla promovala na FF ZČU dokonce ve dvou magisterských programech (EKS, TFK). 

Uvádí nedostatečnou kvalifikaci absolventů FF  “Absolventi FF se často hlásí na pozice, které 

může dělat člověk se středoškolským vzděláním. Na výuku na školách nemá dostatečnou 

kvalifikaci., Umíme od všeho něco, ale v globálu vlastně nic. Protože nejsme na nic pořádně 

zaměřeni.”  Karolína a Jan věří, že když se student věnuje svému tématu intenzivně, může 

vždy dosáhnout úspěchu, uplatnit svůj zájem v praxi. Karolíně se to podařilo, pracuje v 

památkovém ústavu. Vstupovala na vysokou školu ze zdravotnictví, měla náročnější 

výchozí pozici oproti maturantům.“Důležité je něco chtít a jít za tím a take se tomu věnovat celou 

svojí bytostí.” Jan:“Já myslím že tě ta škola prostě nemůže vybavit do praxe, ty školy který sem 

poznal, tam vždycky záleželo na člověku co si z toho vybral, a když ho něco bavilo tak se do 

toho opřel, a pak je to spíš štěstí, když to člověk uplatní v tý práci.”  

 Lada, Lenka a Gustav považovali magisterské obory za velice náročné. Oproti 

bakalářskému  programu byl skok v nárocích obrovský. Lada “Na Humanistice bylo hodně 

lidí, ale na antropologii nás bylo asi šedesát a za dva roky nás skončilo šest. Humanistika 

byla procházka procházka růžovým sadem proti antropologii. Někdy sem toho měla plný zuby. Ten 
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rozdíl byl markantní.”  Lenka považuje vyhazování studentů v průběhu studia za sobecké, 

preferovala by zařazení obtížných selekčních předmětů na začátek studia, aby méně zdatní 

studenti neztráceli roky. “No, myslím že by se to mělo řešit už u přijímaček, proč okrádat ty 

studenty o rok života. Nastavit laťku u přijímaček a v prvním semestru, ale pak už ty studenty nechat 

bejt. Ne že je tam člověk čtyři roky a pak je bez titulu, protože nesplní jeden předmět.” 

 Běta zvolila magisterské studium na jiné regionální univerzitě a vzpomíná s velkým 

respektem na Humanistiku. Odhaluje, že studenty Humanistiky stmeloval společný „úděl“ 

málo respektovaného oboru. Oproti jiným programům ale považuje Humanistiku za 

výbornou. “Mezi námi humanisty jsme si vypěstovali kult sebepodceňování typu „my humáči" 

a to nás tak nějak stmelilo. Po zkušenostech mnohých z nás z navazujících magisterských programů na 

jiných školách či oborech ale vidíme, že toto hodnocení bylo trochu přehnané! Tak bych k těm 

kritickým hodnocením přistupovala trochu s rezervou.” Spíše pro usmání studenti dokládají tuto 

atmosféru výroky svých vyučujících. Lukáš: “Budete třeba prodávat banány, ale budete vědět, kdo 

to byl Platon.“ Dana: „Oblíbený fórek byl, jakou větu používají absolventi Humanistiky ve své práci 

nejčastěji? S kečupem, nebo s hořčicí?“  

 

3.4.15 Opakovaná volba oboru 

 Standardní výzkumy uplatnění absolventů a hodnocení vysokých škol 

zahrnují i otázku na hypotetickou opakovanou volbu oboru. Kdyby si respondenti mohli 

vybrat svoji studijní dráhu znovu, volili by nejčastěji jiný obor na stejné univerzitě. Oproti 

souboru absolventů humanitních oborů z výzkumu REFLEX je to rozdíl o 33%. Vysoké 

procento je syceno dvěma rozličnými důvody. 

Ano,volil(a) bych znovu 64% Ano, volil(a) bych znovu 31% 
Jiný obor na jiné VŠ 21% Jiný obor na jiné VŠ 24% 
Jiný obor na stejné VŠ 8% Jiný obor na stejné VŠ 41% 
Stejný obor na jiné VŠ 7% Stejný obor na jiné VŠ 0 
Celkem 262 Celkem 29 
Reflex(vlastní úpravy)                   Výzkumný soubor  

 Za prvé, studium Humanistiky nebylo pro 27 (90%)  respondentů zvoleno jako 

prioritní, přesto by jej šlo znovu studovat 31% z nich. To není špatný výsledek. Část 

respondentů by ale stále dala přednost oboru, na který nebyli po maturitě přijati. S tím 

souvisí i další studijní aktivity uvnitř souboru. 23% respondentů dále studuje, ať už obor, 
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který chtěli studovat kdysi (Šimon Práva, Pavla Dějiny umění), nebo to potřebují k své práci 

(Zuzana Sociální práci) nebo pokračují v doktorském programu (Karla a Lukáš, Jan ho 

ukončil z časových důvodů, ale do budoucna by o něj stál, Sára ukončila dobrovolně).  Tři 

respondentky studovaly dva různé programy současně (Katka Ekonomiku, Soňa a Veronika 

Učitelství) a konečně tři respondenti odešli studovat navazujícího magistra na jinou 

univerzitu (Martin Sociální a veřejnou politiku, Běta Andragogiku, Sára Judaistiku a 

Historii). Ti co by si dnes vybrali jiný program Humanistice vyčítají přílišnou všeobecnost, 

omezené možnosti profesní specializace. Raději by volili oborově čistší a/nebo praktičtější 

program. Ne všichni jsou si ale jisti, jaký obor by to měl být! 

 Za druhé, překvapivou odpověď poskytlo 5 respondentek (Zuzana, Svatka, Petra, 

Lenka, Karla), které by vážně přemýšleli nad volbou technického oboru! Není  pravda, že by 

studenti, a zejména studentky humanitních oborů, měli vždy strach z matematiky a fyziky. 

Není ani pravda, že by měli odpor k technicizmu a prakticizmu. Naopak některé z nich 

dlouhé studium filozofie unavilo opakem, jak to vtipně okomentovala Olina. Je zde  prostor 

pro technické školy, potýkající se s úpadkem zájmu uchazečů, aby se snažili zejména dívky 

přesvědčit o výhodách studia techniky. Petra a Svatka přešly na Humanistiku z dopravní 

průmyslové střední školy a dnes by raději volili technickou vysokou školu. Lenka jako 

premiantka ovládala matematiku stejně jako historii, přesto šla z gymnázia na Humanistiku, 

což už by dnes neudělala. Lenka i Dana si myslí, že mají technické školy špatné PR. 

Dana:„Technické obory  se opomněly, asi mají špatné PR.To už začíná na střední škole, většina lidí 

klasika, nemám rád matiku, nesnáším fyziku, chemie se bojím. Přitom by asi nebylo tak těžké to 

zvládnout. Spoustu lidí to odradí, mají pocit, že je to moc složité, kvůli špatným 

vzpomínkám na vyučující. To je asi nejsilnější kritériu při výběru vysoké školy, ty špatné 

vzpomínky na profesorku matematiky. Tam jsou rezervy. Kdyby část lidí se přelila do technických 

oborů, bylo by to fajn.“ Lukáš naopak PR technických škol hodnotí kladně, na rozdíl od těch 

humanitních. „Technický obory mají dobré PR, umí říct co se jim povedlo.“  

 Leoš, Kamil i Ivan přiznávají, že jsou pro ně inženýrská povolání vrcholem 

nudy. „Věděl sem že uplatnění bude špatný, protože většina kamarádů šlo na technický obory, a 

budou mít práci hnedka, ale já sem si víc užíval na škole.“ Kamil „No zase se plácat na nějaký 

technický škole, kde by mě to nebavilo, a dělat práci, která by mě taky nebavila... .“ Milan na to šel 

racionálně, zvolil si kombinaci obojího. Před i po vysoké škole pracoval v IT, kde toho 
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mnoho se studia nevyužije, ale:„Lidsky mi tento obor dal nesmírně mnoho, a to jak Humanistika 

tak Politologie, neboť mne to naučilo kontextuálnímu přemýšlení.“ Karla, stejně jako mnoho 

dalších, vyzdvihuje fakt, že ji studium bavilo, osobně obohatilo a na léta strávená na FF 

ZČU vzpomíná v dobrém. „Šla bych studovat nějaký technický obor, ekonomku, strojírenství 

nebo elektro . Vyžaduje si to trh práce  a více inklinuji k technice a praktické stránce věci. I 

když bych si studium znovu nevybrala, přesto mě to bavilo a v posledních letech se stalo spíše 

mým koníčkem.“ Lada„ Já musím říct že mi škola dala spoustu sociálních kontaktů, se kterýma se 

stýkám do dneška,  i s učiteli.“ Respondenti vzpomínají na školu v dobrém, zejména na své 

spolužáky, považují často tuto dobu za nejkrásnější v životě.  

   

3.4.16 Týmy            

 Keller a Tvrdý v závěru své publikace (2008,151) vyslovují hypotézu, že opakovaně 

deklarovaná vzdělanostní společnost získává dvourychlostní podobu, že zde vzniká jakýsi 

A-tým úspěšných, a jakýsi B-tým těch méně úspěšných (typologie převzatá od Dubeta a 

Martucelliho,1998, viz literatura). V zemích s vysokým podílem vysokoškoláků se elitní 

skupina manažerů a špičkových profesionálů odděluje od skupiny absolventů s běžnými 

diplomy, kteří vykonávají spíše rutinní zaměstnání v sektoru služeb. Konformita a flexibilita 

na nestabilním trhu práce je pro členy první skupiny náskokem, pro členy druhé nutností. 

Přestože otázka na platové ohodnocení nepadla, je možné podle pracovního zařazení a 

charakteru zaměstnavatele zhodnotit, do které kategorie respondenti mého výzkumného 

souboru spadají. Je ale třeba upozornit, že většina absolventů se na trhu práce pohybuje 

pouze několik let, nejčastěji kolem tří let, někteří i méně. Vzestup v kariéře je  jistě ještě čeká. 

Přesto je možné naznačit, kam se jejich cesty ubírají.   

               Hodnocení postavení absolventů z mého vzorku porovnáme s průměrným 

postavením absolventů humanitních oborů z výzkumu REFLEX, což jsou absolventi z let 

1998 až 2001, jsou tedy na trhu práce déle. Absolventi z mého souboru jsou nejčastější 

absolventi z roku 2006 (konkrétní rozložení vzorku na začátku kapitoly). Prvním kritériem je 

průměrná nezaměstnanost při hledání prvního místa. Vezmeme-li jako průměr 

nedobrovolnou nezaměstnanost, bez ohledu na status při ÚP, pak je to 2,3 měsíce. Pokud ale 

vezmeme nezaměstnanost oficiální (nepočítáme Pavlu) tak je to 3,3 měsíce. Podle Kellerova 

výzkumu zažilo méně než dva měsíce nezaměstnanosti celých 84 % vysokoškoláků, pouze 
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16% bylo bez práce delší dobu. V našem souboru to bylo 40%, nicméně bez těch, co 

deklarovali nezaměstnanost jako dobrovolnou to bylo pouze 30%. Dalším kritériem je míra 

autonomie, kterou podle Kellerova výzkumu disponuje 60 % vysokoškoláků. Z 

výzkumného souboru je to cca 71%21 (hraje roli míra volnosti ve výběru pracovních úkolů, 

pracovní době a další rozhodovací pravomoci). Ve studii REFLEX mělo 55% absolventů 

možnost vybrat si způsob vlastní práce, 47%  pak i cíle vlastní práce.   

                Platové ohodnocení nebylo dotazováno. Můžeme ho ale nahradit určitou typologií 

pozic. Keller uvádí 4 typy umístění na trhu práce. Jsou to manažeři a řídící pracovníci, dále 

Profesionálové typů expertů a poradců, třetí v řadě jsou technici zajišťující produkci 

hmotného a nehmotného bohatství a konečně za čtvrté zaměstnanci ve službách, kteří  “v 

různých sektorech služeb (školství, zdravotnictví, státní správa, sociální práce aj.) zajišťují 

normální chod vysoce komplexní společnosti.”(Keller, Tvrdý, 2008,148)  Největší počet 

vysokoškoláku je zaměstnán ve službách (téměř 50%), které jsou považovány za trvalý 

základ B týmu. Celý A-tým v českém prostředí je dostatečně prostorný pouze pro 30% ze 

všech absolventů VŠ. Z těchto 30% členů A-týmu je pouze 31% procent žen. Ty sem 

pronikají pouze v roli právníků, lékařů, architektů a dalších klasických povoláních. Je proto 

nasnadě, že absolventi humanitních oborů, ve většině ženy, neaspirují ať již dobrovolně 

nebo nedobrovolně na vysoce kvalifikované a prestižní pozice, které společnost 

vysokoškolákům nabízí. Jak píše Keller, B-tým má základnu ve Službách, což jsou silně 

feminizované oblasti jako školství, zdravotnictví a sociální práce. Z typologie v kapitole 

Uplatnění vzdělání v současně zastávané pozici (2.4.9)  bychom asi všechny respondenty 

zařadili do kategorie Služby. Mohli bychom vyčlenit skupinu Střední manažerské pozice 

jako nejbližší A-týmu. Jan i Petr zastávají své funkce zatím velice krátkou dobu (přes 1 rok) a 

ještě jim nebylo 30 let. Gustav šéfuje oddělení v sociálních službách, směřoval by tedy spíše 

do B-týmu.  

                                                
 
21 Jde o odhad, 20 z 28 zaměstnaných nějakou formou deklarovalo nezávislost ve své práci.  
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3.5 Poznámky z katedry 

 V rámci výzkumu jsem navštívila i samotnou katedru Filozofie na Filozofické fakultě 

Západočeské univerzity v Plzni, která je srdcem studijního oboru Humanistika. Tento 

program byl otevřen na fakultě velmi brzy po jejím založení. První absolventi Humanistiky 

opustili brány univerzity v roce 1998. První ročník měl 45 absolventů. Celkově ho v letech 

1998-2008 absolvovalo 1165 studentů. V posledních letech počet přijímaných studentů, i 

přes dostatečnou kapacitu klesá. Je to důsledek demografického vývoje, ale také rozložením 

uchazečů do vícero programů, na fakultě nově vyučovaných. Přesto zůstává Humanistika 

nejmasovějším oborem (230 přijatých v roce 2009, 256 v roce 2008 ), kterému konkuruje silná 

Politologie se 101 přijatými. Na Humanistice ale bylo přijato 81% uchazečů, oproti 38% na 

Politologii (z těch co se dostavili ke zkouškám). Oficiální charakteristika oboru a popis 

uplatnění absolventa je k dispozici v příloze.  

 Rozhovor o perspektivách Humanistiky a dílčích problémech ve vzdělávací politice 

nebyl zaznamenán na diktafon. Myšlenky a názory jsou  reformulovány autorkou. Ilona je 

sama absolventkou Humanistiky a magisterského programu Teorie a filozofie komunikace, 

zakončila studium jako většina respondentů v roce 2006, pokračovala dále v doktorském 

programu, který momentálně dokončuje. Plánuje zůstat na katedře a vyučovat i po získání 

PhD. titulu, kontakt a práce se studenty ji baví.  Ilona vnímá Humanistiku jako obecný 

základ. Primárně je zamýšlena jako přípravka na navazující magisterské studium, kde se 

student specializuje. Pokud z nějakého důvodu nepokračuje dál, velmi dobře se uplatní na 

asistentských, administrativních pozicích. Navazující programy jsou rozděleny podle 

náročnosti a specializace. EKS pojme cca 60+60 studentů ročně a je projektován jako 

pokračování Humanistiky, úžeji specializovaná TFK  je designována pro  30 studentů a je 

otevřena pouze v prezenční formě. Konečně na Analytickou filozofii a filozofii vědy 

nastoupilo v letošním roce (2009/2010) šest studentů a je otevřen jako prestižní, vysoce 

odborný program pro náročné zájemce. I díky masověji pojaté Humanistice je možné 

udržovat takto specializovaný obor na katedře.  

 Vyučující Ondřej odpovídá na otázku, jestli se dají studenti Humanistiky nějak 

kategorizovat. Část má již od začátku velký zájem o obor, ale není jich v každém ročníku 

více než deset, stejné je to podle něj na všech programech. Další část tvoří ti, co se nedostali 
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na „lepší“ školy, školy podle své preference a využívají Humanistiku jako přestupní stanici. 

Další část jsou maturanti, kteří zkouší spíše štěstí, jestli se na nějakou vysokou školu 

dostanou. Mnoho uchazečů se na Humanistiku hlásí ze středních odborných škol a vysokou 

školu brali jako určitou nadstavbu, nikoliv jasný cíl, jako to mají studenti všeobecných 

gymnázií. U části studentů Ondřej cítí obecné kvality, jsou šikovní a inteligentní. Zvolili si 

Humanistiku ze zájmu, ale zvládli by i jiné nehumanitní programy. Ti zvládají studium 

snadno a dobře se na trhu práce uplatní, bez ohledu na obor, který vystudovali. Část má 

problémy během studia, má problém i při hledání místa. To ale není chyba vysoké školy, jde 

spíše o individuální nedostatky.  

 Ondřej přiznává, že Humanistika nedisponuje ostrými selektivními nástroji. 

Nezanedbatelný podíl studentů ale narazí u státních bakalářských zkoušek. Jinak je 

interpretace textu nebo rozbor filozofického směru  více nakloněn polemice, licitaci o 

správný názor, oproti technickým oborům. Tím je možné, že studenti tzv. zkoušky 

„okecají“, není třeba taková míra abstrakce.  Někteří absolventi Humanistiky ale pracují jako 

informatici, nedá se  generalizovat na celou populaci studentů. Přes polovinu přijatých 

program nedokončí, odpad je zejména u kombinované formy, velká část také prodlužuje, 

odhaduje se, že je to spíše kvůli lukrativnímu studentskému statusu, mladí lidé dozrávají do 

práce pomaleji.  

 Ondřej i Ilona by byli pro omezení kapacity programu, byli by ale v důsledku nuceni 

omezit chod katedry, odpustit si úzce specializované odborníky a externisty. Vyučující by 

měli na starosti i předměty, na které nejsou  experty. Navíc jim nepřináleží o kapacitě 

rozhodovat, finanční přesuny jsou možné pouze v rámci fakulty.  

 Ilona ani Anna, také vyučující a absolventka Humanistiky, by nehlasovaly pro 

zavedení povinné praxe. Nevidí sféru, kde by mohli studenti získat ke studiu relevantní 

praktikum. Možná jako nepovinný předmět. Nenapadá je ani konkrétní zaměstnání, kde by 

mohli absolventi mohli uplatnit znalosti z Humanistiky. Je to spíše studium, které ujasní 

nerozhodným, jakým směrem se dále ubírat na magisterském studiu. Pomůže v orientaci v 

humanitních vědách.    
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4 Závěr 
 Cílem mé diplomové práce bylo zmapovat profesní dráhy absolventů studijního 

programu Humanistika na FF ZČU. Kvantitativní ani kvalitativní výzkumy uplatnění na 

této fakultě dosud nebyly provedeny. Přínosem mé práce je tedy první zmapování 

kariérních  cest absolventů programu, který za deset let svého trvání vzdělal, zkultivoval a 

obohatil více než 1200 studentů. Tento program je specifický svou šíří, hlubším přehledem o 

mnoha oblastech, v tomto smyslu tedy plní klasický smysl vzdělání. Všeobecný přehled a 

zkulturnění ducha filosofií klasickou i postmoderní může narážet na nedostatečné ocenění 

na trhu práce.  Absolventi Humanistiky netvoří konkrétní profesní skupinu, jejich zaměření 

se mohlo díky široké škále volitelných předmětů ubírat mnoha směry. Přechod na trh práce 

byl pro většinu absolventů bezbolestný. Pracují ve státní správě, neziskovém sektoru, 

médiích nebo archivu. Uplatnili se ale i v komerčním sektoru, protože některé kompetence, 

jako jsou např. práce s odborným textem, komunikační a prezentační dovednosti nebo 

analytické schopnosti, jim pomohly zajistit konkurenceschopnost na pracovním trhu. 

Nicméně pro velkou část z nich byla představa konkrétní pracovní pozice mlhavá. Tato 

nejistota ohledně konkrétní kvalifikace jim ztěžovala orientaci mezi pracovními nabídkami.  

Předkládaná diplomová práce nabízí exkurz do procesu hledání a nalézání povolání. Může 

sloužit budoucím zájemcům o studium takto nespecializovaného oboru, nabídnout jim 

konkrétní informace, zážitky a hodnocení. Výběr vysoké školy je důležitým životním 

rozhodnutím, které, jak je o tom pojednáno v teoretické části práce, provádí stále vyšší počet 

mladých lidí. Informace o konkrétních lidech, konkrétních postech a konkrétních 

problémech může pomoci  ke správnému rozhodnutí. Pro téměř celý soubor respondentů 

kvalitativního výzkumu nebyla Humanistika primárně vybraný obor, byla to „vedlejší 

cesta“.  Výběr studijního programu byl málokdy veden úvahou o profesním uplatnění. Z 

výzkumu vyplynulo, že absolventi s vágní představou o své budoucí realizaci měli větší 

obtíže s nalezením zaměstnání a tato zaměstnání byla spíše středoškolského charakteru. 

Překvalifikovanost bakalářů a magistrů bude růst. Jednou z efektivních metod, jak se jí 

vyhnout, je zaměřit se na své cíle, zájmy a kariéru již v mladším věku. Další možností je 

rozvoj sociálního kapitálu a společenských kontaktů, které zajistily téměř v polovině 

případů absolventům jejich zaměstnání. Iniciativa, zájem a ochota na sobě pracovat jsou 

klíčové nejen na trhu práce, ale v celém životě. 
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6 Přílohy 
6.1 Příloha A Otázky pro absolventy Humanistiky   

(DP – Klára Šedivcová) 
Které obory jste studoval/a a jaké tituly jste obdržel/a? v jakých letech? Nějaké prodlužování 
nebo prodlevy ve studiích? 
Pokud momentálně pracujete, jak se jmenuje vaše pozice? 
Do jakého odvětví byste zařadil(a) Vašeho zaměstnavatele? 
Využijete zde něco z vystudovaného oboru?  Alespoň nepřímo? 
Je to vaše první zaměstnaní? Pokud ne, proč jste měnil(a) práci?  
Jak dlouho jste hledal(a) první zaměstnání po absolvování VŠ?   
Kolik pohovorů jste absolvoval(a)? Kolik řádově životopisů jste rozeslal(a)? 
Zajímali se personalisté o obor, který jste vystudoval(a)? Nějaká zajímavá zpětná vazba? 
Kontaktoval(a) jste úřad práce ? Pomohl Vám nabídkou adekvátních pozic? 
Využil(a) jste svých sociálních sítí (kamarádi, známí, příbuzní) při hledání zaměstnání?  
Který způsob hledání práce je podle vás nejefektivnější pro absolventa humanistiky?  
Jakým způsobem jste Vy našel/našel vaši práci.  
Měl(a) jste nějakou praxi při vstupu na trh práce jako absolvent?   
Byl jste někdy nezaměstnaný/á ? Jak dlouho? 
Bral(a) jste v úvahu své uplatnění na trhu práce při zápisu na vysokou školu? 
Myslíte, že je člověk v osmnácti letech zralý na výběr povolání? 
Byla Humanistika váš primárně vybraný obor? Hlásil jste se I na jiné obory, které byste 
studoval(a) raději? 
Vybral byste si s dnešními znalostmi stejný obor znovu? Na co byste se zaměřil při výběru 
studijního programu? 
Vnímáte rozdíl mezi titulem Bc. a Mgr, jako markantní?  
Jsou i Vaši kolegové vysokoškoláci? 
Jak hodnotíte výuku jazyků na Humanistice?  
Byli byste ochotní se stěhovat za prací, nebo dojíždět? Např. Praha- Plzeň? Co by bylo 
adekvátní motivací? 
Co je pro vás zásadní ve vztahu k spokojené kariéře? Prestiž pracovního místa, jistota 
trvalého zaměstnání, nezávislost, seberealizace, finanční ohodnocení? 
Jak byste hodnotil celkovou spokojenost s vaším uplatněním? 
Sledujete dění na ZČU? Myslíte, že kauza právnické fakulty poškodila i FF? 
Myslíte, že by měl být počet studentů VŠ regulován?  
Pokud absolvent selhává při hledání odpovídajícího zaměstnání,čí je to podle Vás chyba? 
 
Děkuji za rozhovor 
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6.2 Příloha B - Schopnosti a dovednosti získané studiem humanitních 
oborů 

 převzato z www.prospects.ac.uk 

According to the content of your course, studying humanities will help you develop 
specific skills and understanding of the rich diversity of different cultures, understand 
social, political and philosophical debates as well as develop your ability to make 
connections between different ideas and concepts. 

Some transferable skills you develop are: 

1 articulacy in identifying issues in a wide variety of debates; 

2 appreciation of the complexity and diversity of situations; 

3 ability to read and analyse texts; 

4 ability to abstract and analyse arguments; 

5 ability to consider unfamiliar ideas and ways of thinking; 

6 information search and retrieval. 

Through study and analysis, you are able to suggest solutions to social, business, personal, 
governmental, and environmental problems, useful in many employment situations. 
Employers also appreciate the expertise in dealing with large quantities of information and 
your ability to identify key tasks or priorities. Being able to present yourself, your ideas and 
those of others to specific audiences will also enhance your employability. 

The study of humanities also develops a range of personal attributes that are important in 
the world of work: 

1 ability to motivate yourself; 

2 ability to work autonomously; 

3 management of your own work to time limits; 

4 a flexible and adaptable mind able to face new situations; 

5 ability to think creatively, self-critically and independently. 

Consider the skills developed on your course as well as through your other activities, such 
as paid work, volunteering, family responsibilities, sport, membership of societies, 
leadership roles, etc. Think about how these can be used as evidence of your skills and 
personal attributes. Then you can start to market and sell who you really are, identify what 
you may be lacking and consider how to improve your profile. Take a look at applications, 
CVs and interviews for some useful tips. 

http://www.prospects.ac.uk


                                                          90 
 

6.3 Příloha C – Profil absolventa Humanistiky 

 Studium připravuje odborníka humanitního zaměření s teoretickými znalostmi 

interdisciplinární povahy, s rozvinutým tvořivým myšlením nezbytným ve všech sférách 

lidské činnosti. Individuální výběr skupiny volitelných předmětů (religionistika, politologie 

a veřejná správa, sociologie, antropologie, dějiny filozofie a filozofie vědy, estetika, 

knihovnictví a informační služby, psychologie) umožňuje studentům získat hlubší znalosti 

ve zvolené humanitní disciplíně. 

 

Uplatnění absolventa 

Interdisciplinární povaha získaného vzdělání vytváří předpoklady pro širokou sféru 

uplatnění absolventů - v podnikové a sociální sféře, veřejné správě, kulturních a 

charitativních institucích, knihovnictví, obchodě a službách. Absolventi také mohou 

pokračovat ve studiu navazujících magisterských studijních oborů, zejména oborů Teorie a 

filozofie komunikace a Evropská kulturní studia. 

 

 

6.4 Příloha D – Vývoj počtu studentů a absolventů na vysokých školách 

 

 

Počet studentů 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Všechny formy studia
Humanitní a spol. vědy a nauky

Počet absolventů 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Všechny formy studia
Humanitní a spol. vědy a nauky

220 270 243 807 265 070 289 838 316 456 344 180
29 396 33 934 38 221 42 414 47 738 53 826

31 217 33 004 38 395 44 335 53 458 63 473
3 659 4 319 5 009 6 211 7 455 8 916


