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Diplomová práce „Vzdělává ISS FSV UK své studenty v souladu s potřebami trhu práce?“ 

pojednává o vztahu mezi terciárním vzděláním absolventů a jejich uplatněním na trhu 

práce. V teoretické části se práce zabývá významy vzdělání ve vztahu k zaměstnatelnosti 

absolventů. Metodologická část přibliţuje tento vztah na případové studii Institutu 

sociologických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Jako výzkumná metoda 

je k řešení hlavního cíle práce zvolena evaluace. Analytická část postupně odhaluje 

koncepční model evaluovaného programu, zainteresované strany a jejich zájmy a nakonec 

odpovídá na evaluační otázky práce o míře plnění jednotlivých kompetencí 

zaměstnatelnosti absolventů ISS FSV UK.  
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The thesis „Does ISS educate their students in accordance with the needs of the labor 

market?” deals with the relationship between tertiary education of graduates and their 

labor market outcomes. In the theoretical part the thesis deals with the importance of 

education in relation to the employability of graduates. The methodological part 

approaches this relationship on a case study of the Institute of Sociological Studies, Faculty 

of Social Sciences, Charles University. Evaluation as s research method is chosen to solve 

the diploma thesis. The analytical part gradually reveals the conceptual model of the 

evaluated program, stakeholders and their interests. The aim of the analytical part is to 

answer the evaluation questions about the level of work performance of graduate 

employability skills. 
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Téma 

Tématem mé diplomové práce bude otázka, zda ISS FSV UK vzdělává své studenty, 

aby vyhověla jejich potřebám a zájmům jejich zaměstnavatelů. Za tímto účelem bude 

nezbytné nejprve definovat vztah mezi terciárním vzděláním a zaměstnaností absolventů  

a především určit, k čemu vzdělání slouţí, jaké jsou jeho funkce a význam. 

V poslední době se často hovoří o uplatnění absolventů vysokých škol v praxi, 

předmětem diplomové práce bude uplatnění absolventů ISS FSV UK. Za tímto účelem 

bude jako výzkumná metoda vyuţita evaluace a to konkrétně edukační evaluace jako 

konkrétní metoda pro hodnocení dílčích částí vzdělávacího systému, v našem případě 

vysokoškolském. 

Teoretická část práce se bude věnovat vývoji pojetí vzdělání v souvislosti 

s uplatněním absolventů vysokých škol na trhu práce. Jako vhodná se v tomto smyslu jeví 

publikace Jana Kellera Vzdělanostní společnost? Chrám, výtah a pojišťovna. Dále bude 

důleţité vymezit a nastínit moţnosti měření zaměstnanosti či uplatnění absolventů na trhu 

práce a to s ohledem na zvolenou výzkumnou metodu. Jako komparační výzkum bude 

pouţit výzkum z Masarykovy univerzity v Brně a důleţité bude i mezinárodní šetření 

Reflex, které za Českou republiku vede Středisko vzdělávací politiky Pedagogické fakulty 

Univerzity Karlovy. 

Analytická část bude ukazovat jednotlivé fáze evaluace, tedy sestavení logického 

modelu programu, kterým bude ISS FSV UK a jeho fungování. Dále budou uvedeny 

zainteresované strany a provedena analýza výsledků. 

Z evaluačních modelů bude vyuţit jeden z následujících: Kirkpatrikův model, 

Systémový přístup – Bushnellův model, Model Ministerstva školství USA 

Vzhledem k moţnostem bude evaluace nastavena podle cílů vzdělávání. Zájem tedy 

nebude studentské výuky ani hodnocení jednotlivých vyučujících podle jejich schopností, 

nebude hodnocen ani proces a postup celého studia. Zaměřím se na to, zda jsou studenti po 

vystudování opravdovými odborníky ve svém oboru a jak je vnímá pracovní trh. 
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1 ÚVOD 

„Evropa a zbytek světa se vyvíjí směrem ke vzdělanostní společnosti, účinný systém 

vysokoškolského vzdělávání je tak pro ekonomiku a společnost stále důležitější.“ 

(Allen, a další, 2006) 

 

1.1 Expozice problému 

Vztah mezi vzděláním absolventů vysokoškolských institucí a jejich uplatněním na 

trhu práce je jiţ delší dobu předmětem zájmu ať jiţ na univerzitní, státní či na mezinárodní 

úrovni. Hlavním aktérem zaměstnatelnosti, která výše uvedený vztah vystihuje, se stává 

absolvent, jehoţ úkol v podobě nalezení odpovídající profese je čím dál tím náročnější. 

Nasvědčují tomu sociologické průzkumy i vlastní zkušenost čerstvě vystudovaných 

mladých lidí, kteří stále více spatřují ve vzdělání výhodnou investici, jeţ je má ochránit 

před negativními sociálními riziky a zároveň jim umoţnit lepší startovní pozici do nové 

profesní štafety ţivota. Proces zaměstnatelnosti absolventů ale jiţ pramení v samotné 

vysokoškolské instituci, jejíţ důleţitost tak nabývá na zřeteli. 

Pro účely této práce byla vybrána jako vysokoškolská instituce Univerzita Karlova, 

konkrétně Institutu sociologických studií Fakulty sociálních věd (dále ISS FSV UK). 

Letošní rok dovršil dvacet let své existence, během které jím prošlo mnoho mladých a 

perspektivních sociologů, kteří našli své uplatnění jako výzkumní pracovníci 

v akademickém prostředí ale i v komerčních agenturách, jako personalisté, datoví 

specialisté či jako vyučující nebo odborníci na současnou problematiku společenských 

problémů. I přes tyto úspěchy Institut ví o svých absolventech jen dílčí, kusé informace, 

které lze jen obtíţně vyuţít pro rozvoj vzdělávání, který je současnou dobou vyţadován.  

Předkládaná práce se proto snaţí objasnit zaměstnatelnost absolventů ISS FSV UK. 

Měla by být nápomocná a přínosná pro všechny, kteří chtějí vědět, jaké je současné 

uplatnění studentů a absolventů navazujícího magisterského ale i doktorského studia ISS 

FSV UK na trhu práce, jaké je jejich zpětné hodnocení studia v kontextu jejich 

zaměstnatelnosti a jaké závěry z toho pro ně ale i pro Institut vyplývají. 
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1.2 Cíle práce 

Předkládaná práce si jako první cíl vytyčuje seznámit čtenáře s problematikou 

vyvíjejícího se vztahu mezi významem vysokoškolského vzdělání a uplatněním absolventů 

vysokoškolských institucí na trhu práce. Jiţ delší dobu je fáze mezi studiem na vysoké 

škole a profesním ţivotem pod drobnohledem mnohých studií, jeţ jako spojnici mezi 

studiem a uplatněním se na trhu práce definují zaměstnatelnost. S vývojem postoje 

k zaměstnatelnosti a výzkumy s tím souvisejícími bude čtenář seznámen v úvodní 

teoretické části práce. 

V navazující metodologické kapitole si práce klade za cíl přiblíţit čtenáři evaluační 

metodu výzkumu, jeţ je aplikována na řešení výzkumného problému této práce, kterým je 

zaměstnatelnost studentů a především absolventů ISS FSV UK. Neţ však práce přistoupí 

k analýze výsledků, je důleţité uvést evaluační design výzkumu, od kterého se odvíjí i 

výzkumy, jeţ byly v souladu s potřebami práce provedeny. 

Hlavním cílem práce je, jak uţ bylo naznačeno, zodpovězení otázky, zda a do jaké 

míry ISS FSV UK vzdělává své studenty v souladu s potřebami trhu práce. Tomuto cíli se 

věnuje analytická část práce, která začíná stěţejním ukotvením procesu poskytování 

terciárního vzdělávání Institutem sociologických studií do vizuálního modelu. Od tohoto 

modelu se následně odvíjí identifikace všech aktérů a především jejich zájmů, které jsou 

z hlediska evaluace klíčové. Vše následně přechází k analýze, jeţ poskytne čtenáři 

zajímavé výsledky a závěrem zodpoví evaluační otázky a zároveň tak naplní hlavní cíl této 

práce. 
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2 TEORETICKÁ ČÁST 

Teoretická část práce se zabývá základními pojmy, teoriemi a výzkumy, které se 

vzděláním a uplatněním na trhu práce souvisí. První část pojednává o vývoji významu 

vzdělání, především terciárního, s důrazem na jeho vztah k trhu práce ztělesněný 

vysokoškolskými absolventy. Druhá část je věnována procesu zaměstnatelnosti absolventů 

vysokoškolských institucí, jejímu definování, vývoji postojů k zaměstnatelnosti  

a výzkumům spojeným se zaměstnatelností.  

 

2.1 Vzdělání 

2.1.1 Vývoj významu vzdělání 

Dle Kellera (2008) je mimo veškerou pochybnost, ţe rozvoj vzdělání a vzdělanosti 

patří k nejdůleţitějším indikátorům kulturnosti dané země. Průcha (2002) důleţitost  

a význam vzdělání a tedy i jeho zprostředkovatele v podobě školy dokládá zakotvením 

vzdělání aţ na ústavní úrovni, v Listině základních lidských práv a svobod, Chartou 

dětských práv apod. Keller v této souvislosti uvádí, ţe vzdělání a potaţmo i škola prošly 

v posledním století výraznou změnou, která význam vzdělání měnila. V první fázi této 

změny Keller popisuje školu jako „chrám vědění, jako monumentální instituci dostupnou 

pouze úzké elitě vyvolených.“ (2008 str. 23). Tuto fázi vnímá aţ do poloviny 20. století, 

kdy byla ukončena druhou světovou válkou. Vzdělání je v této fázi vnímáno jako posvátné, 

dostupné jen nemnohým. Jacques Le Goff (1999) popisuje úzké sepětí vzdělání a univerzit 

formulujících se od 13. století s organizacemi církve. Církev předávala vědění jako něco 

vyššího, mimořádně cenného, výjimečného s cílem vštípit pevné ideje a sentimenty. 

Vysokoškolský diplom se v pojetí vzdělání jako chrámu stává cenným artiklem, který 

člověku plně dostačuje ke kariéře. Pouto mezi diplomem a zaměstnáním zmiňuje Max 

Weber (Bendix, 1962). Univerzitní diplom, jak Weber dokládá, německým státním 

úředníkům dostačoval k automatickému nároku na důstojnou mzdu a pravidelnému 

kariérnímu postupu. V souvislosti s tím Weber hovoří o počáteční byrokratizaci 

společnosti, a začátku její postupné technizace. 

Dle Kellera dochází po druhé světové válce ve vyspělých zemích k výrazným 

změnám celého systému vzdělání. Narůstá počet lidí s maturitou a poté na přelomu 50.  
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a 60. let se zvyšuje i počet lidí s vystudovanou vysokou školou. Vzdělání dle Kellera má 

v této demokratizační poválečné fázi slouţit jako „výtah, s jehož pomocí se široké nižší 

vrstvy obyvatel dostanou v sociální struktuře o několik pater výše, stanou se pevnou 

součástí širokých a v blahobytu žijících středních vrstev.“ (2008 str. 23). Vzdělání je 

ideálem, který dle Roberta Lana vytlačí veškeré předsudky vytvořené v předešlé éře, 

jelikoţ bude dostupný téměř komukoli. Nová, takto pojatá společnost je Lanem označena 

jako společnost vědění (knowledgeable society) (Lane, 1966). Bell (1973) rozpracovává 

Lanův koncept společnosti vědění a ve své publikaci z roku 1973 The Coming of Post-

Industrial Society zavádí pojem vzdělanostní společnost (knowledge society). Její přílišnou 

idealizaci a počáteční náznaky moţného selhání zmiňuje Pierre Bourdieu a Jean-Claude 

Passeron a v USA James Coleman (1966), kdyţ provádí výzkum, ve kterém odhalí 

významný nepoměr mezi počtem vysokoškoláků majících své kořeny v dělnické třídě  

a počtem vysokoškoláků pocházejících z podnikatelských a vyšších vrstev. Role sociálního 

státu jako ochránce a zprostředkovatele vzdělání tak začíná mít trhliny. 

Idea celkového zaštítění sociálním státem dle Kellera mizí v poslední čtvrtině 20. 

století, kdy se „škola více proměňuje v jakousi pojišťovnu, vzdělání už negarantuje vzestup 

zdaleka tak spolehlivě, jako tomu bylo ve vyspělých zemích v optimistických šedesátých 

letech“ (2008 str. 24). Škola začíná plnit úlohu ochranitele před všudypřítomnými 

sociálními riziky, která přináší proměna společnosti od industriální, ranně kapitalistické 

k postindustriální, neorganizovaně kapitalistické
1
 zaloţené na sluţbách. Keller zmiňuje 

narůstající význam vzdělání k většímu a konkurenceschopnému výkonu ekonomiky země, 

který začíná uţ u jednotlivce. Ten v čistě ekonomickém pojetí vzdělanostní společnosti, ve 

které se dle Kellera stále pohybujeme, spatřuje ve vzdělání výhodnou investici  

a v pracovním uplatnění vidí v prvé řadě příleţitost, jak tuto dlouhodobou investici 

finančně co nejvýnosněji zúročit. Své studium a nabyté znalosti a dovednosti tak orientuje 

primárně na potřeby zaměstnavatele, u něhoţ nachází díky znalostem a dovednostem 

uplatnění a finanční odměnu. 

 

                                                 

1
 Pojem desorganizovaný kapitalismus v souvislosti s trhem práce, na nějţ působí sociální rizika, 

destabilizace sociálního státu a nově vznikající společenské problémy, zavedl Claus Offe (1985). 
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2.1.2 Kritika soudobého pojetí vzdělání 

Účelově racionální motivace, jak o ní po návaznosti na Weberovu koncepci jednání 

hovoří Francois Dubet (Keller, a další, 2008), je mnohými kritizována. Sám Dubet uvádí, 

ţe studenti mohou být ke studiu motivováni téţ hodnotami tradice („studuji proto, ţe 

studovali i moji rodiče“) nebo hodnotově racionálně („studuji, protoţe se chci realizovat 

v oblasti, kterou vnímám jako své povolání“). Zygmunt Bauman (2004) upozorňuje na 

sniţování hodnoty akademického diplomu v souvislosti s flexibilizací sebe sama, pro 

kterou dle něj není potřeba systematického vzdělávání. Ulrich Beck (2004) a Robert Reich 

(1995) kritizují polovičatost vědění, které sice přináší nové technologie, na druhé straně ale 

nedomýšlí moţné důsledky selhání těchto novodobých výdobytků. Velkým kritikem 

společnosti vědění je i Konrad Paul Liessmann (2008), který společnost vědění a její 

vzdělanost přímo spojuje s ryze politickými a ekonomickými zájmy. Gintis a Bowles 

(1976) uţ v 70. letech v USA kritizují postindustriální vzdělání, které je bráno jako 

odpověď na ekonomické potřeby kapitalismu. Z lidí jsou dle nich cíleně vytvářeny 

jednotky okamţitě zapojitelné do pracovního procesu. 

 

2.1.3 Legitimita kvalifikační funkce vzdělání 

I přes výše uvedenou kritiku Keller soudobý trend redukce vzdělávání na jeho přínos 

vyjádřitelný penězi a účelovou propojitelnost vzdělání s budoucím uplatněním neodsuzuje 

a v ekonomickém dopadu vidí i pozitiva. Ostatně „mimoekonomické“ motivace ke studiu 

v ČR tj. nejen čistě ekonomický zájem dokazuje výzkum Změny na trhu práce  

a perspektivy vzdělanosti v České republice, který realizovala společnost SC&C v roce 

2006 (Keller, a další, 2008). Průcha ve své knize Moderní pedagogika (2002) jako funkce 

současného vzdělání uvádí mimo personalizační, socializační a integrační i funkci 

kvalifikační, která vybavuje jedince znalostmi a dovednostmi nutnými pro pracovní 

výkony.  

Pro účel práce je kvalifikační funkce vzdělání a celkově výše popsaný vztah mezi 

vzděláním a uplatněním se na trhu práce stěţejní. I přes výše uvedenou kritiku zmíněných 

autorů je patrné, ţe motivace ke vzdělání, především tomu vysokoškolskému, je mimo jiné 
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poháněna touhou po uplatnění se na trhu práce. Na legitimitu vztahu vzdělávání a uplatnění 

se na trhu práce lze poukázat i projektem OECD
2
 „Tematické hodnocení terciárního 

vzdělávání“, z něhoţ byla vypracována závěrečná zpráva i pro Českou republiku, která se 

tohoto projektu v roce 2006 zúčastnila. Hlavním přínosem této zprávy ovšem není 

legitimita vztahu terciárního vzdělávání a absolventského uplatnění na trhu práce, ale 

doporučení, které je ve zprávě pro české vysoké školství uvedeno. To ukazuje, ţe vysoké 

školy by měly více spolupracovat s klíčovými aktéry trhu práce (firmy, neziskové 

organizace, profesní organizace apod.) ve smyslu lepšího provázání výuky a uplatnění 

absolventů na trhu práce. Akreditační komise sloţená i z odborníků z neakademické půdy 

by měla více zohledňovat poţadavky pracovního trhu a méně se soustředit na vzdělávací 

vstupy (knihovní fondy, publikační činnost a kvalifikační stupně vyučujících) (File, a další, 

2006) Zpráva z OECD jde tak proti výše uvedené kritice mnohých autorů, kdy zdůrazňuje, 

ţe vysokoškolské vzdělávání by se v České republice mělo více orientovat na propojení 

s trţním segmentem a přizpůsobit se více poţadavkům trhu a zaměstnatelnosti absolventů 

na trhu práce (File, a další, 2006). 

 

2.2 Zaměstnatelnost
3
  

2.2.1 Co je zaměstnatelnost? 

Yorke (2006) definuje zaměstnatelnost jako „sadu výsledků, tedy dovedností, 

porozumění a osobních atributů, které absolventům zvýší pravděpodobnost úspěchu ve 

zvoleném povolání, což je přínos nejen pro ně, ale i pro zaměstnavatele, společnost  

a ekonomiku.“  

Exeterská univerzita definuje zaměstnatelnost jako: „Stanovení jasných mechanizmů, 

díky kterým studenti mohou rozvíjet své schopnosti a využít širokou škálu dovedností  

a příležitostí k posílení svého vlastního akademického studia, což jim umožní, aby byli lépe 

zaměstnatelní.“ (Lees, 2002) Lees zároveň upozorňuje na rozdílnost mezi zaměstnatelností 

(employability) a zaměstnaností (employment). Zaměstnanost znamená „mít práci, mít 

zaměstnání“. Zaměstnatelnost znamená „mít vlastnosti potřebné pro udržení zaměstnání a 

                                                 

2
 Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj 

3
 V originálním znění „employability“ 
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pro postup na pracoviště“. Zaměstnatelností z pohledu vysokých škol je pak míněna 

„tvorba absolventů, kteří mají schopnosti pro zaměstnanost. Tento cíl prolíná celou 

univerzitu, především z pohledu poskytování akademických programů i dalších učebních 

aktivit. Zaměstnatelnost je tedy o učení a učení, jak učit“. Zaměstnatelnost tak dle Leea 

není produkt, nýbrţ proces. (Lees, 2002) 

Harvey (2001) se ve své zprávě Zaměstnatelnost a rozmanitost zmiňuje, ţe 

„zaměstnatelnost má mnoho definic, které lze rozdělit na dvě skupiny. První skupina se 

vztahuje k schopnosti studenta získat, udržet si a rozvíjet zaměstnání po ukončení studia. 

Druhá skupina definic je zaměřena na zlepšení studentských atributů, kterými jsou 

dovednosti, znalosti, postoje a schopnosti“.  

 

2.2.2 Vývoj postoje k problematice zaměstnatelnosti 

Zaměstnatelnost není zcela nový pojem. Robbins uţ v roce 1963 upozorňuje ve své 

zprávě o vysokém školství v Anglii na cíle vysokých škol, které by měly poskytovat výuku 

dovedností vhodných při obecné dělbě práce (Robbins, 1963). V roce 1997 Dearing a jeho 

tým ve zprávě Vysoké školství v učící se společnosti zdůrazňuje význam vzdělání pro 

zaměstnatelnost, se zaměřením se na rozvoj klíčových dovedností a význam praxe pro 

studenty. Vysokoškolské instituce jsou podle něj jedním z klíčových hráčů při zvyšování 

zaměstnatelnosti a jejich zodpovědností je zjistit, jak mohou zlepšit dovednosti svých 

absolventů pro vstup na trh práce (Dearing, 1997). Na základě Dearingovy zprávy v roce 

1997 vysoké školy Velké Británie začaly vyvíjet lepší příleţitosti pro své studenty a to ve 

třech oblastech (Harvey, 2004): 

1. vysoké školy začaly diskutovat o podstatě zaměstnatelnosti, jak dokládá Elias 

a jeho výzkumný tým (1999); 

2. vysoké školy rozvinuly porozumění procesům spojeným s novodobým 

pracovním prostředím, porozumění potřebám zaměstnavatelů ale i studentů  

a porozumění rozmanitosti atributů absolventů, které přispívají k lepší 

zaměstnatelnosti; 

3. začalo se rozvíjet povědomí o rozmanitosti novodobých aktivit vysokých škol 

a sdílení dobré praxe. 
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Do té doby ovšem vztah vysokých škol k zaměstnatelnosti svých studentů nebyl ryze 

pozitivní. Dle Masona a jeho týmu (2002) je období do 90. let 20. století spojeno výhradně 

s odborností, kterou vysoké školy
4
 prosazovaly u svých absolventů, bez větší spojitosti se 

zájmem o jejich uplatnění na pracovním trhu. Teprve kulturní posun ve smyslu nástupu 

postmoderny
5
 přinesl do akademické sféry v 90. letech povědomí o důleţitosti rozvoje 

studentské zaměstnatelnosti. Toto povědomí se rozmáhá paralelně s názorem, ţe v centru 

výuky by měl být student, nikoli vyučující
6
. I přes tento rozvoj povědomí existovala 

v akademické sféře obava, jak dokládá v roce 2002 Lindsay (Harvey, 2004), ţe zaměření 

se na zaměstnatelnost můţe oslabit akademickou autonomii vlivem zásahů soukromého 

sektoru a posunout princip vzdělání od „vzdělávání“ (education) ke „školení“ (training). 

Tento posun však Lindsay vyvrací na základě průzkumu mezi zaměstnavateli, kteří 

nehledají „absolventské polotovary“, ale komplexně připravené absolventy. Harvey (2004) 

poukazuje na krátkou ţivotnost nabytých vědomostí v důsledku školení a vyzdvihuje 

edukaci absolventů jakoţto celoţivotních učenců. 

 

2.2.3 Výzkumy zaměstnatelnosti 

Za počátky výzkumu spojeného se zaměstnatelností lze dle Harveyho (2001) označit 

druhou polovinu 90. let. Darling (1997) ve zprávě z roku 1997 hovoří o potřebě rozvoje 

klíčových dovedností neboli všeobecných schopností (generic skills). Ty jsou klíčovým 

termínem pouţívaným v souvislosti s indikátory zaměstnatelnosti ve většině zemí (Pegg, a 

další, 2012). To, co se ale pod tímto termínem skrývá, se v různých zemích liší. Následující 

tabulka č. 1 ukazuje různé způsoby uchopení problematiky všeobecných schopností podle 

jednotlivých zemí, které byly v roce 1998 porovnávány. 

 

 

                                                 

4
 Výzkum se týkal především vysokých škol Velké Británie. 

5
 Viz výše Keller a jeho definice vzdělání jako pojištění. 

6
 V tradičních pedagogických metodách byl proces výuky řízen vyučujícím. Role studenta tkvěla ve 

vnímání a příjmu učiva. Dle Armstronga (2012) tradiční vzdělání potlačuje studentskou odpovědnost. Tento 

přístup se začíná měnit uţ v 19. století, ale největší přerod nastává aţ na konci 20. století, kdy je odpovědnost 

přenášena postupně na ţáka/studenta, který tak spolurozhoduje o průběhu výuky. 
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Tabulka 1 - Různé způsoby uchopení všeobecných schopností dle chápání ve vybraných zemích 

Zdroj: (Pegg, a další, 2012), upraveno autorem 

 

Je tak patrné, ţe koncem 90. let byl výzkum jiţ rozšířen v předních světových 

zemích, ale s nejednoznačnou terminologií. Například Univerzita Sydney (Weligamage, 

2009) jako své indikátory zaměstnatelnosti, tedy všeobecné schopnosti svých absolventů 

pro uplatnění se na trhu práce, pouţívá tyto: 

1. Vědomostní schopnosti: 

a. mít soubor znalostí ve vystudovaném oboru, 

b. být schopen aplikovat teorii v praxi a to i v neznámých situacích, 

c. být schopen identifikovat, hodnotit, organizovat a šířit znalosti 

v anglickém jazyce psanou i ústní formou, 

d. porozumět poţadavkům a charakteristikám vědy a výzkumu, 

e. umět vyuţívat patřičné technologie při rozvíjení výše uvedeného. 

2. Kognitivní schopnosti: 

a. schopnost kritického úsudku, 

b. schopnost důsledného a nezávislého myšlení, 

c. schopnost sebereflexe, 

d. schopnost realistického sebe-hodnocení, 

e. kreativita. 

3. Osobní schopnosti: 

a. kapacita a závazek k celoţivotnímu vzdělávání, 

b. schopnost plánovat a dosáhnout vytyčených cílů na poli osobním 

i profesním, 

c. schopnost kooperace. 

4. Osobní vlastnosti: 

a. usilovat o toleranci a integritu, 

Země Používané termíny 

Velká Británie Bazální schopnosti, klíčové schopnosti, běţné schopnosti 

Nový Zéland Nezbytné schopnosti 

Austrálie Klíčové kompetence, indikátory zaměstnatelnosti, všeobecné schopnosti 

Kanada Indikátory zaměstnatelnosti 

USA Základní schopnosti, potřebné schopnosti, „know-how“ pracoviště 

Singapur Schopnosti kritického myšlení 

Francie Přenositelné schopnosti 

Německo Klíčová kvalifikace 

Švýcarsko Trans-disciplinární cíle 

Dánsko Nezávislé kvalifikace 
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b. uznání své osobní odpovědnosti za vlastní hodnotové soudy, 

c. etické chování k ostatním. 

5. Praktické schopnosti: být schopen vyuţít informační technologie 

k profesnímu a osobnímu rozvoji. 

Jak uvádí Harvey (2004), identifikace klíčových schopností je charakteristická právě 

pro období druhé poloviny 90. let. S postupující a zlepšující se analýzou potřeb 

zaměstnavatelů a atributů absolventů dochází na začátku nového tisíciletí k posunu od 

výzkumu „klíčových schopností“ směrem k ucelenějším přístupům.  

V roce 2000 profesor Technické univerzity ve Wroclawi Swiatek (2001) na 

mezinárodní konferenci Technického vzdělávání v Taiwanu upozornil na potřebu ukotvit 

schopnosti absolventů ve výzkumu zaměřeném na potřeby zaměstnavatelů. Z výzkumu 

provedeného na Wroclawské univerzitě zjistil provázanost studentských očekávání 

a zaměstnaneckých potřeb, přičemţ uvádí, ţe odpovědnost za naplnění těchto potřeb 

a zároveň očekávání studentů přebírají vysokoškolské instituce. V tomto duchu stanovuje 

stěţejní otázky, na které by kaţdá univerzita měla být schopna odpovědět. 

 Jaké je poslání univerzity? 

 Řídí se univerzita nějakou strategií pro dalších 10, 20 či 50 let? 

 Jaká je pozice absolventů univerzity po jejich absolutoriu? 

 Disponuje univerzita propagační strategií jejích vlastních studentů  

a absolventů? 

 Jak jsou vnímáni absolventi vysoké školy na trhu práce? 

 Jsou absolventi atraktivní pro potencionální zaměstnavatele? 

 Jaká očekávání mají studenti a jejich zaměstnavatelé od vysoké školy? 

Zaměstnatelnost tak není spatřována pouze v souvislosti se studentem a jeho 

schopnostmi, které uplatní po absolutoriu u zaměstnavatele. Dle Leesa (2002) tak existují 

tři moţné pohledy na zaměstnatelnost: 

1. z pohledu zaměstnavatele je zaměstnatelnost spojena s někým, kdo má 

určité základní znalosti a zkušenosti či dovednosti; 

2. z perspektivy studenta zaměstnatelnost znamená být atraktivní pro 

zaměstnavatele v oblasti schopností, znalostí a zkušeností; 
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3. vysoká škola pak vnímá zaměstnatelnost jako úsilí rozvíjet studenty ke 

zlepšení jejich akademického studia, rozšíření jejich perspektiv  

a zkušeností a umoţnit jim aktivně vstoupit do profesního prostředí. 

Po vzoru Swiatka a dalších Knight a York z Akademie vysokých škol Velké Británie 

(2006) uvádí, ţe mnoho univerzit po celém světě pravidelně provádí průzkumy potřeb 

zaměstnavatelů, kteří kromě deklarace svých potřeb hodnotí i znalosti a dovednosti 

absolventů těchto univerzit. Avšak jako průkopník se v tomto smyslu označuje australské 

Ministerstvo školství, vědy a výchovy, které v roce 2001 provedlo pod vedením Davida 

Curtise a Phillipa McKenzie studii Indikátory zaměstnatelnosti pro australský průmysl 

(Curtis, a další, 2002). Podle výsledků studie kladou zaměstnavatelé u svých zaměstnanců 

důraz na dvě oblasti – studentské vlastnosti a studentské schopnosti. Jako stěţejní 

vlastnosti jsou ve studii jmenovány: loajalita, oddanost, poctivost a bezúhonnost, nadšení, 

spolehlivost, sebeprezentace, zdravý rozum, pozitivní sebevědomí, smysl pro humor, 

vyváţený přístup k práci a rodinnému ţivotu, schopnost pracovat pod tlakem, motivace 

a přizpůsobivost. Mezi schopnosti potřebné pro zaměstnavatele pak studie vyhodnotila 

tyto: komunikace, týmová práce, schopnost řešit problémy, organizační schopnosti, 

sebevzdělávání, sebekázeň, iniciativní a podnikatelské schopnosti. Závěrem studie je pak 

doporučení, aby univerzity v Austrálii upravily své učební plány a změnily metodiku 

výuky na podporu rozvoje těchto schopností a vlastností.  

K v některých aspektech odlišným závěrům došel výzkum provedený Univerzitou 

Guelph v Kanadě (Weligamage, 2009). Z jeho závěrů vyplývá, ţe mezi očekávání 

zaměstnavatelů spojených se schopnostmi absolventů patří: time-management, 

sebeporozumění, schopnost učit se novým věcem, schopnost pracovat v týmu, vůdčí 

schopnosti, schopnost řešit problémy, schopnost uznání odlišných názorů, mít kariérní cíle, 

porozumění chodu na pracovišti a schopnost vyhodnotit riziko.  

Frye v roce 2001 jako člen Rady pro financování vysokého školství Velké Británie 

zkoumal se svými kolegy blíţe vztah mezi studentskými a zaměstnavatelskými 

očekáváními a poskytovatelem vzdělání, kterým byla vysoká škola (Frye, 2001). Zjistil, ţe 

v rámci tohoto trojúhelníku aktérů mohou vznikat v očekáváních a jejich naplnění 

problémy, které shrnul a popsal v následujícím modelu:  
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 poskytování vysokou školou vs. aspirace studentů – zde vzniká rozpor 

mezi nabízenými kurzy vysoké školy a očekáváním a potřebami 

studentů; 

 aspirace studentů vs. poţadavky zaměstnavatelů – v této situaci vzniká 

problém mezi tím, čeho chtějí studenti skrze vzdělání dosáhnout a tím, 

jaké schopnosti po nich jejich budoucí zaměstnavatelé poţadují; 

 poţadavky zaměstnavatelů vs. poskytování vysokou školou – problém 

vzniká mezi poţadavky zaměstnavatelů na konkrétní schopnosti 

absolventů a tím, jak vysoká škola připravuje absolventy do profesního 

ţivota. 

Na Frye, který mezi třemi hlavními aktéry zaměstnatelnosti absolventů popsal 

typologii třech moţných rozporných situací, navazuje Gunawerdena a Vidanapathirana 

(2001), kteří přidávají čtvrtého aktéra a tím je stát, tedy konkrétně ministerstvo školství. 

Tvrdí, ţe rozporné situace a problémy jsou mezi jednotlivými aktéry způsobeny nejenom 

výše uvedenými situacemi, ale i dalšími faktory, které soukromý sektor pouţívá při 

rozhodování o výběru absolventa. Jsou jimi (1) dosaţené výsledky během studia,  

(2) osobní atributy jako komunikativnost, schopnost rychle se rozhodovat, týmová práce, 

(3) postoje, kterými absolvent působí na zaměstnavatele a (4) socioekonomické zázemí 

absolventa jako vztahy, rodinné zázemí, věk či pohlaví. Tím se do problematiky 

zaměstnatelnosti, jejíţ indikátory by měla naučit absolventy vysoká škola, vnáší vlastnosti 

absolventů, které škola můţe modifikovat jen omezeně. 

V roce 2001 Harvey přichází se zjednodušujícím modelem zaměstnatelnosti, na 

jehoţ začátku stojí vysoká škola, která díky rozvoji příleţitostí zaměstnatelnosti připraví 

absolventa na budoucí uplatnění v praxi (Harvey, 2001). Model (viz schéma č. 1) Harvey 

nazývá „modelem magické střely“, na které demonstruje přímočarost k zaměstnanosti 

absolventů. 
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Schéma 1 - Model magické střely zaměstnatelnosti 

Zdroj: (Harvey, 2001), upraveno autorem 

S realističtějším modelem přichází Harvey o rok později (Harvey, 2004), kdy jsou do 

modelu zapojeni klíčoví aktéři (vysoká škola, absolventi a zaměstnavatelé) a další faktory, 

jak ukazuje schéma č. 2. 

 Schéma 2 - Realističtější model procesu zaměstnatelnosti 

 

Zdroj: (Harvey, 2004), upraveno autorem 
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Na začátku celého procesu dle Harveyho existuje rozvoj příleţitostí zaměstnatelnosti, 

který zprostředkovává vysoká škola, a do kterého se zapojuje hlavní aktér, tedy student, 

potaţmo absolvent. Na rozvoj příleţitostí zaměstnatelnosti působí i obor, který si student 

vybral. Jak uvádí Harvey, některé obory podporují rozvoj příleţitostí zaměstnatelnosti 

více, ať uţ proto, ţe mají svůj zájem na lepším uplatnění absolventů na trhu práce, nebo 

jsou k tomu nuceni vnějšími vlivy. Celý proces také probíhá lépe u odborných oborů, byť 

Harvey zdůrazňuje, ţe poskytování odbornosti není zárukou lepší zaměstnatelnosti 

absolventů.  

Na zaměstnatelnost absolventů mají dopad tři stěţejní procesy, z nichţ první je 

pedagogický proces, který podporuje rozvoj zaměstnatelnosti, jeţ sestává ze čtyř částí: 

1. rozvoje atributů/indikátorů/kompetencí zaměstnatelnosti, 

2. pracovními zkušenostmi, které absolvent můţe získat i mimo 

akademickou sféru, 

3. rozvoj sebe-propagačních a kariérních dovedností, 

4. ochota učit se a kriticky reflektovat proces sebevzdělávání. 

Druhým procesem je absolventova sebereflexe celého vývoje, kterým prošel a třetí 

proces obnáší schopnost jasného vyjádření a předvedení nabytých zkušeností, znalostí  

a dovedností, tedy zaměstnatelnosti. Svou zaměstnatelnost pak absolvent projeví při 

přijímacím řízení a stává se zaměstnaným. Na tento koncový akt mají vliv ještě externí 

faktory, kterými jsou regionální specifika ale i makroekonomické projevy jako 

ekonomická krize, recese atd. V případě samostatné výdělečné činnosti se zaměstnatelnost 

stává pro absolventa portfoliem, tedy souborem získaných atributů, zkušeností, znalostí  

a dovedností, které absolvent vyuţívá při své výdělečné činnosti na trhu práce. Nutno 

podotknout, ţe kromě externích faktorů, které působí na zisk zaměstnání, působí na proces 

přijímacího řízení i osobní charakteristika absolventa (viz (Gunawerdena, a další, 2001)), 

tedy pohlaví, věk, osobnostní rysy či etnicita. 

 

2.2.4 Mezinárodní charakter výzkumu zaměstnatelnosti 

Zatímco o 90. letech Harvey (2004) hovoří jako o počátcích výzkumu spojeného se 

zaměstnatelností absolventů vysokých škol, od roku 2000 lze hovořit dle Harveyho o jiţ 
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pokročilých výzkumech zaměstnatelnosti na úrovni jednotlivých univerzit či zemí. Za 

země lze uvést příklad Velké Británie (Harvey, 2001). Důkazem výzkumu jednotlivých 

univerzit v celosvětovém měřítku lze uvést příklady kanadské Univerzity Guelph  

a Univerzity v Sydney (Weligamage, 2009), Technické univerzity ve Wroclawi (Swiatek, 

2001), University Keleniya na Srí Lance (Weligamage, 2009), Univerzity v Menchesteru 

(Elias, a další, 1999) a dalších. Harvey (2004) shrnuje, ţe bylo provedeno mnoho 

výzkumných studií, které odkryly konzistentní stěţejní sadu ţádoucích dovedností 

zaměstnatelnosti, které jsou nezávislé na studovaném oboru. Skládají se ze dvou sad 

dovedností, z nichţ první jsou interaktivní atributy absolventů, kterými jsou komunikační 

dovednosti, mezilidské dovednosti a schopnost týmové práce. Druhou sadou jsou osobní 

atributy, tedy schopnost řešit problémy, analytické, kritické a reflexní myšlení, ochota učit 

se novým věcem a dále se vzdělávat, flexibilita a přizpůsobivost, schopnost převzít 

zodpovědnost a schopnost pracovat na sobě. 

V roce 2006 však přichází změna ve výzkumech zaměstnatelnosti absolventů 

v podobě mezinárodního projektu Reflex
7
. Jak uvádí přímo autoři tohoto projektu 

zaštiťovaného EU a OECD, jehoţ se účastnilo 16 zemí včetně České republiky, Jim Allen 

a Rolf van den Velden (2006), Evropa a zbytek světa se vyvíjí směrem ke vzdělanostní 

společnosti
8
, účinný systém vysokoškolského vzdělávání je tak pro ekonomiku  

a společnost stále důleţitější. Nicméně, Allen a van der Velden připouští, ţe existuje stále 

jistá nejasnost mezi tendencemi vzdělanostní společnosti, ve které se nacházíme,  

a poţadavky vysokoškolských absolventů, kteří očekávají, ţe zaplní v této společnosti 

vedoucí pozice. Na jednu stranu jsou od nich vyţadovány vysoce odborné znalosti  

a dovednosti, ale zároveň se očekává, ţe budou velmi flexibilní a adaptabilní, schopní  

a ochotní přijmout výzvy ne zcela spjaté s jejich vystudovaným oborem.  Vzdělanostní 

společnost tak podle autorů vyţaduje zcela nový typ pracovníků: flexibilní profesionály. 

Projekt „Flexibilita odborníků ve vzdělanostní společnosti: Nové poţadavky na 

terciární vzdělávání v Evropě“ známý pod zkratkou REFLEX si tak klade tři propojené 

otázky: 

                                                 

7
 Tento rok (pozn. květen 2013) právě probíhá sběr dat do třetí vlny projektu Reflex. Druhá vlna se 

uskutečnila v roce 2010. 
8
 definice viz výše (Bell, 1973) 
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1. Jaké kompetence jsou poţadovány absolventy vysokých škol, aby 

odpovídajícím způsobem fungovali ve vzdělanostní společnosti? 

2. Jakou roli hrají vysokoškolské instituce při pomoci absolventům 

rozvinout tyto kompetence zaměstnatelnosti? 

3. Jaké tenze vznikají mezi absolventy, vysokoškolskými institucemi  

a zaměstnavateli při dosahování svých vlastních cílů a jak mohou být 

tyto tenze vyřešeny? 

Projekt Reflex výše uvedenými otázkami potaţmo cíly de facto sumarizuje 

dosavadní vývoj v oblasti výzkumu zaměstnatelnosti, jelikoţ identifikuje a určuje míru 

důleţitosti a plnění kompetencí/indikátorů zaměstnatelnosti, tyto kompetence dává do 

vztahu s vysokoškolskými institucemi, které absolventy mají těmito kompetencemi 

vybavit, a do celé problematiky zapojuje tři stěţejní aktéry – kromě vysokoškolských 

institucí a absolventů i zaměstnavatele. To vše povyšuje na mezinárodní měřítko pro 

sjednocení postupu v této společenské problematice a komparativnost výsledků. 

I přes výše zmíněnou sumarizaci výsledků výzkumů zaměstnatelnosti do roku 2006 

se projekt Reflex k soudobým výsledkům a celkovému bádání na poli zaměstnatelnosti 

neodkazuje. Nevychází z ţádné z předešlých teorií ani výzkumů, jeho kredibilita je tak 

dána mezinárodním charakterem výzkumu. 

 

2.2.5 Výzkum zaměstnatelnosti v České republice 

V České republice se zaměstnatelností zabývá výhradně Středisko vzdělávací 

politiky (dále SVP) Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze v čele s Janem 

Kouckým. Problematiku přechodu absolventů vysokých škol ze vzdělávání do zaměstnání 

a jejich uplatnění na pracovním trhu zpracovává SVP v rámci projektu „Studie 

zaměstnatelnosti absolventů vysokých škol“, který byl poprvé řešen v letech 2006–2007 

jako projekt technické pomoci ESF pro Ministerstvo školství (MŠMT). Projekt má dvě 

hlavní části: (1) účast na mezinárodním výzkumu uplatnění absolventů vysokých škol 

REFLEX a (2) vytvoření databáze o zaměstnatelnosti/nezaměstnanosti absolventů 

vysokých škol (Koucký, 2012). 
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Zatímco první část projektu vychází z mezinárodního šetření REFLEX, který je 

popsán výše, druhá část vychází ze šetření, které SVP provádí ročně od roku 2007. 

Výstupem je kaţdoroční zpráva „Postavení vysokoškoláků a uplatnění absolventů 

vysokých škol na pracovním trhu“ (Koucký, a další, 2011). Zaměstnatelnost se v případě 

této části výše zmíněné studie „Studie zaměstnatelnosti absolventů vysokých škol“ 

definuje jako „schopnost získat první zaměstnání, udržet si práci a být schopný se 

pohybovat na trhu práce“, přičemţ autoři Koucký a Zelenka vychází z kontextu 

Boloňského procesu
9
. Tím k zaměstnatelnosti přistupují podobně, jak ji definuje Harvey 

(2001) v první skupině definic. Indikátorem zaměstnatelnosti je pro ně zaměstnanost, 

především ale míra nezaměstnanosti absolventů ve stanovené době po absolutoriu, shoda 

mezi oborem a úrovní vzdělání a zaměstnání, míra vyuţití nabytých znalostí a dovedností, 

tedy míra vyuţití své odbornosti, snadnost získání zaměstnání či příjem. 

SVP své studie pro jejich mezinárodní charakter stanovuje plošně na celou Českou 

republiku, sběr dat tak probíhá v rámci všech vysokoškolských institucí ČR. Tím SVP 

sniţuje vysokoškolským institucím ČR úsilí, které by musely vyvinout v souvislosti 

s vlastními výzkumy o zaměstnatelnosti absolventů, protoţe výsledky šetření studie Reflex 

ale i „Postavení vysokoškoláků a uplatnění absolventů vysokých škol na pracovním trhu“ 

jsou jim Střediskem vzdělávací politiky poskytovány individuálně.   

Individuální výzkum zaměstnatelnosti je tak patrný jen na některých vysokých 

školách ČR, například na Univerzitě Palackého v Olomouci (Šucha, 2013), která na 

začátku roku 2012 spustila projekt „Modularizace manažerského a psychologického 

vzdělávání na Univerzitě Palackého v Olomouci cestou inovace a propojení ekonomických 

a psychologických studijních programů“, jehoţ ústředním cílem je vyšší zaměstnatelnost 

absolventů. Zvýšení uplatnění absolventů chce škola dosáhnout pomocí inovace  

a vytvoření nových předmětů v oblasti manaţerského vzdělávání, které budou spojené do 

uceleného třísemestrálního vzdělávacího bloku. Inovované a nové předměty budou dle 

školy zaměřeny na osvojení manaţerských dovedností, které studentům umoţní získat 

                                                 

9
 Boloňský proces je dohoda 47 evropských i mimoevropských států, které tímto způsobem chtěly 

zvýšit dostupnost, přitaţlivost a kvalitu vysokoškolského vzdělávání a vytvořit Evropskou oblast 

vysokoškolského vzdělávání (EHEA), která byla zaloţena v roce 2010 ku příleţitosti 10. výročí aktu 

Boloňské deklarace. Jedním z dílčích cílů je podpořit mezinárodní mobilitu studentů a učitelů a zavést 

srovnatelné vysokoškolské tituly, aby se podpořilo vzájemné uznávání dosaţeného vzdělání a tím  

i zaměstnatelnost absolventů ( European Ministers of Education, 1999). 
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klíčové kompetence poţadované zaměstnavateli. Celkově se bude jednat o 20 předmětů 

(12 nových předmětů a 8 inovovaných). Všechny předměty budou zapracovány do 

studijních plánů jako volitelné předměty a budou otevřeny pro studenty všech oborů 

univerzity. Koncepce předmětů bude připravena tak, aby získané kompetence nebyly 

vázány na studijní obor studenta (budoucího absolventa), ale aby se jednalo o obecné 

manaţerské kompetence vyţadované zaměstnavateli. Projekt stále probíhá, jeho ukončení 

je plánováno na začátek roku 2015. 

Další univerzitou, jednou z posledních, na které byl výzkum zaměstnatelnosti či 

uplatnitelnosti jejích absolventů zaznamenán, je Masarykova univerzita v Brně (dále MU). 

Ta kaţdoročně jiţ od roku 1994 provádí výzkum „Ukončení studia na Masarykově 

univerzitě – ohlédnutí a perspektiva“ (Nekuda, 2011), ve kterém studenti zpětně MU 

hodnotí. Pro zaměstnatelnost významnější je však podobný projekt „Uplatnění absolventů 

Masarykovy univerzity“ (Nekuda, a další, 2012), který je realizován v rámci projektu 

„Rozvoj systému sledování kvality na Masarykově univerzitě“ od roku 1996. Tento projekt 

primárně sice není zaměřen na zaměstnatelnost, zabývá se však uplatněním studentů na 

trhu práce, kde v sobě kombinuje míru nezaměstnanosti, snadnost získání práce, práci 

v oboru a další ukazatele, které odpovídají první skupině definic zaměstnatelnosti tak, jak 

ji popisuje Harvey. V druhé části projektu MU pouţívá i kompetence absolventů, které by 

měly mít osvojeny pro úspěšný vstup na trh práce, coţ odpovídá dle definice Harveyho 

druhé skupině definic zaměstnatelnosti. 

 

2.2.6 Souhrn 

Pro účel práce je legitimita kvalifikační funkce vzdělání klíčová, jelikoţ se tím 

legitimizuje i tato práce a díky výsledkům zprávy OECD se stává naléhavou. 

Zaměstnatelnost absolventů dle její definice a dosavadních výzkumů tvoří spojnici mezi 

terciárním vzděláním a uplatnitelností absolventů na trhu práce. Význam zaměstnatelnosti 

je dán jejím četným aplikováním na univerzitní bázi (viz např. kanadská Univerzita 

Guelph, Univerzita v Sydney (Weligamage, 2009), Technická univerzita ve Wroclawi 

(Swiatek, 2001), Universita Keleniya na Srí Lance (Weligamage, 2009), Univerzita 

v Menchesteru (Elias, a další, 1999), v rámci České republiky - Univerzita Palackého  

v Olomouci (Šucha, 2013)) a na mezinárodní bázi (viz Reflex, kterého se účastní i Česká 
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republika v čele s SVP PedF UK (Koucký, 2012)). Pro naplnění cíle práce jsou tak 

poznatky o zaměstnatelnosti stěţejní. 

Jako indikátory a kompetence zaměstnatelnosti budou vyuţity kompetence 

vyuţívané Masarykovou univerzitou v Brně. Ačkoli se tato univerzita primárně neorientuje 

na zaměstnatelnost, jiţ od začátku 90. let monitoruje uplatnitelnost svých absolventů na 

trhu práce. Charakter kompetencí, které vyuţívá, se do značné míry shoduje 

s kompetencemi, které odhalily a pouţívaly některé výše uvedené univerzity. Výsledky 

výzkumů, které univerzita provádí, jsou navíc ve srovnání s výzkumem Reflex 2010 

aktuálnější a lze je tedy vyuţít jako komparativní standard. Přesto budou v analytické části 

tyto kompetence podrobeny přezkoumání. 
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3 METODOLOGICKÁ ČÁST  

 

Jako výzkumný přístup byla zvolena evaluace, která vhodným způsobem dokáţe 

naplnit vytyčený hlavní cíl této práce. Jelikoţ je na evaluační metodě výzkumu postavena 

celá analytická část práce, je nutné tento pojem vymezit. Nejčastěji pouţívaným výkladem 

je Scrivenova definice (Stufflebeam, a další, 2007), ve které jde o posouzení věcného 

základu (merit), jenţ je povaţován za parametr, který vystihuje a charakterizuje samotnou 

podstatu objektu evaluace, a hodnoty (worth), jeţ odkazuje k vnímání věcného základu 

konkrétními zainteresovanými stranami
10

.  

Objektem evaluace, nebo téţ evaluovaným programem je poskytování terciárního 

vzdělání Institutem sociologických studií (dále ISS) Fakulty sociálních věd Univerzity 

Karlovi (dále ISS FSV UK), na kterém autor této práce studuje. Věcným základem je, 

v souladu s cíly této práce, tvorba vysokoškolsky vzdělaných odborníků v oboru 

Sociologie a Sociální a veřejná politika. Tento věcný základ je současně i cílem ISS FSV 

UK. Hodnotou bude v našem případě vyšší zaměstnatelnost absolventů ISS FSV UK. 

K měření zaměstnatelnosti absolventů byly vyuţity poznatky nabyté v teoretické části 

práce, především Harveyho definice zaměstnatelnosti a výsledky výzkumů prováděných 

předními světovými ale i českými univerzitami. 

 

3.1 Cíl evaluace a evaluační otázky 

Z charakteru programu a především z určení jeho věcného základu a následné 

hodnoty vyvěrá i cíl evaluace. Cílem evaluace je ověřit zda, a do jaké míry, vybavil ISS 

FSV UK své absolventy kompetencemi zaměstnatelnosti v souladu s jejich potřebami  

a potřebami trhu práce, který představují v našem případě potencionální zaměstnavatelé 

absolventů ISS FSV UK. 

                                                 

10
 Jako zainteresovaná strana (v originále „stakeholder“) jsou nejčastěji v evaluačním výzkumu 

označováni jednotlivci, skupiny či organizace, které mají významný zájem na tom, jak dobře intervenční 

program funguje (Stufflebeam, a další, 2007). 
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Cíl evaluace je dále rozloţen na evaluační otázky, které budou v závěru práce 

zodpovězeny. Evaluační otázky zní: 

 Vybavil ISS FSV UK své absolventy alespoň na 90 % komunikačními 

dovednostmi, počítačovou gramotností, schopností orientovat se  

a osvojovat si nové poznatky, koncepčním a analytickým myšlením, 

odbornými praktickými zkušenostmi a dovednostmi a schopností 

argumentovat a kriticky myslet? 

 Vybavil ISS FSV UK své absolventy alespoň na 80 % schopností 

týmové práce, znalostí cizího jazyka a sebeprezentačními dovednostmi? 

 Vybavil ISS FSV UK své absolventy alespoň na 70 % kreativitou, 

odbornými teoretickými znalostmi, organizačními schopnostmi  

a tolerancí či schopností uznat cizí názor? 

 Vybavil ISS FSV UK své absolventy alespoň na 60 % odbornými 

teoretickými znalostmi? 

 Povaţovali se absolventi po ukončení studia alespoň z 80 % jako 

odborníci ve svém oboru, tedy lidé s odbornými znalostmi  

a dovednostmi v oboru? 

 Nachází se nezaměstnanost absolventů ISS FSV UK pod třemi procenty? 

 Byla suma znalostí a dovedností, kterou si absolventi osvojili z hlediska 

dalších potřeb alespoň z 80 % vyváţená, tj. nepřevaţovalo ani přílišné 

teoretické ani přílišné praktické zaměření? 

 

3.2 Evaluační design 

Evaluační design se odvíjí od evaluačního přístupu, kterým byla zvolena dle 

evaluačního cíle „Cílená evaluace“ (Goal-based evaluation
11

). Z cílů programu byl vybrán 

ten, který si ISS FSV UK stanovuje ve svém základu, tedy Tvorba vysokoškolsky 

vzdělaných odborníků ve svém oboru. Tento cíl bude v analytické části v procesu tvorby 

koncepčního modelu, identifikace zainteresovaných stran a jejich zájmů operacionalizován 

                                                 

11
 Hlavním rysem cílené evaluace je způsob testování, kdy jsou k předem definovaným cílům během 

evaluace přiřazovány skutečně dosaţené a empiricky ověřené výsledky a oba typy informací jsou následně 

porovnány (Stufflebeam, a další, 2007). 
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a konkretizován do podoby kompetencí zaměstnatelnosti. V důsledku volby tohoto typu 

přístupu je jako hlavní typ dle svého účelu zvolena sumativní evaluace
12

. Evaluátorem je 

v našem případě autor této práce, tedy interní osoba, která je zainteresovaná 

v evaluovaném programu. Dle typu realizátora evaluace lze evaluaci klasifikovat jako 

interní. Data, která byla pouţita pro účely evaluace, pochází z kvantitativního  

i kvalitativního výzkumu, které provedl autor práce. Jedná se tedy o smíšenou metodologii 

designu evaluace (mixed-method design). 

 

3.2.1 Charakteristika kvantitativního výzkumu 

V kvantitativní fázi výzkumu byl pouţit jako nástroj standardizovaný dotazník. Data 

do výzkumu nazvaného Perspektiva 2013 byla sbírána pomocí metody sběru dat CAWI
13

. 

Tento způsob byl vybrán vzhledem k charakteru cílové populace a především díky 

výhodám tohoto způsobu dotazování. Hlavním předpokladem realizace tohoto typu sběru 

bylo získání databáze respondentů s údajem o emailu a software, který umoţní on-line 

sběr, dále pak přístup respondentů k internetu a pouţívání svých emailových schránek, 

ochota zúčastnit se touto formou dotazování aj. Všechny tyto předpoklady byly splněny. 

Databáze kontaktů byla poskytnuta správcem dat FSV UK a software ke sběru dat byl 

pouţit prostřednictvím firmy SC&C spol. s r.o. s jejím svolením. Dle dosaţené návratnosti 

(viz dále) lze usuzovat splnění i dalších předpokladů. Náklady spojené se sběrem 

rozsáhlého datového souboru byly pouze časové. Ke sběru dat byla potřebná také znalost 

programování dotazovacího nástroje do on-line podoby. 

Cílovou populaci představují současní studenti magisterských a doktorských oborů 

ISS FSV UK a absolventi těchto dvou cyklů. Dále se do ní řadí studenti, kteří zanechali 

magisterského studia, ale bakalářské studium museli úspěšně dokončit na ISS. Začleňují se 

do ní i absolventi ISS, jejichţ bakalářské studium neprobíhalo na ISS, tedy studenti, kteří 

přešli na navazující studium z jiného institutu. Cílová populace sestává z jedinců, jejichţ 

záznamy v databázi začínají rokem 2000. Studenti starších ročníků studia (před rokem 

                                                 

12
 Účel sumativní evaluace spočívá v posouzení úspěšnosti v dosahování projektových cílů. Nastává 

v době, kdy uţ lze hodnotit dosaţené výsledky evaluovaného programu. 
13

 Computer Assisted Web Interview – metoda sběru dat na webových stránkách, na které je v případě 

výzkumu Perspektiva 2013 odkazováno pomocí linku umístěného v rozesílaném mailu. 
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2000) jiţ nejsou vzhledem k jejich distanci od ISS relevantní. Následující tabulka č. 2 

ukazuje pro ilustraci přehled celkového počtu studentů magisterského a doktorského cyklu 

na ISS v číslech a průměrné ročníky studia. 

 

Tabulka 2 - Přehled celkového počtu studentů ISS 

STAV 

DRUH STUDIA ROČNÍK STUDIA 

navazující doktorské navazující doktorské 
celkový 

průměr počet 
sloupcová 

% 
počet 

sloupcová 

% 
průměr průměr 

absolvoval 413 41% 46 23% 2,9 5,6 3,2 

podmíněný 0 0% 3 2%   3,3 3,3 

přerušeno 25 2% 5 3% 3,9 3,6 3,8 

studuje 248 25% 82 41% 1,8 3,5 2,2 

uzavřel st 22 2% 0 0% 3,3   3,3 

výjezd na 9 1% 0 0% 1,8   1,8 

zanechal 288 29% 63 32% 2,0 3,6 2,3 

Suma/průměr 1005 100% 199 100% 2,4 4,0 2,7 

Zdroj: Databáze současných a bývalých studentů ISS FSV UK, N=1204 

 

Cílová populace kvantitativní formy výzkumu tvoří dvě stěţejní zainteresované 

skupiny, které jsou v celém evaluovaném programu nejpočetnější (viz dále). Základní 

soubor představují výše zmínění jedinci, kteří měli v databázi uvedenou svou emailovou 

adresu, a byli tudíţ dosaţitelní výše definovanou metodou sběru dat. Sběr dat byl proveden 

jednorázově ad hoc v polovině března 2013 s dobou ukončení na začátku dubna 2013. 

Minimální počet sebraných dotazníků byl stanoven dle charakteru sběru na 270 

respondentů, coţ představuje 30% celkovou návratnost. 

 

3.2.2 Charakteristika kvalitativního výzkumu 

Kvalitativní výzkum sestává ze dvou částí, ze semistrukturovaných hloubkových 

rozhovorů provedených se zaměstnavateli studentů a absolventů, kteří tvoří třetí, pro účely 

této práce stěţejní, zainteresovanou stranu a z hloubkových rozhovorů s absolventy 

navazujícího magisterského studia na ISS. V prvním případě byly provedeny čtyři 

rozhovory, konkrétně s ředitelem jedné výzkumné agentury, dvěma personalisty z dvou 

dalších výzkumných agentur, z nichţ obě mají mezinárodní charakter a představitelem 
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bankovní instituce. Druhá část kvalitativního výzkumu je sloţena také ze čtyř 

semistrukturovaných hloubkových rozhovorů. Respondenti byli v tomto případě vybíráni, 

aby umoţnili lepší a hlubší pochopení výsledků z kvantitativní fáze výzkumu. První 

respondent po dokončení magisterského studia v teoretickém zaměření nenavázal na 

doktorské studium a nepracuje v oboru, který vystudoval. Druhý respondent po ukončení 

magisterského studia aplikované sociologie pracuje v oboru, který vystudoval. Třetím 

respondentem je doktorandka, která ovšem v oboru nepracuje a čtvrtý případ je taktéţ 

doktorandka, která se v oboru uplatnila. 

 

3.2.3 Charakteristika kvantitativních a kvalitativních dat 

Kvantitativní data, na kterých je realizována výraznější část analytické části práce, 

byla sbírána pomocí vlastního on-line výzkumu nazvaného Perspektiva 2013. Ten sestává 

z 27 uzavřených otázek, dvou otázek uspořádaných do formy Likertovy škály, jedné 

otevřené otázky a sociodemografických otázek.  Výzkum je rozčleněn do dvou základních 

bloků - aktuální uplatnění studentů a absolventů v profesním ţivotě a hodnocení kvality 

vzdělání poskytnutého ISS FSV UK. 

Tématem rozhovorů s představiteli zaměstnavatelů absolventů ale i studentů ISS 

FSV UK byly především poţadavky zaměstnavatelů a jejich zájmy v oblasti získání 

absolventů či studentů ISS FSV UK jako pracovníků jejich společností. Dílčím tématem 

bylo posouzení absolventů vycházejících z ISS jako odborníků a operacionální definice 

jejich „odbornosti“. Tato data byla pouţita především k analýze zájmů zaměstnavatelů  

a k nastavení kritérií úspěchu evaluačních otázek. 

Tématem rozhovorů druhé fáze kvalitativního výzkumu byla uplatnitelnost 

absolventů v profesním ţivotě ve spojitosti se znalostmi a dovednostmi, které jim ISS FSV 

UK poskytlo. Studium na ISS FSV UK bylo ve vztahu k uplatnění dále hodnoceno, 

přičemţ byly veškeré otázky směřovány k prohloubení poznání problematiky, kterou 

rozkryl kvantitativní výzkum. Tyto kvalitativní rozhovory tak doplňují a navazují na 

kvantitativní výzkum. 
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3.2.4 Návratnost a NRB analýza
14

 kvantitativních dat 

Celkový počet studentů všech oborů ISS FSV UK od jeho vzniku činí více neţ 1200. 

Z nich bylo v důsledku výběrových kritérií a nároků vybráno do základního souboru 863. 

Z tohoto počtu bylo od začátku sběru 15. března 2013 do ukončení sběru 10. dubna 2013 

sebráno 412 dotazníků, coţ představuje celkovou 47,7% návratnost. Signifikantně vyšší 

úspěšnosti sběru dat bylo dosaţeno u současných studentů a absolventů navazujícího 

studia. Primárním cílem výzkumu byli právě tito respondenti. U zanechavších studia 

dosahuje návratnost 2x niţší úrovně neţ je celková návratnost. To je způsobeno ve vyšší 

míře negativním myšlením spojeným se zanecháním studia, coţ následně potvrdila  

i samotná analýza.  

NRB analýza ukázala, ţe návratnost odpovědí muţů a ţen se významně neliší. Svou 

roli hraje ale věk, s jehoţ zvýšením, především od 31 roku, stoupá míra neúčasti na 

výzkumu. Do této problematiky zasahují dva faktory. Tito lidé jsou zpravidla jiţ delší dobu 

mimo ISS, vazba na institut je u nich tedy slabší. Druhým faktorem je pak větší míra 

zastoupení studia Veřejné a sociální politiky v kombinované formě. Kombinovaná forma 

studia vykazuje niţší návratnost – 36 %. U věkové kohorty nad 30 let je to ještě níţe –  

30 %. V důsledku kombinace věku a kombinované formy studia Veřejné a sociální politiky 

lze usuzovat na specifický segment respondentů, jejichţ odpovědi by poměrově s ostatními 

mohli být podhodnoceny. Váhová korekce dat však nebude aplikována vzhledem k tomu, 

ţe kombinovaná forma studia je specifická a není hlavním zájmem studie, kterým je 

především hodnocení studentů a absolventů denního studia. Data tak lze povaţovat pro 

hlavní účel a zájem práce za reprezentativní. 

 

3.2.5 Práce s daty 

Při analýze dat byly vyuţívány popisné statistiky a analýza statistické 

(ne)významnosti rozdílů zaloţená na chí kvadrát testu.  Graficky bude proto u třídění druhé 

stupně vyuţito znaménkového schématu, které vizuálně lépe zachycuje významnost 

rozdílů naměřených hodnot. Jako hlavní třídící proměnná bude slouţit stav, tedy, zda 

                                                 

14
 Non response bias analýza - analýza významnosti odchylky způsobené neúčastí některých 

respondentů. 
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respondent studuje, je absolventem či zanechal studia v kombinaci s úrovní studia – 

magisterské vs. doktorské. Tato třídící proměnná bude nadále označována jako typologie 

respondenta. V konečné fázi analýzy při hledání typologie respondentů podle jejich 

hodnocení toho, do jaké míry je studium vybavilo v určitých kompetencích odbornosti, 

bude pouţita shluková analýza, konkrétně její varianta k-means cluster. Shluková analýza 

byla vyuţita, jelikoţ slouţí k prozkoumání struktury vztahů mezi jednotlivými 

proměnnými a je vhodná k vytváření typologií. Při vyuţití tohoto typu shlukové analýzy je 

nutné dopředu zadává počet hledaných kategorií/segmentů, které procedura následně 

generuje. V analýze jsou dále pouţity metody: neparametrický chí-kvadrát test pro ověření 

významnosti rozdílů oproti externím ukazatelům (v našem případě pouţitým z výzkumu na 

FSS MU), korelační analýza a neparametrické t-testy. Pro ověření vztahů mezi 

kompetencemi odbornosti byla vyuţita faktorová analýza a hierarchická shluková analýza.  
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4 ANALYTICKÁ ČÁST 

 

Analytická část diplomové práce je zaloţena na sekvenci evaluačních procesů, jeţ 

jsou aplikovány na program, který představuje poskytování terciárního vzdělávání ISS 

FSV UK. Účelem analytické části je naplnit evaluační cíl a zodpovědět evaluační otázky  

a tím splnit i hlavní cíl této práce. Text je strukturován do dvou oddílů. První oddíl se 

zaměřuje na identifikaci cílů programu, pomocí nichţ je následně vytvořen koncepční 

model
15

 programu, dále na identifikaci klíčových zainteresovaných stran a především 

jejich zájmů. Celý proces následně přechází do druhého oddílu, kde se věnujeme analýze 

dat a zodpovězení evaluačních otázek a naplnění cílů této práce. Taktéţ je provedena 

komparace výsledků nejenom s kritérii úspěchu, které jsou definovány dále, ale  

i s externím výzkumem, jenţ slouţí jako komparativní standard
16

.  

 

4.1 Evaluační proces 

4.1.1 Identifikace cílů evaluovaného programu 

Koncepční model v podobě logického modelu (dále LM) je prvním článkem celého 

evaluačního procesu. Vzhledem k tomu, ţe evaluovaný program jiţ probíhá a primárně do 

sebe nezahrnuje evaluační proces, LM absentuje. Proto bylo přistoupeno k identifikaci cílů 

ISS FSV UK, díky kterým byl LM zpětně vytvořen. 

Jak se lze dočíst na internetových stránkách ISS, FSV UK „vznikla v roce 1990 jako 

výraz potřeby pozdvihnout výuku sociálních věd i sociologický výzkum na standardní 

úroveň běţnou ve vyspělých zemích. ISS FSV UK vznikl v roce 1993 sloučením bývalé 

Katedry sociologie a sociální politiky a Ústavu sociálně politických věd FSV UK s cílem 

integrovat dvě základní funkce: 

                                                 

15
 Charakteristika koncepčního modelu v podobě logického modelu bude uvedena dále. 

16
 Jako komparace a standard, který je ověřen opakovanými šetřeními, jsou pouţity výsledky  

z výzkumu provedeného Masarykovou univerzitou v Brně. Výzkum proběhl v roce 2011 na absolventech 

MU. Pro účely této práce však budou pouţity výsledky zahrnující pouze absolventy Fakulty sociálních studií 

(dále jen FSS). Studijním zaměřením se shoduje s obsahem předkládané práce. Výsledky jsou dostupné na: 

http://www.muni.cz/general/evaluation/graduates 
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 vychovávat vysokoškolsky vzdělané odborníky v oborech sociologie, 

sociální politiky a veřejné politiky; 

 rozvíjet vědeckou činnost v dané oblasti.“ (ISS FSV UK, 2013) 

Tímto jsou stanoveny nejobecnější cíle ISS FSV UK – výchova odborníků v oboru  

a rozvoj vědecké činnosti. O rozvoji vědecké činnosti a jejím „pěstění“ se zmiňuje  

i § 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách (MŠMT, 2012). Ten doslova říká, ţe 

vysoké školy: „uchovávají a rozhojňují dosažené poznání a podle svého typu a zaměření 

pěstují činnost vědeckou, výzkumnou, vývojovou, uměleckou nebo další tvůrčí činnost.“ 

Základním problémem takto postavených cílů je v principu evaluace jejich přílišná 

obecnost a sloţité realizační uchopení.  

Lépe jsou cíle strukturovány a rozvedeny v Návrhu koncepce rozvoje Institutu 

sociologických studií, který v roce 2009 stanovil doktor Martin Hájek, ředitel ISS FSV UK 

(Hájek, 2009). Ten ve svém návrhu ukotvuje tři základní cíle, jejichţ plnění předpokládá 

v letech 2009 aţ 2012. Cíle jsou tyto: 

 podpora výzkumné činnosti na ISS, 

 zvýšení efektivity výuky, 

 rozvoj doktorského studia jako kombinace studia a badatelské činnosti. 

Tyto cíle uţ se vyznačují jasnějším ohraničením a to jak činnosti, tak časového 

naplnění. Zatímco první bod kopíruje obecný druhý cíl institutu s tím rozdílem, ţe na něj 

klade vyšší důraz, druhý a třetí cíl mají rozvojový účel. Z hlediska stanovení logického 

modelu plní takto stanovené cíle s časovým ohraničením důleţitou úlohu.  

Dalšími body Návrhu koncepce jsou: 

 zvýšení transparentnosti řízení institutu, 

 zefektivnění vyuţití studentského hodnocení kurzů, 

 učinit internet základním komunikačním kanálem a to jak uvnitř 

institutu, tak navenek. 

Dle koncepce také hrozí, ţe: „starší habilitovaná generace vzhledem k pokročilému 

věku z pracoviště odejde“. (Hájek, 2009) 
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Na začátku dubna 2013 byl na stránkách ISS zveřejněn nový Návrh koncepce 2013, 

který v sobě zahrnuje shrnutí úspěchů předešlého tříletého období a zároveň stanovuje 

nové cíle na další tříletí. V úvodním ohlédnutí za předešlým obdobím je konstatováno 

úspěšné splnění nastavených cílů avšak bez jejich zpětného souhrnu a komplexního 

hodnocení či rozpracování.  Dále jsou uvedeny nové cíle pro další období. 

Nové cíle Návrhu pro rok 2013 zní: 

 větší vyuţití personální politiky jako prostředku k posilování vědeckého 

výkonu pracoviště, 

 podpora zapojení do mezinárodní akademické komunity jako nástroj 

zvyšování kvality akademické práce,  

 zahájit diskuzi o podobě vzdělávacího kurikula. (Hájek, 2013) 

První cíl navazuje na transformaci z předešlého období, které autor dokumentu 

označuje za úspěšné.  Druhým cílem je zvýšení vědeckého úsilí v mezinárodním měřítku. 

Cílem třetího bodu je restrukturalizace výuky s důrazem na přizpůsobení se dynamickému 

rozvoji předmětu studia. 

Ačkoli byl vybrán pro účely této práce pouze jeden z cílů, tedy výchova 

vysokoškolsky vzdělaných odborníků, rozšířený o uplatnění těchto odborníků v profesním 

ţivotě, porovnání obou výše uvedených koncepcí ukazuje z hlediska evaluace významné 

zjištění. Obě koncepce postrádají specifikaci kritérií, která by zřetelně prokázala, zda  

a v jaké míře došlo ke splnění cílů, které si Institut od roku 2009 stanovil. Oba dokumenty 

tak dokládají, ţe plnění cílů je monitorováno ale v nekonkrétní formě bez vymezení 

měřitelnosti. Ani jeden z nich se nezabývá ryze výchovou vysokoškolsky vzdělaných 

odborníků. Jelikoţ ani v jiných dokumentech tento cíl není blíţe charakterizován, není 

moţné dovodit jeho úspěšnost plnění. Následující část práce se proto na plnění tohoto cíle 

zaměřuje. Pro tyto účely je proto vysokoškolská odbornost operacionalizována do podoby 

měřitelných kompetencí zaměstnatelnosti a měřena přímo u nositelů této odbornosti, tedy 

studentů a absolventů ISS FSV UK. 
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Schéma 3 - Logický model programu terciárního vzdělávání ISS FSV UK, Zdroj: Autor
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4.1.2 Logický model evaluace 

Z identifikovaných cílů Institutu byl na předešlé straně, viz schéma 3, vytvořen LM 

programu. Jeho účelem je vizualizace procesů, které celý program determinují, a dále pak 

určení indikátorů jednotlivých výsledků. LM sestává ze systému vztahů, které jsou 

jednosměrné a začínají vstupy. Ty v našem případě představuje především financování 

programu. Další sloupce polí v LM mají charakter vývoje, který program očekává 

v podobě naplnění svých cílů.  

Za dopady, které charakterizují poslední článek LM, byl stanoven vyšší počet 

habilitovaných pedagogů na ISS spojený s jejich postupným vývojem a vyšší odborností. 

Dalším dopadem bude zlepšení hodnocení ISS potaţmo celé UK v celostátním ale  

i mezinárodní hodnocení, dále moţnost aplikace evaluačního procesu i na jiné instituty 

univerzity, ale především lepší zaměstnatelnost absolventů ISS FSV UK na trhu práce. Pro 

účely této práce je poslední uvedený dopad stěţejní (označen červeným rámcem). Práce se 

také zabývá dlouhodobými výsledky, konkrétně výchovou vysokoškolsky vzdělaných 

odborníků. Do modelu byly zahrnuty i výstupy a aktivity, které předchází výsledkům  

a dopadům. Celkově model podléhá určitému kontextu, ve kterém dochází k jeho realizaci.  

Vzhledem k tomu, ţe program je jiţ funkční a za evaluační přístup byla zvolena 

cílená evaluace, aktivity a výstupy nejsou předmětem evaluace. Předmětem evaluace se tak 

stávají její výsledky
17

. 

Funkce takto sestaveného LM spočívá pouze ve vizualizaci procesu programu. Takto 

s ním pracuje Frechtling (2010). Jiný přístup, uváděný například doktorem E. Taylor-

Powellem (2003) nebo P. McCawley (2013) chápe výsledky v LM především jako sadu 

indikátorů, které ukazují plnění cílů. K nastavení indikátorů v LM, v našem případě 

                                                 

17
 O členění podle předmětu evaluace (v originále object of evaluation) se zmiňuje D. Stufflebeam  

a A. J. Shinkfield (2007). Vychází přitom z typu evaluace, kterou je tzv. Evaluace programu (program 

evaluation). Programem se myslí systém plánovaných aktivit tvořící funkční celek a sledující společný cíl. 

Můţe mít podobu různých typů edukačních akcí jako např. školní vzdělávací program, vyučovací hodina, 

výukový blok, výukový projekt nebo integrovaný tematický celek. Klíčový význam má evaluace programu v 

rozhodovacích procesech o budoucnosti programu. Formulována jsou korektivní opatření a doporučení k 

modifikacím. Součástí evaluace programu jsou dílčí procedury, jeţ patří k formálně ustáleným termínům v 

podobě odlišných dimenzí evaluace jako úrovní, v nichţ je program plánován a realizován. Těmi jsou 

evaluace vstupů (input evaluation), evaluace procesu (process evaluation), evaluace výsledků/výstupů 

(outcome evaluation) a evaluaci dopadů (impact evaluation). Tyto dimenze představují jednotlivé fáze 

programu uvedené v LM. 
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kompetencí odbornosti, potaţmo zaměstnatelnosti, byla nezbytná identifikace 

zainteresovaných stran a především jejich zájmů. Následující kapitola proto odhaluje 

zainteresované strany a jejich zájmy. 

Při tvorbě logického modelu je také nutné stanovovat termíny, do kdy se jednotlivé 

aktivity a následně výsledky mají provést. V našem případě by ke konkrétním termínům 

mohla vést společná diskuse zainteresovaných stran, která není k dispozici a tak byly tyto 

termíny navrţeny autorem práce ad hoc. Výstupy z aktivit by měly probíhat semestrálně. 

Po této době by měly být patrny první krátkodobé výsledky. Plný rozsah výstupů z aktivit 

by měl být dosáhnut po roce. Doba naplnění dlouhodobých výsledků můţe být individuální 

stejně jako dosáhnutí dopadů. 

 

4.1.3 Identifikace zainteresovaných stran a jejich zájmů 

Pro evaluaci je při stanovení LM důleţité identifikovat zainteresované strany (dále 

ZS) a především jejich zájmy, které se pojí s evaluovaným programem. Zájmy pomohou 

lépe interpretovat výsledky analýzy. V počáteční fázi evaluace jsou důleţité pro správné 

nastavení celé evaluace. V našem případě jsou kromě vedení ISS, tedy manaţerů 

programu, primárními ZS: 

1. pedagogové vyučující na ISS FSV UK, tedy: 

a. zaměstnanci Institutu, 

b. studenti Institutu tedy doktorandi a magistři, 

c. externisté: 

i. z jiných univerzit včetně zahraničních, 

ii. z řad představitelů veřejného i soukromého sektoru. 

2. současní studenti ISS FSV UK, a to konkrétně: 

a. původní studenti ISS FSV UK, kteří začali na ISS studovat od 

bakalářského studia, 

b. studenti, kteří přestoupili na ISS z jiného institutu, fakulty či 

univerzity, 

c. zahraniční studenti z ERASMU. 

3. bývalí studenti ISS FSV UK, kteří nedokončili studium a nestali se 

absolventy ţádného studijního cyklu, 

4. absolventi ISS FSV UK: 
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a. absolventi bakalářského, magisterského či doktorského cyklu, 

kteří po absolutoriu nepokračovali ve studiu, 

b. absolventi, kteří v dalším cyklu zanechali studia. 

5. potencionální uchazeči o studium na ISS FSV UK: 

a. absolventi středních škol, především gymnázií, VOŠ a jiných 

nástaveb, 

b. studenti jiných institutů, fakult či univerzit. 

6. zaměstnavatelé studentů ale především absolventů ISS FSV UK: 

a. veřejný/státní sektor, 

b. soukromý sektor, 

c. nevládní neziskový sektor. 

7. vedení FSV UK, pod které ISS patří, potaţmo vedení celé UK. 

Dalšími zainteresovanými stranami jsou: 

 MŠMT, 

 personál ISS FSV UK, který se nepodílí na výuce, 

 partnerské instituce spolupracující s ISS FSV UK. 

 

4.1.4 Zájmy zainteresovaných stran 

Společným zájmem většiny ZS je participace na vědění, které se váţe s obory 

Sociologie a Veřejná a sociální politika. Další zájmy, které jsou při identifikaci ZS jejím 

stěţejním prvkem, odhaluje následující analýza zaloţená na cílech institutu, hloubkových 

rozhovorech, desk research, výzkumu Perspektiva 2013 a osobní zkušenosti. Analýza 

zájmů ZS slouţí k odhalení a pochopení spektra očekávání, která jednotlivé zainteresované 

strany mají vůči programu, se kterým jsou nějakým způsobem spojeni.  

 

Začněme pedagogy, jejichţ zájmy jsou úzce spojeny s cíly Institutu. Z  Návrhu 

koncepce z roku 2009 doktora Hájka vyplývá, ţe během posledních třech let byla 

zvyšována podpora grantové politiky na ISS. Z té také dle přijaté a schválené Reformy 

vědní politiky fakulty pramení významná sloţka příjmů Institutu. V návaznosti na to byla 

v roce 2009 schválena nová pravidla ročního hodnocení a výkonového odměňování 

pracovníků, která kladou důraz především na vědeckou činnost pedagogů. V zájmu 

pedagogů je tedy zvýšená aktivita v oblasti vědecké činnosti, která souvisí s vyšším 
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zapojením studentů, především doktorandů, do výzkumných projektů. Významným 

zájmem pedagogů je i jejich finanční ohodnocení, které se odvíjí především od vědecké 

činnosti, coţ Koncepce 2009 dokládá. Dílčím cílem Návrhu konceptu 2009 bylo zvýšené 

vyuţívání studentského hodnocení kurzů. Zpětné hodnocení dosaţených cílů z Návrhu 

koncepce pro rok 2013 aţ 2016 se ale o plnění tohoto cíle nezmiňuje, coţ vede 

k pochybnostem o splnění tohoto cíle. Zájem pedagogů týkající se prohloubení vyuţívání 

studentského hodnocení kurzů nelze potvrdit. Podle 83 % studentů a absolventů 

navazujícího studia nejsou výsledky hodnocení kurzů vyuţívány vůbec, nebo jen zřídka či 

občas. Studenti a absolventi tedy vyuţívání svého hodnocení u pedagogů nevnímají. To 

potvrzují i HR absolventů, kteří vnímají hodnocení kurzů jako doslova „akademickou 

nutnost, kterou se stejně vyučující nezabývají“. Zefektivnění výuky, které v Návrhu 

koncepce 2009 sestávalo mj. z hlubšího vyuţívání studentského hodnocení a větší míry 

poskytování materiálů studentům prostřednictvím intranetu institutu, je v Návrhu koncepce 

2013 chápáno jako proces, kdy: „jsme reakreditovali (myšleno ISS) bakalářské obory  

s nově promyšlenou strukturou předmětů, nově jsme akreditovali anglický obor Public and 

Social Policy a probíhá akreditace Sociology in European Context“. (Hájek, 2013) 

Zvýšená míra poskytování materiálů studentům přes intranet Institutu či větší vyuţívání 

studentského hodnocení nejsou ale v Návrhu koncepce 2013 doloţeny.  

Studentské zájmy se od těch pedagogických odlišují. Dle HR s absolventy mezi ně 

patří zvyšování efektivity výuky a její zlepšování, vyvěšování studijních materiálů na 

Moodle a SIS institutu a tedy snadná dostupnost informací. Jak sděluje Návrh koncepce 

2009, zájmem studentů je i menší objem předávaných uniformních informací, ale zato 

hlubší probrání a procvičení učiva. V tom se Návrh koncepce 2009 shoduje i s výsledky 

HR s absolventy. V otázce zefektivnění výuky bylo v HR s absolventy zmíněno  

i překrývání výuky, které, navzdory ryze negativnímu úsudku uvedeného v Návrhu 

koncepce 2009, absolventi nevnímají paušálně negativně, coţ vysvětlují tím, ţe praktické 

předměty
18

 mohou v důsledku překrývání procvičit hlouběji a dozvědět se tak něco navíc. 

Musí je také „bavit“ a „hodit se jim do praxe
19

“. Studenti a potaţmo i absolventi se tak 

                                                 

18
 Praktický předmět je dle absolventů takový, ve kterém na přednášku navazuje seminář a tím lze 

učivo procvičit ideálně na prakticky formulovaném problému. 
19

 V tomto smyslu je praxe vnímána jako zaměstnání v oboru, který absolvent vystudoval. 
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v negativním vnímání překrytu předmětů s Návrhem konceptu 2009 shodují v teoreticky 

zaměřených předmětech
20

. 

Zájmem studentů je i práce. Z výzkumu vyplývá, ţe 32 % studentů má plný nebo 

částečný úvazek. Většina studentů (41 %) ale pracuje na DPP či DPČ. Celkově můţeme 

říci, ţe téměř ¾ studentů navazujícího studia vykazují mimo studium i pracovní činnost. 

Výzkum Perspektiva 2013 dokládá, ţe práce je i jedním z faktorů, které prodluţují dobu 

navazujícího studia na v průměru 3 roky. To potvrzují i HR s absolventy, kteří uvádí, ţe 

pracovat je během studia snadné. Někteří respondenti sdělili (a to i v otevřené otázce ve 

výzkumu Perspektiva 2013), ţe škola během vzdělávání umoţňuje práci na plný úvazek, 

v jehoţ důsledku se studium zakončuje i o rok či o dva později. 

Cílem ISS je výchova vysokoškolsky vzdělaných odborníků ve svém oboru. S tímto 

cílem potaţmo zájmem se ztotoţňuje i většina studentů, jak dokazují HR  

a otevřené odpovědi ve výzkumu Perspektiva 2013. Tento cíl je i předmětem evaluace 

v této práci. Proto si tuto problematiku probereme detailněji. V tom, kdo je to odborník, se 

studenti, absolventi a vedení institutu neshodují. ISS spatřuje odborníky jako absolventy  

s „vysokoškolským vzděláním v oboru“ (dle cíle ISS), dále odborníky nespecifikuje. Podle 

této stručné charakteristiky jsou to tedy lidé s ukončeným vysokoškolským vzděláním, 

které v sobě přirozeně předpokládá splnění všech náleţitostí vysokoškolského studia, tedy 

povinných a povinně volitelných předmětů, diplomové práce a státních zkoušek. 

Absolutorium se tak ve vnímání ISS stává klíčem k odbornosti, coţ HR provedené 

s absolventy vyvracejí, jelikoţ uvádí z vlastních zkušeností, ţe pro odbornost v oboru samo 

o sobě absolutorium nestačí. Absolventi se shodují na tom, ţe odborníkem je člověk 

s teoretickými znalostmi a především praktickými zkušenostmi. Někteří absolventi uvádí 

nezbytné propojení naučených znalostí s praktickým vyuţitím, které podle nich nelze úplně 

nacvičit na seminářích. Problematiku osvětluje nominální definice Oxfordského slovníku 

(Wehmeier, 2000), podle níţ je odborník neboli expert „osoba s odbornou (v našem 

případě vysokoškolskou) znalostí, dovedností a přípravou v určité oblasti či oboru“. Velký 

sociologický slovník definuje odborníka neboli experta (z latinského expertus = zkušený, 

vyzkoušený, osvědčený) jako „nositele kvalifikované, odborné informace, respektive role, 

kterou může přijmout odborně erudovaný jedinec“. (Linhart, a další, 1996) Syntézou všech 

                                                 

20
 To jsou dle vnímání absolventů ty, které nemají semináře a jejich uplatnění v profesním ţivotě není 

vnímáno absolventy jako dostačující. 
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pojetí odborníka lze tedy dospět k závěru, ţe odborníkem se stává jedinec po absolutoriu, 

který ovládá teoretické znalosti a praktické dovednosti, jeţ nabyl i mimo rámec cvičení  

a seminářů. Stává se tak nositelem role, kterou můţe a nemusí přijmout. Odborníkem tedy 

nemusí být jedinec po absolutoriu, ke své odbornosti totiţ potřebuje praktické zkušenosti  

a dovednosti, na čemţ se shodují studenti, absolventi i zaměstnavatelé. 

V souvislosti s odborností se Velký sociologický slovník zmiňuje ještě o tzv. 

kompetencích. Ty chápe jako schopnosti, předpoklady jedince či skupiny, instituce, 

organizace zvládnout určitou činnost, situaci resp. posuzovat určité jevy s vědomím širších 

souvislostí nebo z odborného hlediska (tzv. kompetence odborná). Kompetence tak ve 

spojitosti s odborností lze chápat jako schopnosti a předpoklady jedince, které 

charakterizují jeho odbornost. Podobně kompetence chápe Zelenka a další (2011) ze 

Střediska vzdělávací politiky, konkrétně ve svých studiích Reflex 2006, Reflex 2010  

a v současné době probíhající Reflex 2013. V souvislosti s odborností pouţívá kompetence 

odbornosti ve své studii i FSS MU. Kompetence se tak stávají stěţejním aspektem 

operacionalizace odbornosti. Představují indikátory, které budou dále v textu 

specifikovány, aby díky nim mohl být mimo jiné vytvořen LM dle Taylor-Powella.  

V úzké návaznosti se na zájmy studentů váţou zájmy absolventů. Ti, jakoţto bývalí 

studenti, tvoří majoritní část výsledku celého programu. Druhou částí výsledku programu 

jsou současní studenti doktorského cyklu, na které se váţe více cílů institutu neţ na 

studenty a absolventy navazujícího studia. Od počátku existence ISS FSV UK aţ k dnešku 

tvoří doktorandi jen 16,5 % ze všech studentů, kteří v nějaké formě participovali na 

navazujícím studiu
21

. Absolventi navazujícího studia ale zahrnují 34 %, tedy více neţ 

třetinu ze všech studentů, kteří vstoupili do navazujícího studia na ISS. Ačkoli je tedy 

absolventů navazujícího studia více neţ 2x tolik neţ účastníků doktorského studia, týká se 

jich prakticky jediný cíl institutu a tím je výchova vysokoškolsky vzdělaných odborníků. 

Odbornost je tedy to jediné, na co ISS v souvislosti s absolventy cílí. Pro ISS se 

odborníkem jedinec stává vystudováním oboru. Absolventi ale do odbornosti kromě 

teoretických znalostí zahrnují i praktické zkušenosti, které by dle závěrů HR chtěli přímo 

čerpat od potencionálních zaměstnavatelů, nebo zajistit, aby „lidé z praxe“ (lidé pohybující 

se v oboru ale mimo akademickou sféru) také vyučovali a škola participovala na jejich 

                                                 

21
 Studenti bakalářského cyklu, kteří ještě studují nebo nepokračovali ve studiu v navazující formě, 

nejsou vzhledem ke stanoveným cílům bráni v tabulce v úvahu.  
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projektech. Praktické zkušenosti jsou tak jedním z hlavních zájmů jak studentů, tak 

absolventů, kteří je dle poznatků z HR mohou uţ během studia nebo po jeho ukončení 

vyuţít ve své profesi. Ta naplňuje hlavní zájmem absolventů. Profese je i zájmem studentů, 

ale jak dokládají výsledky z výzkumu Perspektiva 2013, tento zájem spočívá spíše 

v jakémkoli zaměstnání především na částečný úvazek neţ cílené profesi v oboru na plný 

úvazek, typické pro absolventy. Dle HR je označení „praxe“ u studentů vnímáno spíše jako 

jakákoli pracovní zkušenost, u absolventů tento pojem přechází spíše do významu „práce 

ve vystudovaném oboru“.  

Na hlavní zájem absolventů navazují zájmy jejich zaměstnavatelů. Ti tvoří jeden 

z posledních článků celého procesu programu a spojnicí mezi nimi a programem jsou 

právě absolventi. Zájmy zaměstnavatelů, jak dokazují HR, jsou různé. Zaměstnavatelé se 

ale shodují v tom, ţe absolventi by měli mít, „solidní a slušné základy“. Při bliţší 

konkretizaci jsou za „základy“ povaţovány teoretické znalosti v oboru a umění tyto 

znalosti pouţít pro potřeby v praxi (tady je praxí myšleno zaměstnání, tedy neakademická 

sféra). Tím se tato konkretizace blíţí definici odborníka podle Wehmeiera. Ten je ale 

vnímán jako „základní“, protoţe vše ostatní ho zaměstnavatelé musejí doučit. Jeden ze 

zaměstnavatelů doslova uvedl, ţe absolventi ani „nemůžou umět to, co my chceme“. 

Podobně se k této problematice staví i ostatní zaměstnavatelé, kteří za nedostatečnými 

praktickými dovednostmi vidí absenci praxe (v tomto kontextu je „praxe“ vnímána 

podobně jako u absolventů, tedy v oboru), kterou jim ovšem zaměstnavatelé 

zprostředkovávají a to i během studia. Takto ale nečiní všichni zaměstnavatelé, jelikoţ je 

na mnoha nabídkách pracovních pozic uveden poţadavek minimálně tří aţ pětileté praxe 

v oboru. Praxe, neboli praktické zkušenosti a dovednosti (tedy součást definice odborníka), 

je tedy poţadavkem, který se sice u absolventů nepředpokládá, ale přesto je pro ně 

handicapem.  

Přesto absolventi disponují jistou výhodou, kterou jsou především jejich nízké 

finanční nároky a ochota přizpůsobit se a učit se novým věcem. „Zatímco senior (myšleno 

výzkumník na vyšší, seniorské pozici) si řekne 40 až 50 tisíc a hlavní pracovní poměr, 

absolvent bez praxe se spokojí se 100 Kč na hodinu a pro začátek dohodu (myšleno DPP 

nebo DPČ).“ Tím se vlastně „praxe“ stává jakousi přidanou hodnotou, kterou absolvent 

získává aţ v zaměstnání. V důsledku její prvotní absence pobírá niţší plat, který pro něj ale 

nepředstavuje problémem. To potvrzují z HR i samotní absolventi. Pokud začali svou 
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kariéru během studia, bylo to většinou ve formě zkráceného úvazku a na niţší pozici, ze 

které se postupně vypracovali. 

Nevýhodou absolventů je jejich vysoký počet. Jak uvádí jiný zaměstnavatel: „Nám 

se sem hlásí na asistentskou pozici koordinátora sběru dat kolem 50 lidí a to nejenom 

absolventů z vaší fakulty (myšleno ISS FSV UK), ale i mimo obor a to i lidi s praxí. Z nich 

si pozveme 10 na pohovor, a když se nám někdo líbí, nebo nás tlačí čas, vybereme si třeba 

5 na druhé kolo, až nakonec zbyde jeden.“  

Druhou částí rozhovorů se zaměstnavateli byla identifikace kompetencí spojených 

s odborností. Kromě teoretických znalostí a především praktických dovedností byla 

zmiňována zejména: výborná angličtina, odborné vyjadřování, schopnost týmové práce, 

touha učit se novým věcem, umět formulovat problém a nacházet jeho řešení, výborná 

znalost práce s kancelářskými aplikacemi, milé a příjemné vystupování, kultivovanost, 

sebejistota a přesvědčivost, spolehlivost a pečlivost. To vše na vysokém stupni plnění, coţ 

bylo v upraveném LM převedeno do procentuálního vyjádření. 

 

4.1.5 Upravený logický model s kritérii úspěchu 

Nyní lze po identifikaci ZS a jejich zájmů představit upravený LM s nastavením 

kritérií úspěchu, viz tabulka č. 3. 
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Tabulka 3 – Upravený LM po identifikaci zainteresovaných stran 

Zdroj: autor 

 

Prvotní LM ukazoval celkový systém procesů programu. Jeho výsek představuje 

výše uvedený LM, který se zaměřuje pouze na výsledky, které evaluuje pomocí sady 

kompetencí a indikátorů. V případě odbornosti lze hovořit o kompetencích, tento termín 

podporují jak výsledky analýzy, tak teoretický podklad. Z nabytých kompetencí 

zaměstnatelnosti logický model předpokládá jednosměrný vztah k uplatnění absolventů 

v profesním ţivotě, který je taktéţ operacionalizován do podoby indikátorů 

zaměstnatelnosti. Důleţitým informačním přínosem pro problematiku zaměstnatelnosti 

absolventů na trhu práce jsou i jedinci, kteří jsou nezaměstnaní.  

Z hlediska teoretického uchopení tak kompetence odbornosti představují kompetence 

zaměstnatelnosti tak, jak je chápe Harvey v druhé skupině definic, tedy jako „zlepšení 

studentských atributů, kterými jsou dovednosti, znalosti, postoje a schopnosti“. Tím se 

tedy „odbornost“ stává kompetencí zaměstnatelnosti, jedním z předpokladů lepší 

zaměstnatelnosti. Uplatnění absolventů na trhu práce odpovídá první skupině definic, jak je 

popisuje Harvey a pro účely práce je zkoumáno pomocí indikátorů. Tím se tak odbornost 

absolventů a jejich uplatnění na trhu práce rovnají kompetencím a indikátorům 

zaměstnatelnosti absolventů. 

Vybavenost absolventů 

kompetencemi odbornosti 

Kritérium 

úspěchu

Uplatnění absolventů na 

trhu práce

Kritérium 

úspěchu

1.       Komunikační dovednosti 90%

2.       Kreativita, tvůrčí myšlení a 

dovednosti

70%

3.       Odborné teoretické znalosti 60%

4.       Počítačová gramotnost 90%

5.       Schopnost orientovat se a osvojovat 

si nové poznatky
90%

Míra práce v oboru, pro který se 

absolvent připravoval
90%

6.       Schopnost týmové práce 80% Míra vnímání perspektivnosti práce 90%

7.       Znalost cizích jazyků 80% Míra nezaměstnanosti absolventů pod 3%

8.       Koncepční a analytické myšlení 90%

9.       Odborné praktické zkušenosti a 

dovednosti
90%

10.   Organizační schopnosti a dovednosti 70%

11.   Schopnost argumentovat a kriticky 

myslet
90%

Míra hledání práce ve vystudovaném 

oboru
100%

12.   Schopnost sebeprezentace 80% Šance na získání práce 100%

13.   Tolerance, uznání odlišných názorů 70% Vnímání hrozby nezaměstnanosti 0%

Míra snadnosti získání zaměstnání po 

ukončení studia
80%

Pracující absolventi

Nepracující absolventi

Dlouhodobé výsledky Dopady
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4.1.6 Shrnutí 

I přes různorodost zájmů ZS z nich lze vytvořit dvě základní skupiny. Jedna skupina 

sestává ze zájmů a především cílů ISS a zájmů pedagogů. Tyto zájmy a cíle jsou 

charakteristické orientací především na výzkumnou činnost. Z ní pro pedagogy plyne 

finanční ohodnocení, Institut orientuje své cíle především na postgraduální studium, ve 

kterém výzkumná činnost odvislá od grantů probíhá přednostně. Do druhé skupiny patří 

studenti, absolventi a zaměstnavatelé. Tuto skupinu tmelí zájem zaměstnání. Studenti 

zaměstnání vnímají především jako doplněk studia, který se postupně umocňuje, získávají 

také pro ně nezbytnou praxi (myšleno především pracovní zkušenosti). Toto jim škola 

velmi dobře umoţňuje. U absolventů lze zaměstnání povaţovat za jejich hlavní zájem, 

jehoţ naplnění jim zprostředkují zaměstnavatelé.  

Průsečíkem obou skupin je odbornost, jejímţ dodavatelem je škola a příjemcem 

student potaţmo absolvent, který ji uplatní u zaměstnavatele. Nahlíţení na odbornost se ale 

u obou skupin liší. Zatímco ISS vnímá odbornost jako spíše absolutorium se všemi jeho 

náleţitostmi a na prohloubení odbornosti se ve formě výzkumné činnosti zaměřuje dále 

v postgraduálním studiu, vnímání odbornosti studenty a absolventy je odlišné. Ti 

odbornost povaţují za soubor teoretických znalostí a praktických dovedností, které lze 

získat propojením s praxí (ta je v tomto kontextu vnímána jako pracovní zkušenost 

s potencionálními zaměstnavateli). Odbornost se tak stává klíčovým předmětem evaluace. 

Její kompetence jsou ve formě dlouhodobých výsledků stanoveny v LM a spolu s kritérii 

zasazeny do evaluačních otázek, které budou zodpovězeny v závěru. 

Analýza zájmů zainteresovaných stran odhalila ještě jednu významnou skutečnost  

a tou je u skupiny studentů, absolventů a zaměstnavatelů nepřímo vyjádřená potřeba 

zaměstnatelnosti, tedy nabytí teoretických znalostí a praktických dovedností a zkušeností 

(viz odbornost), které by si osvojil student jiţ v rámci studia. Ústředním tématem práce je 

zaměstnatelnost absolventů, kterou přímo respondenti nezmiňovali, přesto k ní ve svých 

zájmech dospěli. Analýza tak uţ v této fázi potvrzuje vysokou důleţitost zaměření se na 

zaměstnatelnost absolventů, jejíţ východiska jsou popsána v teoretické části.  
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4.2 Analýza výsledků 

4.2.1 Uplatnění studentů a absolventů ISS FSV UK na trhu práce 

Analýza dat výzkumu Perspektiva 2013 začíná detekcí uplatnění studentů  

a absolventů ISS v profesním ţivotě. Z hlediska cílů práce je toto poznání klíčové, jelikoţ 

ukazuje současný stav jednotlivých indikátorů zaměstnatelnosti, který bude porovnán se 

stanovenými kritérii úspěchu. Pro hlubší pochopení problematiky uplatnění studentů  

a především absolventů v profesním ţivotě jsou vyuţity poznatky z HR. Úvodní analýza 

odhaluje postavení studentů a absolventů na trhu práce (viz tabulka č. 4). 

 

Tabulka 4 – Postavení studentů a absolventů na trhu práce 

Typologie 

respondentů podle 

stavu a druhu 

studia 

mám 

plný 

pracovní 

úvazek 

mám 

částečný 

pracovní 

úvazek 

pracuji 

na DPP 

nebo 

DPČ 

podnikám

, mám 

ţivnost, 

jsem 

OSVČ 

studuji 

na VŠ v 

magister

ském 

cyklu 

studuji na 

VŠ v 

doktorské

m cyklu 

jsem na 

mateřské/ 

rodičovsk

é 

dovolené 

ani jedno 

z výše 

uvedenýc

h 

Celkem 

studuje navazující 15% 15% 44% 5% 86% 1% 4% 0% 170% 

studuje doktorské 53% 30% 20% 20% 0% 68% 10% 0% 200% 

absolvoval navazující 74% 6% 5% 9% 2% 2% 11% 4% 111% 

absolvoval doktorské 60% 40% 0% 20% 0% 0% 30% 0% 150% 

zanechal navazující 50% 7% 14% 18% 7% 7% 7% 14% 125% 

zanechal doktorské 33% 33% 22% 22% 0% 0% 22% 0% 133% 

Vysvětlivka: Sloupec „Celkem“ ukazuje sumu řádkových procent, což indikuje průměrný 

počet odpovědí. 

Zdroj: Výzkum Perspektiva 2013, N=412 

 

Analýza prokázala vysoké zastoupení studentů (74 %) a především absolventů  

(85 %) v pracovním ţivotě. Zaměstnání je pro obě skupiny velmi důleţité, pro absolventy 

prakticky nezbytné. HR prokazují, ţe škola pracovní vytíţení toleruje a velmi dobře 

umoţňuje, coţ s sebou přináší vyšší zájem studentů o zaměstnání (viz výše). Zájem  

o zaměstnání studenti vysvětlují i potřebou finančních prostředků, dosáhnutí finanční 

nezávislosti na rodičích a ziskem praxe (ve smyslu pracovních zkušeností). Významným 

faktorem je i sociální tlak, jelikoţ studenti postupně vnímají vyšší míru zaměstnaneckého 

uplatnění svých spoluţáků. Jak dokládají HR: „Není možné být živen stále rodiči a navíc 

získávám praxi“. Praxí je míněna u studentů, jak jiţ bylo řečeno, především jakákoli práce 

v zaměstnaneckém poměru. S přibývajícími ročníky ale stoupá procento studentů, kteří 
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hledají zaměstnání ve vystudovaném oboru. K tomu, jak dokazují HR, dopomáhá  

u zaměření Aplikovaného sociologického výzkumu i 100 hodin výzkumné praxe, coţ je ale 

jediný zmiňovaný prvek, který z hlediska studia nutí studenty hledat si práci v oboru. 

Ukazuje se také, ţe první pracovní zkušenost je vnímána ve většině případů jako 

„zahřívací“, brigádní a s přibývajícími znalostmi a v případě ISS i časem (celých 32 % 

studentů uvádí, ţe studium by bylo moţné zakončit i dříve a to o 1 aţ 2 semestry) se 

studenti odklání od brigád k hledání stálého zaměstnání, nejčastěji ve vystudovaném 

oboru. Zaměstnání nalézají studenti především v soukromém sektoru (z 68 %), přechod do 

absolventského stavu však přináší i více uplatnění v institucích veřejného sektoru (z 45 %, 

coţ je shodný podíl se soukromým sektorem). Silnější zastoupení soukromého sektoru lze 

dle výsledků HR vysvětlit významnější preferencí prací na DPP nebo DPČ, tedy brigád.  

Zatím jsme hovořili především o studentech navazujícího studia, kteří tvoří 

předstupeň absolventů a studentů postgraduálního studia. U absolventů hraje významnou 

roli při uplatnění se na trhu práce to, zda patří mezi muţe či ţeny (viz tabulka č. 5). 

 

Tabulka 5 - Uplatnění absolventů na trhu práce podle pohlaví a uplynuté doby od studia 

Absolventi navazujícího studia 

mám 

plný 

pracov

ní 

úvazek 

mám 

částečn

ý 

pracovn

í 

úvazek 

pracuj

i na 

DPP 

nebo 

DPČ 

podnik

ám, 

mám 

ţivnost, 

jsem 

OSVČ 

studuji 

na VŠ 

v 

magiste

rském 

cyklu 

studuj

i na 

VŠ v 

doktor

ském 

cyklu 

jsem na 

mateřsk

é/rodičo

vské 

dovolen

é 

ani 

jedno 

z výše 

uvede

ných 

Celke

m 

muţ 

1-2 roky od absolutoria 68% 5% 5% 18% 5% 5% 0% 9% 114% 

3-4 roky od absolutoria 63% 13% 6% 25% 6% 6% 0% 13% 131% 

více neţ 4 roky od absolutoria 71% 0% 0% 29% 0% 0% 0% 0% 100% 

ţena 

1-2 roky od absolutoria 85% 4% 5% 0% 1% 0% 9% 4% 108% 

3-4 roky od absolutoria 83% 0% 3% 10% 0% 3% 13% 0% 110% 

více neţ 4 roky od absolutoria 30% 25% 10% 10% 0% 0% 40% 0% 115% 

Zdroj: Výzkum Perspektiva 2013, pouze absolventi navazujícího studia, n=183 

 

Při dělbě uplatnění podle pohlaví je jasně patrný vliv mateřské/rodičovské dovolené. 

Její zastoupení přímo úměrně stoupá s odstupem od absolutoria. Ţeny mají také do 4 let od 

absolutoria více plných pracovních úvazků neţli muţi a to o cca 20 %. To je u muţů 

kompenzováno jejich vyšší mírou samostatné výdělečné činnosti (SVČ) a to právě o taktéţ 

20 %. U ţen se po 4 letech od absolutoria na ISS zvyšuje zastoupení částečných úvazků, 

které kombinují s mateřskou dovolenou. Muţi naproti tomu po 4 letech od absolutoria 
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udrţují pouze jediný závazek – zaměstnání na plný úvazek nebo podnikání. Ve výsledku se 

tak nezaměstnanost muţů a ţen velmi liší. Zatímco absolventky ISS uţ 3 roky po 

absolutoriu nezaměstnanost nevykazují, muţská populace absolventů ISS je nezaměstnána 

mezi 9 aţ 13 % aţ do 4 let od ukončení studia. Míra nezaměstnanosti vysokoškolsky 

vzdělaných muţů přitom činila v posledním kvartálů 2012 podle VŠPS 2,1 %, zatímco  

u ţen to bylo 3,8%. 

Celková míra nezaměstnanosti absolventů do 2 let od studia činí 5 %, od 3 do 4 let 

jsou to 4 %. Celková souhrnná míra nezaměstnanosti absolventů navazujícího studia ISS 

FSV UK činí 4 %, coţ je mírně nad úrovní celkové nezaměstnanosti lidí s vysokoškolským 

vzděláním, která činila podle údajů VŠPS ve 4. kvartálu 2012 2,8 %. Absolventi FSS MU 

vykazovali ve 4. kvartálu roku 2011
22

 nezaměstnanost ve výši 4 %, coţ je stejný výsledek 

jako u absolventů ISS.  

Tím byla vymezena základní charakteristika zaměstnanosti studentů a absolventů ISS 

včetně uvedení vztahů a souvislostí se studiem na ISS, které významně zaměstnanost 

ovlivňuje. Na následujících odstavcích budou probrány indikátory uplatnění absolventů na 

trhu práce a ke kaţdému indikátoru uveden výsledek u FSS MU jakoţto komparativní 

standard. 

 

Jedním z indikátorů zlepšení uplatnění se na trhu práce byla míra snadnosti získání 

práce.  Výsledky nasvědčují tomu, ţe získání práce je snadné a to u všech typologií 

respondentů. Konkrétně studenti navazujícího studia povaţují získání práce za snadné  

z 66 %, u absolventů navazujícího studia je to o 10 % více. U studentů navazujícího studia 

je také nejvíce těch, kteří povaţují získání práce za velmi snadné. HR ukazují, ţe u těchto 

lidí je důleţité mít od počátku jasný cíl, kterého chtěli dosáhnout a podle něj si vybírat 

potřebné předměty. Kurikulum tak jimi není vnímáno jako dogma, které je univerzálním 

předpokladem pro zisk práce. Je potřebné ho modifikovat do podoby, která vyhovuje cílům 

studenta. Prokazuje se, ţe s prodluţující se dobou od absolutoria se míra snadnosti získání 

práce zvyšuje. 

                                                 

22
 Zpráva z šetření na MU z roku 2012 nebyla v době psaní této práce ještě dostupná. 
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U absolventů FSS MU činí míra snadnosti „pouze“ 60 %, coţ je statisticky 

významně méně neţ u absolventů ISS.  

ISS si klade za cíl výchovu vysokoškolsky vzdělaných odborníků v oboru, o jejich 

uplatnění ve vystudovaném oboru uţ ale nehovoří, uvádí pouze moţnosti, kde se 

absolventi mohou uplatnit. Analýza přichází s výsledky, které o uplatnění znalostí  

a dovedností v oboru nesvědčí. VŠ vystudovaného zaměření potřebuje pro svoji pracovní 

pozici pouze 20 % absolventů navazujícího studia (u 51 % absolventů je to VŠ podobného 

zaměření). Naopak největší shody vzdělání a vykonávané pozice dosahují studenti  

a absolventi postgraduálního studia. U nich tak můţeme říci, ţe dochází k největšímu 

vyuţití toho, co se naučili, coţ je způsobeno prací ve výzkumných ústavech (především 

SOÚ AV ČR) nebo na akademické půdě ISS. Absolventi navazujícího studia v tak vysoké 

míře na akademické půdě či v ústavech nepůsobí, míra působnosti ve veřejném  

a soukromém sektoru je u nich vyrovnaná. Vyšší míru působnosti v podobném zaměření 

tomu, které vystudovali, způsobuje prolínání pracovní pozice s oborem Marketing.  

„V marketingu“ jak doslova absolventi uvádějí, působí většina z těch, jejichţ působiště 

vyţaduje podobné zaměření, neţ které vystudovali na ISS. O prolínání oboru Sociologie 

s oborem Marketing se zmiňují i respondenti v HR v souvislosti s předměty, které by 

studovali mimo rámec ISS. ISS tak působí jako flexibilní dodavatel absolventů především 

na pozice vyţadující podobné zaměření. Tyto výsledky se shodují se závěry FSS MU. 

Posledním indikátorem uplatnění absolventů na trhu práce je vnímání perspektivnosti 

zaměstnání. Za nejméně perspektivní povaţují své uplatnění současní studenti navazujícího 

studia (perspektivnost z 62 %) Naopak nejsilnější perspektivnost deklarují studenti  

a absolventi postgraduálního studia. U absolventů navazujícího studia dominuje slabší 

vnímání perspektivnosti na úrovni „spíše perspektivní“. Celkově u nich pozitivní vnímání 

dosahuje 86 %, coţ je ve srovnání s výsledky FSS MU (84 %) téměř identický výsledek. 

Lze říci, ţe čím snadněji práci uchazeč získal a čím více se pracovní náplň blíţila 

vystudovanému oboru, tím perspektivněji ji pracovník vnímá.  

 

4.2.2 Nezaměstnaní absolventi 

Jsou jich 4 %, v našem výběrovém souboru tedy 14 lidí. Šest z nich pochází ze 

studia Veřejné a sociální politiky (2 prezenční formou, 4 kombinovanou), osm pak z oboru 



57 

 

Sociologie. Vystudovaný obor tedy významný vliv na nezaměstnanost nemá. Ze zaměření 

figurují u nezaměstnaných pouze Dynamika soudobých společností (6 studentů)  

a Teoretická sociologie (2 studenti). V otázce poměru muţů a ţen je nezaměstnanost 

vyrovnaná, ale jak jiţ bylo uvedeno výše, ţeny ji pociťují maximálně do dvou let od studia. 

Věk nezaměstnaných se pohybuje od 24 do 32 let.  

Kromě jediného respondenta všichni práci jiţ hledali a to spíše nebo velmi 

intenzivně. Přesvědčení o hledání v oboru je však niţší, je patrné, ţe dotyční hledají  

i mimo svůj obor, nicméně ten má v případě příleţitosti přednost. U těchto lidí je také 

patrná niţší míra optimismu u nalezení pracovního místa – šance vidí „tak napůl“. Nízká 

míra optimismu se potvrzuje i u vnímání hrozby nezaměstnanosti. Hrozbu nezaměstnanosti 

vnímají za spíše reálnou. Jen dva lidé uvedli odpověď „spíše nereálná“. 

 

4.2.3 Hodnocení vybraných aspektů studia na ISS FSV UK 

Studentská a posléze absolventská zaměstnatelnost je do značné míry ovlivněna 

moţnostmi vzdělání, které škola poskytuje. Následující odstavce jsou věnovány hodnocení 

aspektů spojených s poskytnutými moţnostmi vzdělání. 

Prvním hodnoceným aspektem byla suma znalostí a dovedností nabytých během 

studia, přesněji, zda je tato suma příliš teoretická, vyváţená či příliš prakticky zaměřená. 

Úvodní otázka tak hodnotí poměr zastoupení dvou základních sloţek odbornosti tj. poměr 

vysokoškolských znalostí a dovedností. Následující tabulka č. 6 nám přibliţuje výsledky 

podle typologie respondentů. 

Tabulka 6 - Jaké byly nabyté znalosti a dovednosti? 

Typologie 

respondentů podle 

stavu a druhu studia 

Suma znalostí a dovedností byla: 

 

Suma znalostí a dovedností byla: 

příliš 

teoretická 
vyváţená 

příliš 

praktická 

nevím, 

nedovedu 

posoudit 

 

příliš 

teoretická 
vyváţená 

příliš 

praktická 

nevím, 

nedovedu 

posoudit 

studuje navazující 51% 36% 1% 12% 

 

 -   --   ++   +++  

studuje doktorské 33% 58% 3% 8% 

 

 +++  0 0  --  

absolvoval navazující 46% 44% 0% 10% 

 

0  +++  -   --  

absolvoval doktorské 0% 100% 0% 0% 

 

0 0 0 0 

zanechal navazující 46% 36% 0% 18% 

 

0 0 0 0 

zanechal doktorské 44% 33% 0% 22% 

 

 ++  0 0 0 

Zdroj: Výzkum Perspektiva 2013, N=412 
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Respondenti vnímají své znalosti a dovednosti buď jako vyváţené, nebo příliš 

teoreticky orientované. Ačkoli dle statistiky významné rozdíly mezi jednotlivými typy 

odpověděvších respondentů nejsou, lze říci, ţe aktuální studenti navazujícího studia jsou 

nejvyhraněnější, tj. vnímají své znalosti a dovednosti oproti ostatním aţ příliš v teoretické 

rovině. Ve srovnání s výsledky na FSS MU jsou absolventi ISS mírnější. Na FSS studium 

označilo za příliš teoretické 67 % studentů, u ISS je to „jen“ 46 %, coţ je statisticky 

významný rozdíl. Adekvátně tomu ISS disponuje významně větším počtem absolventů, 

kteří vnímají osvojené znalosti a dovednosti za vyváţené.  

Pocit přílišné teoretičnosti s sebou přináší i vnímání přílišného důrazu ISS a následně 

i přípravy ISS na další akademické působení. Takto to vnímají především současní studenti 

navazujícího studia a jeho absolventi. Doktorští studenti se přiklání spíše k vyváţenému 

pohledu a následnému přesvědčení, ţe ISS klade důraz a dokáţe připravit na další 

akademickou působnost stejně jako na uplatnění se na trhu práce. Celkově převládá pocit, 

ţe ISS klade důraz a dokáţe připravit na další akademickou působnost (přes 50 %). Jak 

dokládá následující graf č. 1, důraz a příprava ISS na další akademické působení nebo 

uplatnění na trhu práce působí v očích studentů a absolventů vyrovnaně, byť se ukazuje, ţe 

příprava na další akademické působení je vnímána hlouběji neţ důraz. 

Graf 1 - Vztah mezi důrazem ISS a přípravou ISS v oblasti další akademické působnosti  

a přípravy na trh práce 

Zdroj: Výzkum Perspektiva 2013, N=412 
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S vyváţeností studia souvisí i další zkoumaný aspekt tj. přínosnost bakalářského vs. 

magisterského studia. Ukazuje se, ţe pokud respondent hodnotí studium jako vyváţené, 

pak bude významně vyšší přínos spatřovat v magisterském studiu oproti tomu 

bakalářskému. V případě přílišné teoretičnosti se přínosnost magisterského studia sniţuje  

o 8 % a přínosnost bakalářského studia stoupá o 10 %.  

HR potvrzují závěry předešlých zjištění. Přílišná teoretičnost je součástí vnímaného 

důrazu na akademické působení, které tak v očích studentů navazujícího studia a jeho 

absolventů působí jako přílišně teoretické. Přitom ale doktorští studenti, kteří 

v akademické působnosti pokračují, vnímají důraz ISS a jeho přípravu na další akademické 

působení nebo přípravu na uplatnění na trhu práce za vyváţené. ISS tak vyvolává ve 

studentech navazujícího studia a absolventech pocit teoretičnosti, který na postgraduálním 

studiu do značné míry mizí. Teoretičnost není ani tak dána velkým mnoţstvím teoreticky 

orientovaných předmětů jako spíše nedostatkem těch praktických a celkovou absencí 

předmětů, které by byly navázány přímo na mimoakademickou sféru. Respondenti HR 

uvádí, ţe semináře pro vnímání vyváţenosti studia nestačí. Je potřeba přímý kontakt 

s budoucími zaměstnavateli a to prostřednictvím kurzů, které povedou přímo „lidé 

z praxe“. Za ideální označují absolventi vypracování reálných zakázek, které by 

zaměstnavatelé škole zadávali a pomocí kurzů monitorovali průběh. V HR zazníval často 

důraz na vypracování celé zakázky, tedy i finální zprávy a její prezentace. Tomuto 

jednomu kurzu, který by byl „od A do Z“, by měl být věnován celý semestr 

v magisterském studiu tak, aby bylo moţné uplatnit nabyté vědomosti z bakalářského 

studia a věnovat se mu velmi detailně. Tím by i v očích studentů a absolventů stouplo 

hodnocení magisterského studia, které je pro studenty, kteří vnímají studium jako příliš 

teoretické a akademicky zaměřené, hodnoceno hůře neţ bakalářské.  

Výše uvedená analýza platí především pro zaměření Aplikovaného výzkumu, 

Sociální konstrukce identit a Dynamika soudobých společností. Jiné výsledky náleţí 

zaměření Teoretická sociologie a oboru Veřejná a sociální politika. Studium Teoretické 

sociologie je pro část studentů, jak ukazují HR, záruka odloučení se od statisticky 

orientovaných kurzů, které se tak stávají determinantem toho, zda student oboru Sociologie 

půjde po bakalářském studiu na zaměření Aplikovaného výzkumu (silná preference 

statistiky), nebo na zaměření Dynamiky soudobých společností (neutrální preference 

statistiky), nebo na zaměření Teoretické sociologie (nulová preference statistiky). Uţ 

samotný název zaměření napovídá, ţe studenti Teoretické sociologie budou vnímat 
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studium jako vyváţené a podobně je tomu i u oboru Veřejné a sociální politiky, kde 

významnou roli zastává kombinované studium. Při něm uţ téměř všichni jeho studenti 

pracují, coţ je faktorem při jejich hodnocení – taktéţ hodnotí studium jako vyváţené. 

Druhým faktorem je potřeba prohloubení vzdělání nebo zisk vzdělání, coţ podle slov 

studentů kombinovaného studia ISS umoţňuje výborně. Jak doslova jeden absolvent uvádí: 

„Většina z nás pracovala ve státní správě a jen jsme doplňovali vzdělání požadované pro 

výkon funkce. V podstatě bylo lidem jedno, jaký studují obor, hlavní je titul. A to s co 

nejmenší námahou a pokud možno bez jazyků.“  

Výuka jazyků je z hlediska přípravy absolventů do budoucího uplatnění stěţejní 

téma. Zatímco studenti oboru Veřejné a sociální politiky kombinovaného studia jejich 

znalost příliš nepotřebují (jimi bude rozsah výuky jazyků vnímán jako přiměřený), zbylé 

studentské a absolventské názory byly v tomto případě velmi podobné tj. výuka jazyků je 

podle nich z hlediska jejich potřeb vnímána jako nedostatečná a to ze 77 %. Jako velký 

označila rozsah výuky jen 2 % lidí. Ačkoli tedy panuje shoda v tom, ţe výuka jazyků je 

z hlediska dalších potřeb studentů a potaţmo absolventů nedostačující, jednotný názor 

v tom, zda by výuku měla zajistit škola, uţ studenti neuvádí. Někteří uvedli, ţe škola ani 

nemůţe studenty cizí jazyk naučit, to musí sami. Jako výsledek tak působí silná potřeba 

jazyka a zároveň nedostatečné uspokojení této potřeby. 

 

Hodnocení respondentů se týkalo i odbornosti vysokoškolských pedagogů, konkrétně 

míry setkání se s tím, ţe odborná úroveň pedagoga neodpovídala vysokoškolskému 

studiu. Necelé ¾ respondentů (74 %) se s tím, ţe by úroveň pedagoga neodpovídala 

vysokoškolskému studiu, nesetkaly vůbec nebo spíše výjimečně. V této míře se shodují jak 

studenti, tak absolventi. Na FSS MU je ale míra výjimečného nebo ţádného kontaktu 

s takovým vyučujícím vyšší, tj. tamní absolventi deklarují niţší míru toho, ţe by se 

s takovými vyučujícími setkali občas či poměrně často (jen v 10 % případů). To znamená, 

ţe rozdíl činí 16 %. Tento rozdíl lze vysvětlit i tím, ţe do hodnocení mohli spadat  

i vyučující z řad navazujícího studia či doktorandů, jejichţ úroveň z hlediska odbornosti 

nemusí splňovat patřičná vysokoškolská kritéria. HR osvětlily problematiku chápání 

neodpovídající úrovně odbornosti vysokoškolské výuce takto, ti, kteří hodnotí míru setkání 

se s neodpovídající úrovní pedagoga jako vysokou, spatřují problém především 

v odbornosti. Ta je, jak víme, chápána u studentů jako suma teoretických znalostí  
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a praktických dovedností. Problém neleţí v teoretických znalostech pedagogů, ale  

u některých spíše v praktických dovednostech, které by studentům pomohly propojit své 

znalosti s jejich konkrétním vyuţitím. Někteří absolventi v této souvislosti hovoří  

o profesionalitě vyučujících, která by se měla zvýšit právě prostřednictvím propojení jejich 

znalostí se zkušenostmi nabytými mimo akademickou půdu.  

Vnímání přílišné teoretičnosti, nízkého důrazu na výuku jazyků nebo výuku v cizím, 

nejčastěji anglickém, jazyce, kontakt s vyučujícími, jejichţ zkušenosti nepochází vně 

akademické sféry, větší důraz na akademické působení oproti uplatnění se na trhu práce, to 

vše souvisí s tím, ţe 32 % dotázaných ve výzkumu Perspektiva 2013 uvedlo, ţe by si sumu 

znalostí a dovedností bylo moţné osvojit i za kratší dobu studia. Úzký vztah je patrný 

s vyváţeností studia. Pokud je vnímáno jako příliš teoretické, pak je moţnost absolvovat 

jej za kratší dobu (nejčastěji o 2 semestry dříve) uváděna významně častěji (z 27 %). 

Naopak, pokud je studium povaţováno za vyváţené, pak bude současná délka studia brána 

za přiměřenou (ze 70 %, zkrácení o 2 semestry dosáhne jen 8% podpory). Na FSS MU se 

zdá být dle výsledků studium náročnější. O dva semestry by tam dobu studia zkrátilo jen  

6 % absolventů, o semestr 11 %. Za přiměřenou dobu studia označuje 78 % dotázaných. 

Rozdíl s ISS tak činí 18 %.  

S dokreslující odpovědí, proč lze ukončit podle třetiny studentů a absolventů studium 

i za kratší dobu, přichází HR. Důvody jsou tři, z nichţ prvním je vnímání malého objemu 

učiva. Druhým je obtíţnost kurzů respektive studia, které je sice vnímáno jako spíše 

náročné (z 38 %). Jen 20 % dotázaných povaţuje studium za nenáročné. Vysokou 

náročnost ale uvádí především studenti Veřejné a sociální politiky (studium oboru 

Sociologie je za náročné povaţováno jen u 27 % jeho stoupenců, obor Veřejná a sociální 

politika u 46 % a kombinovaná forma studia Veřejné a sociální politiky dokonce u 63 % 

dotázaných). U oboru Sociologie je tak náročnost průměrná a při bliţším zkoumání 

zjistíme, ţe nejméně náročné je zaměření Aplikované sociologie (studium tohoto zaměření 

je povaţováno za snadné  - z 34 %, náročné jen ze 17 %). Absolventi FSS MU povaţují 

studium za nenáročné jen z 9 %, naopak náročné je pro ně z 64 %. Na ISS je tak studium 

povaţováno za významně méně náročné. Jak přímo uvádí jeden respondent: „Dá se projít 

bez většího úsilí“. Třetím důvodem je menší zastoupení praktických kurzů ve srovnání 

s těmi teoretickými. Teoreticky orientované kurzy totiţ dle výsledků HR nenutí studenta 

participovat během semestru a vyţadují pouze zkoušku, zápočet, popřípadě jen seminární 

práci. Prakticky zaměřené kurzy vyţadují stálou aktivitu studentů během celého semestru, 
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která je monitorována průběţnými testy a odevzdáváním výsledků postupující semestrální 

práce (viz např. kurz Úvod do praktického sociologického zkoumání).  

 

Problematika odbornosti byla zakončena přímou otázkou, zda se respondent cítil po 

absolutoriu jako odborník ve svém oboru. Z výsledků je patrné, ţe nejméně se za 

odborníky povaţují ti, kteří zanechali navazujícího studia. Ti jsou následováni současnými 

studenty, kteří se povaţují za odborníky z 26 %. Největší subjektivní míry odbornosti se 

těší absolventi. Absolventy navazujícího studia dělí otázka přibliţně na dvě poloviny. 

Problematika subjektivního pocitu odbornosti je ovlivněna i jinými aspekty. Pokud 

respondent hodnotí studium jako příliš teoretické, pak jeho pocit odbornosti bude 

významně menší (23 % oproti celkovým 39 %). Vnímání odbornosti stoupá s věkem a to 

především u oboru Veřejné a sociální politiky, zejména její kombinované formy (u ní  

z 69 %). Obecně studenti a absolventi kombinované formy studia vykazují přesvědčení  

o odbornosti z 56 %, ti z prezenční formy studia jen z 32 %. 

 

Současní studenti jsou s tím, co jim studium dalo, nejméně spokojeni, naopak 

nejspokojenější jsou doktorandi a absolventi navazujícího studia – mezi 70 aţ 80 %. 

Celková spokojenost úzce souvisí s mnoha jiţ zjištěnými aspekty. Spokojeni budou 

paušálně především ti jedinci, kteří nevnímají studium jako příliš teoretické ale jako 

vyváţené. S tím souvisí i vnímání důrazu ISS buď na další akademické působení, nebo 

přípravu na trh práce. Ti, kteří vyjadřovali silný důraz na další akademické působení, 

vykazují i výrazně niţší spokojenost. Největší spokojenost tak vyjadřují ti, kteří jsou 

přesvědčeni o vyrovnaném důrazu ISS na akademickou i profesní sféru. Čím větší pocit 

odbornosti člověk má, tím bude spokojenější. Spokojenost souvisí i se ziskem práce. Platí, 

ţe čím snadnější bylo získání práce, především ve vystudovaném oboru, tím spokojenější 

dotyční budou. Spokojenější budou také lidé v kombinované formě studia, především nad 

35 let. A jak si ve spokojenosti stojí ISS oproti FSS MU? Tamní absolventi jsou oproti těm 

z ISS spokojenější o 8 %. 

Posledním zjišťovaným aspektem bylo zhodnocení z hlediska moţnosti opětovné 

volby studia. Vybral by si respondent po vlastní zkušenosti se studiem opět ten samý obor 

na FSV UK? Ať uţ současně studuje, nebo je respondent absolventem ISS, z 55 % by si 
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opět vybral ten samý obor studia na ISS FSV UK. Z 12 % by to byl jiný obor na stejné 

fakultě, z 23 % jiná fakulta a kaţdý desátý by volil jinou VŠ neţ UK. Výsledky opět silně 

ovlivňuje vnímání vyváţenosti studia. Platí, ţe pokud je bráno studium za příliš teoretické, 

respondenti by nastoupili na stejný obor jen ze 40 %. Volili by spíše jiný obor nebo jinou 

fakultu UK. Pokud respondent uvedl, ţe by bylo moţné studium absolvovat i o 2 semestry 

dříve, pak by na stejný obor nastoupil jen z 38 %.  

 

4.2.4 Kompetence odbornosti neboli zaměstnatelnosti absolventa 

Jak bylo uvedeno v evaluační části, odbornost je v našem případě stěţejním 

ukazatelem zaměstnatelnosti, která je tak skrze odbornost operacionalizována jejími 

kompetencemi. Analýza vychází z měření důleţitosti těchto kompetencí (viz graf č. 2).  

 

Graf 2 - Důležitost kompetencí odbornosti 

Vysvětlivka: Průměry leží na kontinuu mezi 1 a 5, kdy jednička znamená „nedůležité“  

a pětka „důležité“. 

Zdroj: Výzkum Perspektiva 2013, N=412 

 

Z analýzy vyplývá, ţe všechny kompetence jsou důleţité. Většina z nich se pohybuje 

mezi hodnotami 4 aţ 4,5 a jejich celkový průměr tak činí 4,3 bodu. Přesto je jedna 

kompetence významně méně důleţitá neţ ostatní a tou jsou odborné teoretické znalosti 
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míra důleţitosti pro studenta/absolventa míra vybavenosti školou

(vyznačeny červeně). Jejich důleţitost je ve srovnání s ostatními v průměru o 1 bod niţší. 

Při dělení výsledků podle typu respondentů nebyly zaznamenány ţádné významné 

odchylky a to především v důsledku jiţ vysokých skórů důleţitosti. Výjimku tvoří 

absolventi doktorského studia. Jejich stanovení důleţitostí je ještě vyšší neţ u zbylé 

populace a to včetně odborných teoretických znalostí, jejichţ průměr důleţitosti činí  

4,4 bodu. S vysvětlením tak vysoké důleţitosti přichází HR. Z nich je patrné, ţe vysoká 

důleţitost je mnohdy paušalizována do podoby, ve které je důleţité úplně vše, coţ 

potvrzuje i shluková analýzy, která odhaluje, ţe respondenti tvoří prakticky koherentní 

skupinu, pro kterou jsou všechny kompetence důleţité. Podobné výsledky lze najít  

i v závěrech FSS MU. Teoretické znalosti tvoří výjimku z důvodu jejich vysokého 

zastoupení ve vzdělání poskytovaného ISS. Vysoká míra teoretických znalostí  

u zaměstnavatelů ale není potřebná a tak jejich důleţitost klesá. 

Ačkoli jsou všechny kompetence povaţovány za důleţité jak u studentů ISS, tak  

i FSS MU, míra, do které jimi škola studenta vybavila, uţ tak vysokého hodnocení 

nedosahuje (viz graf č. 3). 

 

Graf 3 - Důležitost kompetencí a jejich vybavenost 

Vysvětlivka: Graf uvádí průměry důležitosti kompetence a průměry míry vybavenosti 

kompetencí na pěti bodové škále, kdy jednička znamená „nedůležité“ respektive 

„nedostatečné“ a pětka „důležité“ respektive „výborně“. 

Zdroj: Výzkum Perspektiva 2013, N=412 
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Z výsledků je patrné, ţe jedinou kompetencí, která převyšuje ve vybavenosti svou 

důleţitost, jsou odborné teoretické znalosti. Statisticky shodná vybavenost s důleţitostí je 

zaznamenána u kompetence tolerance, uznání odlišných názorů. Všemi ostatními 

kompetencemi škola vybavila studenty významně méně, neţ jakou pro ně mají důleţitost. 

Závěry HR naznačují, ţe vysvětlení nedostatečné vybavenosti spočívá v nevyváţenosti 

studia, které je vnímáno jako příliš teoreticky zaměřené. Praktické zaměření studia se 

promítá i do mnohých kompetencí odbornosti. U znalosti cizích jazyků se potvrzuje jejich 

vysoká potřeba, počítačová gramotnost je u zaměstnavatelů vnímána jako nezbytnost, 

především z hlediska kancelářských aplikací. Jak uvedl jeden zaměstnavatel: „Co naplat, 

když absolvent ovládá SPSS, ale neumí s powerpintem a v excelu udělat slušný graf.“  

I sami absolventi se zmiňují o potřebě kurzů zaměřených na výuku základních 

kancelářských aplikací. Komunikační dovednosti a schopnost sebeprezentace jsou velmi 

postrádány. Respondenti tyto kompetence uváděli v souvislosti s dokončováním 

výzkumných projektů, tedy prezentací závěrečných zpráv z výzkumu, které by probíhaly 

jak před samotnými zaměstnavateli, tak i spoluţáky. 

Kompetence tak lze rozdělit do dvou skupin (potvrzeno jak hierarchickou shlukovou 

analýzou, tak faktorovou analýzou), z nichţ první (v grafu č. 3 označena šedým rámcem) 

tvoří kompetence spojené s teoretickými znalostmi. Do této skupiny patří schopnost 

orientovat se a osvojovat si nové poznatky, schopnost argumentovat a kriticky myslet, 

tolerance a uznání jiných názorů a koncepční a analytické myšlení. Díky spojitosti těchto 

kompetencí s teoretickými znalostmi škola i těmito kompetencemi vybavila studenty  

a absolventy ve větší míře (v průměru o 1,5 stupně) neţ druhou skupinou kompetencí  

a těmi jsou praktické kompetence. Ty jsou sdruţeny okolo odborných praktických 

zkušeností a dovedností a sestávají ze zbývajících sedmi kompetencí. Spojitost 

s nedostatečně uspokojenou prakticky zaměřenou potřebou studentů a absolventů vytváří  

i významný rozdíl mezi důleţitostí prakticky orientovaných kompetencí a mírou jejich 

osvojení během studia. 

Výsledky důleţitosti a míry osvojení si jednotlivých kompetencí jsou shodné jak pro 

studenty, tak absolventy ISS. Absolventi ISS a FSS MU se ve svém zpětném hodnocení 

kompetenční vybavenosti školou celkově shodují, vybavenost jednotlivých kompetencí 

vnímají bez významných rozdílů (pouze 0,1 bodu napříč kompetencemi). Výjimkou je 

kompetence odborných praktických zkušeností a dovedností, kterými vybavilo ISS své 
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absolventy v průměru o 0,5 stupně více neţ FSS MU. Přesto u obou institucí zůstává 

potřeba neuspokojena. 

 

4.2.5 Segmenty zaměstnatelnosti 

Zatímco míra důleţitosti jednotlivých kompetencí tvořila prakticky uniformní 

vysokou důleţitost vnímanou všemi respondenty, u otázky, do jaké míry vybavila škola 

své studenty jednotlivými kompetencemi, se názory respondentů dle shlukové analýzy 

odlišují. Vznikají tak tři zásadní segmenty zaměstnatelnosti (viz graf č. 4), jejichţ 

charakteristiky jsou uvedeny dále.  

 

Graf 4 - Segmentace respondentů podle deklarace vybavenosti kompetencemi 

Zdroj: Výzkum Perspektiva 2013, N=412 

 

Tyto segmenty byly podle charakteru odpovědí pojmenovány jako Pesimisté, 

Realisté a Optimisté. Kaţdý z těchto segmentů se vyznačuje různým chováním a to jak 

v rámci hodnocení poskytování jednotlivých kompetencí zaměstnatelnosti, tak i ostatních 

ukazatelů. 
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4.2.5.1 Segment první - Pesimisté 

Tato skupina je nejméně početná, tvoří ji 1/5 respondentů, jejichţ hodnocení míry 

vybavenosti je ve všech kompetencích významně podprůměrné
23

. Jsou to především 

respondenti, kteří zanechali studia na ISS, ať uţ navazujícího či doktorského (v nich ze  

44 %), absolventi navazujícího studia do tohoto segmentu spadají jen ze 14 %. Dle 

výsledků jsou z 29 % pesimisté muţi (29 % vs. 16 % ţeny). Pesimisté pochází především z 

oboru navazující Sociologie (z 26 %). V tomto oboru je pro ně charakteristická příslušnost 

především v zaměření Aplikovaného sociologického výzkumu, v jehoţ rámci jsou 

zastoupeni z 34 %. V zaměstnání mají tito lidé významně více částečné úvazky (zastoupení 

z 33 %) neţli plné (pouze z 15 %), přičemţ jejich zastoupení je významně vyšší  (z 24 %) 

v soukromém sektoru.  

Pro pesimisty je zásadní otázkou vyváţenost studia. Na základě analýzy vyplývá, ţe 

jako vyváţené studium příliš nehodnotí (jen z 21 %). Naopak patří mezi zastánce názoru, 

ţe výuka je z hlediska jejich potřeb příliš teoretická (v této odpovědi dosahují pesimisté 

30% podílu) Potřeba vyváţení studia a tím tedy více praktických předmětů je pro pesimisty 

stěţejní. Právě oni si především přejí dle HR celosemestrální výzkumné projekty, na 

kterých by zuţitkovali své teoretické vědomosti a propojili je tak s praktickými 

dovednostmi. Pesimisté pociťují nejvíce nedostatečnou spojitost ISS s potencionálními 

zaměstnavateli absolventů. Dle HR získání praktických dovedností škola nechává na 

výzkumných agenturách. Zásadní problém spatřují pesimisté ale i realisté v neaktuálnosti 

učiva, které vnímají především ve výzkumných aspektech jako zastaralé. Jak uvádí jedna 

respondentka: „Je fajn vědět, jak probíhal výzkum v Marienthalu, jak ale výzkumy 

probíhají nyní? Jaké jsou trendy výzkumu dneška?“. 

Analýza také ukázala, ţe pesimisté jsou významně méně přesvědčení neţ zbylé dvě 

skupiny o tom, ţe učitelé vyuţívají studentského hodnocení ke zlepšení výuky. Pro 

pesimisty je také typické oproti ostatním dvěma segmentům nejniţší přesvědčení o nabyté 

odbornosti. Můţeme říci, ţe čím vyšší výskyt kontaktu s pedagogem, jehoţ odborná 

úroveň neodpovídala VŠ standardům, tím spíše patří jedinec do skupiny pesimistů. Lidé, 

kteří se domnívají, ţe výuka jazyka byla naprosto nedostatečná, přísluší z 29 % do 

segmentu pesimistů. Pesimisté se významně více neţ zbylé dva segmenty domnívají, ţe 

                                                 

23
 Celkový průměr segmentu Pesimistů je 2,5 stupně oproti 3,3 stupňům celkového souboru. 
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studium by šlo absolvovat i o dva semestry dříve (u této odpovědi z 33 %). Pokud 

pesimisté tvrdí, ţe doba studia je adekvátní, pak to je především v důsledku pracovního 

vytíţení, které by jim nedovolilo zakončit studium dříve. Studium pesimisté vnímají jako 

vůbec či příliš nenáročné (v této odpovědi z 38 %). Celkově jsou tito lidé nespokojeni 

s tím, co jim studium do ţivota poskytlo. Pesimisté jsou tak zklamaní ze studia na ISS, 

nespokojení z nenaplněného očekávání, především v oboru Sociologie a to hlavně 

zaměření Aplikovaného sociologického výzkumu.  

 

4.2.5.2 Segment druhý - Realisté 

Realisté tvoří nejpočetnější skupinu studentů/absolventů ISS FSV UK, konkrétně  

47 %, tedy téměř polovinu. Jejich hodnocení vybavenosti kompetencemi dosahovalo 

průměrných hodnot, tedy 3,2 stupňů. Podobně jako pesimisté ale hodnotí silně negativně 

vybavenost počítačovou gramotností a znalost cizího jazyka. Realisté jsou především 

mladí lidé do 26 let (v této věkové kohortě z 57 %) pracující nejčastěji na DPP nebo DPČ. 

Podobně jako pesimisté budou i realisté povaţovat výuku cizího jazyka za velmi 

nedostatečnou. Tím charakteristika realistů končí. Ve všem ostatním dosahují podobných 

výsledků jako celek. 

 

4.2.5.3 Segment třetí - Optimisté 

Přesně třetinu dotázaných tvoří segment Optimisté. Ti se vyznačují optimistickým 

hodnocením toho, do jaké míry je ISS vybavila v jednotlivých kompetencích. V průměru 

dávají necelé 4 body, nejlepší vybavenosti dosahuje schopnost orientovat se a osvojovat si 

nové poznatky (4,5 bodu), odborné teoretické znalosti (4,3 bodu), koncepční a analytické 

myšlení (4,3 bodu), schopnost argumentace a kritického myšlení (4,3 bodu) a tolerance, 

uznání odlišných názorů (4,3 bodu). Nejhorší je znalost cizího jazyka, která přesto dosáhla 

na hodnotu 3 bodů.  

Optimisté významně nepatří mezi stávající studenty (u nich jen z 25 %). Významně 

častěji to jsou absolventi navazujícího studia. Mezi optimisty patří významněji starší 

absolventi nad 31 let s kombinovanou formou studia (v té 45 %). Optimisty jsou tedy 

hlavně absolventi oboru Veřejná a sociální politika (na tomto oboru aţ z 50 %), naopak je 
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nenajdeme téměř vůbec v zaměření Aplikovaného sociologického výzkumu. Dále se 

ukazuje, ţe tito lidé ve vyšší míře neţli ostatní skupiny nestudovali na ISS hned od 

bakalářského studia, ale přecházeli na navazující studium odjinud (ze 43 %). V otázce 

práce mají tito lidé především plné úvazky, naopak velmi málo budou vykonávat pouze 

příleţitostnou práci. Profesně se uplatňují nejčastěji ve veřejném sektoru. 

Jsou jedinou skupinou, která z poloviny hodnotí studium převáţně jako vyváţené 

podobně přiměřený je i rozsah výuky cizích jazyků (dokonce z 63 %). Tito lidé tvrdí 

významně více neţ ostatní, ţe ISS klade přibliţně stejný důraz jak na další akademické 

působení, tak na přechod na pracovní trh (v této odpovědi ze 45 %). Zároveň se domnívají, 

ţe ISS dokáţe přibliţně stejně na obě tato působiště připravit. Patří významněji oproti 

zbývajícím dvěma segmentům do skupiny absolventů, kteří se cítili jako odborníci ve svém 

oboru. S neodbornou úrovní pedagoga neodpovídající úrovni studia na VŠ se setkali ze 

všech segmentů nejméně. Zastávají názor, ţe současná délka studia je přiměřená (ze 44 %). 

Studium pro ně bylo celkově ve srovnání s ostatními skupinami nejnáročnější. S tím, co 

jim do ţivota ISS dalo, jsou spokojeni. Mezi velmi spokojenými budou z 60 % na prvním 

místě mezi ostatními segmenty. Při opětovné volbě by optimisté v drtivé většině případů 

dali přednost tomu samému oboru na UK, významně více neţ zbylé dva segmenty. 

 

4.2.6 Shrnutí 

Analýza potvrzuje silný zájem studentů a především absolventů o zaměstnání, jelikoţ 

74 % studentů respektive 85 % absolventů pracuje. Důvody pro zisk zaměstnání jsou 

především racionálně účelové. U absolventů se začíná ukazovat rozdíl v uplatnění mezi 

muţi a ţenami. Zatímco nezaměstnanost muţů je do 4 let od absolutoria vysoká  

(9 – 14 %), ţeny se jí, jak ukazují výsledky, vyhýbají díky mateřství. Mateřství je tedy 

jedním z klíčových důvodů nízké nezaměstnanosti absolventek ISS. Celková 

nezaměstnanost absolventů ISS je o 1,2 % vyšší, neţ je celková míra ze statistik VŠPS  

k 4. kvartálu 2012. Dalším indikátorem uplatnitelnosti na trhu práce, nebo téţ 

zaměstnatelnosti, je snadnost získání práce. 76 % absolventů hodnotí získání práce jako 

snadné, coţ potvrzují i výsledky HR a také moţnosti, které k zisku práce dává ISS. Jako 

nízká se ale jeví míra uplatnění se ve vystudovaném oboru (20 %). Dle výsledků tak ISS 

spíše připravuje absolventy do podobných oborů (z 56 %), nejčastěji Marketingu. Největší 
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shodu s vystudovaným oborem, téměř 100%, deklarují studenti a absolventi 

postgraduálního studia. ISS tak působí jako flexibilní dodavatel absolventů především na 

pozice vyţadující podobné zaměření, postgraduální studium je však téměř zárukou získání 

práce plně ve vystudovaném oboru. Vnímání perspektivnosti zaměstnání je velmi vysoké, 

62 % současných studentů navazujícího magisterského studia jej vnímá jako perspektivní, 

u absolventů navazujícího magisterského studia je to 85 %. 

Jako stěţejní se v analýze ukázalo vnímání vyváţenosti studia, tedy, zda je studium 

příliš teoretické, vyváţené či příliš prakticky zaměřené. Zatímco studenti navazujícího 

magisterského studia vnímají studium za příliš teoretické (z 67 %), u absolventů 

navazujícího magisterského studia podíl vnímání přílišné teoretičnosti klesá na 46 %  

a vyrovnává se tak s názorem o vyváţenosti studia. Postgraduální studenti a absolventi se 

naopak nejvíce přiklání k názoru, ţe studium je vyváţené. S tímto názorem souvisí i 

většina dalších zjištění. Výsledky tak ukazují, coţ dokazují i HR, ţe na ISS je vnímán silný 

nedostatek prakticky orientovaných předmětů propojených s další zainteresovanou stranou, 

zaměstnavateli absolventů ISS. Tím zaměstnatelnost tak, jak je definována v teoretické 

části práce, ztrácí významné předpoklady – aktivní účast zaměstnavatelů a více zastoupené 

praktické předměty. Následující tabulka č. 7
24

 ukazuje dosaţené míry indikátorů 

zaměstnatelnosti navázané na uplatnitelnost absolventů na trhu práce. 

 

Tabulka 7 - Indikátory uplatnění (zaměstnatelnosti) absolventů na trhu práce 

Indikátory zaměstnatelnosti
25

 
student 

navazujícího 

studia 

student 

doktorského 

studia 

absolvent 

navazujícího 

studia 
FSS MU 

Kritérium 

úspěchu 

Míra vnímání perspektivnosti práce 56% 71% 69% 70% 90% 

Míra snadnosti získání zaměstnání: 57% 68% 67% 58% 80% 

Míra zaměstnání v oboru, pro který se 

student připravoval 46% 79% 55% 56% 90% 

Procento vnímání vyváţeného studia 41% 64% 49% 27% 80% 

Míra vnímání sebe jako odborníka 32% 44% 47% X 80% 

Míra nezaměstnanosti absolventů     4% 4% 3% 

Zdroj: výzkum Perspektiva 2013, N=412 

                                                 

24
 Jednotlivé ukazatele měr v tabulce č. 7 a č. 8 byly vypočítány z nominálních či kardinálních 

proměnných a převedeny na z-skór a následně upraveny do podoby procentuálního vyjádření na škále 0-100 

proto, aby byly lépe porovnatelné a vypovídající. 
25

 Indikátory zaměstnatelnosti se zde kryjí s indikátory uplatnění na trhu práce a to dle první skupiny 

definic zaměstnatelnosti tak, jak ji definuje Harvey. 
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Barevné schéma lépe zachycuje rozdílnost mezi nízkým plněním indikátorů (červené 

zbarvení) a vysokým plněním (zelené zbarvení).  

Kompetence odbornosti, potaţmo zaměstnatelnosti, jsou jak pro studenty, tak pro 

absolventy velmi důleţité (celkový průměr 4,3 bodů z 5 moţných). Stupeň vybavenosti 

těmito kompetencemi, který poskytuje ISS FSV UK, je ovšem vnímán studenty  

i absolventy významně pod úrovní jejich důleţitosti. Vybavenost kompetencemi je tak 

nedostačující. Následující tabulka č. 8 ukazuje dosaţené výsledky vybavenosti 

kompetencemi odbornosti ve srovnání s komparativním standardem FSS MU a kritérii 

úspěchu.  

 

Tabulka 8 - Porovnání výsledků vybavenosti kompetencemi s FSS MU a Kritérii úspěchu 

Kompetence zaměstnatelnosti 
student 

navazujícího 

studia 

student 

doktorského 

studia 

absolvent 

navazujícího 

studia 
FSS MU 

Kritérium 

úspěchu 

Schopnost orientovat se a osvojovat si nové 

poznatky 71% 75% 76% 73% 90% 

Koncepční a analytické myšlení 67% 75% 74% 60% 90% 

Odborné teoretické znalosti 72% 75% 73% 75% 60% 

Schopnost argumentovat a kriticky myslet 69% 75% 73% 58% 90% 

Tolerance, uznání odlišných názorů 71% 82% 72% 60% 70% 

Schopnost týmové práce 58% 51% 59% 55% 80% 

Komunikační dovednosti 53% 55% 57% 58% 90% 

Schopnost sebeprezentace 53% 58% 56% 55% 80% 

Kreativita, tvůrčí myšlení a dovednosti 51% 61% 56% 45% 70% 

Odborné praktické zkušenosti a dovednosti 48% 48% 54% 45% 90% 

Organizační schopnosti a dovednosti 45% 42% 52% 48% 70% 

Počítačová gramotnost 41% 48% 48% 53% 90% 

Znalost cizích jazyků 32% 43% 35% 45% 80% 

Zdroj: výzkum Perspektiva 2013, N=412 

 

Barevné schéma tak potvrzuje výše uvedené rozdělení kompetencí shlukujících se 

kolem (1) odborných teoretických znalostí (první skupina oddělena tlustou čárou) a (2) 

odborných praktických zkušeností a dovedností (druhá skupina). 
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Vnímání nedostatečnosti rozděluje respondenty na tři segmenty – Pesimisty (20 %), 

Realisty (47 %) a Optimisty (33 %). Pesimisté jsou celkově v hodnocení nejpříkřejší  

a pochází z řad studentů, kteří zanechali studia a to hlavně v zaměření Aplikovaného 

sociologického výzkumu. Hodnocení realistů je průměrné a odpovídá většinou celkovým 

výsledkům jednotlivých ukazatelů. Optimisté jsou protikladem pesimistů, jejich hodnocení 

je tak nejpozitivnější, přesto v kompetencích odbornosti stále významně pod úrovní 

důleţitosti kompetencí. Jsou nejčastěji příslušníky studia Veřejné a sociální politiky, 

především kombinovaného studia.  

 

Diskuse výsledků 

Zvolená smíšená metodologie designu evaluace se ukázala pro cíle práce a evaluační 

cíle jako velmi přínosná. Vzhledem k velikosti cílové populace lze kvantitativní data 

povaţovat za dostatečně reprezentativní, navíc dokázala přiblíţit názor nejen jedné 

zainteresované strany, ale kromě současných studentů i názor absolventů i zanechavších 

studia. Tato výhoda je zároveň i limitem. Při třídění dat na sub-soubory narůstá 

exponenciálně statistická chyba, a proto nebylo moţné pracovat samostatně s absolventy 

doktorského studia, jejichţ datová vypovídající hodnota je příliš nízká. Vyššího počtu, 

přesto ne zcela spolehlivého, bylo dosaţeno u sub-souboru zanechavších studia. Ti ale 

nebyly primární cílovou skupinou, a proto se k nim analýza dat váţe jen okrajově. Do 

budoucna však tato skupina jedinců představuje díky výsledkům analýzy potenciál, který 

by se měl prozkoumat hlouběji. Jeho výsledky by totiţ mohly lépe validovat závěry, ke 

kterým práce dospěla. Lepší zachycení zanechavších studia by z nich mohlo učinit  

i kontrolní skupinu, jelikoţ programem, v našem případě poskytováním terciárního 

vzdělání ISS FSV UK, neprošli kompletně.  

Další skupinou, která představuje informační potenciál, jsou studenti, kteří paralelně 

studují více oborů mimo ISS, nebo na ISS přišli po studiu z jiné fakulty či univerzity. Ty 

mohou poskytování odbornosti a tudíţ i potenciál zaměstnatelnosti porovnat, lépe 

ohodnotit a poslouţit tak jako interní komparační standard. Vzhledem k tomu, ţe byli 

součástí kvantitativního šetření, ale na jejich informační moţnosti nebyl brán zřetel, jejich 

potenciál nebyl zcela vyuţit. 
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Celý evaluovaný program a tudíţ i jeho výsledky, cíle a směřování jsou zasazeny do 

širšího kontextu Univerzity, která tak ovlivňuje chod ISS FSV UK. To se projevuje  

i v cílech, které si ISS stanovilo. V širším kontextu by se tak práce mohla zabývat i cíli 

UK. Vybraný cíl Institutu, tj. výchova vysokoškolsky vzdělaných odborníků, však 

s determinací UK nesouvisí. Jako determinant se jeví i MŠMT, které v budoucnu můţe 

ovlivnit chod UK a potaţmo i ISS FSV UK nově připravovaným zákonem o vysokých 

školách. V něm bude důleţité především rozdělení vysokých škol na výzkumné  

a praktické. 

FSS MU jako komparativní standard poslouţilo velmi dobře, nicméně bohatší  

a aktuálnější výsledky by do budoucna mohla přinést právě probíhající třetí vlna studie 

Reflex
26

, která obsahuje lépe zakomponované hledisko zaměstnavatelů absolventů 

vysokých škol, které je pro zaměstnatelnost klíčové. Jako moţnost pokračování se proto 

jeví komparativní standard Reflexu, který by ověřil a prohloubil závěry této práce. 

  

                                                 

26
 Reflex 2013 – sběr dat probíhá do konce června 2013 
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ZÁVĚR 

Je patrné, ţe zaměstnatelnost absolventů vysokoškolských institucí je dnes důleţitým 

a diskutovaným tématem mnohých světových univerzit ale i některých vysokoškolských 

institucí v rámci České republiky jako například Univerzitou Palackého v Olomouci. Na 

mezinárodním poli se významně zaměstnatelností absolventů zabývá studie Reflex, kterou 

zaštiťuje OECD, a jíţ se účastní pod vedením SVP PedF UK i Česká republika. 

Situace na ISS FSV UK ale významně nenasvědčuje tomu, ţe by zaměstnatelnost 

absolventů této instituce byla v jejím středu zájmu. Hlavní cíle Institutu jsou orientovány 

především na prohlubování a zvyšování kvality výzkumné činnosti, jeţ je primárně 

orientována na postgraduální studium. Toto směřování pramení jiţ z cílů Univerzity 

Karlovy, která má působit jako „research university“. Na absolventy, kteří nepokračují 

v postgraduálním studiu, se tak vztahuje jen jediný cíl a tím je učinit z nich odborníky ve 

svém oboru. Odbornost absolventů se tak stává klíčem k jejich zaměstnatelnosti, jejíţ 

kompetence a indikátory však celkově nesplňují kritéria úspěchu. Poskytovaná odbornost 

se tak ukazuje jako nedostatečná. Institut tak nevzdělává své studenty v souladu s tím, jak 

by potřebovali, a jak vyţadují jejich zaměstnavatelé, u nichţ bylo zjištěno, ţe plní 

sekundární roli vzdělávací instituce tím, ţe nově přijaté zaměstnance praktické poznatky 

doučují. V návaznosti na toto zjištění analýza jako hlavní problém odkryla přílišnou 

teoretičnost výuky, která je dle vnímání studentů a absolventů ISS v nedostatečné míře 

propojena se soukromým sektorem, jenţ by vnesl do vzdělání současné metodologické  

a výzkumné trendy, jejichţ potřeba z úst studentů a absolventů silně zaznívá.  

Situace ale není vnímána všemi studenty a absolventy stejně. Limitům úspěchu se 

nejvíce blíţí obor Veřejná a sociální politika, především jeho kombinovaná forma,  

a zaměření Teoretické sociologie. Díky silnému zájmu Institutu a celé Univerzity  

o výzkumnou činnost a jejímu prohlubování v postgraduálním studiu se k úspěšnému 

naplnění kritérií blíţí významně hodnocení studentů doktorského studia. Ti vykazují také 

podstatně vyšší uplatnění ve vystudovaném oboru, neţli zbylí studenti a absolventi 

navazujícího studia, a zároveň vyšší upotřebení svých znalostí a vyšší míru nabytých 

praktických zkušeností. 

Naopak jako závaţná se jeví situace u, v současné době preferovaném, zaměření 

Aplikovaného sociologického výzkumu, v němţ se nachází především segment pesimistů, 
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kteří hodnotí vybavenost kompetencemi zaměstnatelnosti nejhůře. Někteří z nich proto 

zanechávají studia. Výsledky tak ukazují, ţe studenti zanechávají studia v důsledku 

především neuspokojených potřeb náročnosti a praktického pojetí studia. 

Analýza komparativního standardu ale prokázala srovnatelné, v praktickém směru 

dokonce významně lepší (jak bylo zjištěno především díky kurzům statistiky), výsledky 

s tímto standardem, kterým bylo výzkumné šetření na FSS MU. Situace Institutu tak není 

ojedinělá, ale naopak s ostatními podobnými instituty srovnatelná. 

Při aplikování Freyovy teorie můţeme říci, ţe v situaci Institutu nebyla naplněna  

(1) aspirace studentů vzhledem k tomu, co jim poskytuje ISS FSV UK. Dostatečně se také 

nesetkávají (2) poţadavky zaměstnavatelů s tím, co absolventům poskytuje ISS FSV UK.  
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Resumé 

Zaměstnatelnost absolventů vysokoškolských institucí je v současné době důleţitým 

tématem mnohých světových univerzit. V případové studii zaměřené na ISS FSV UK bylo 

ale zjištěno, ţe tento Institut zaměstnatelnost svých studentů jako cíl nereflektuje  

a nevzdělává je v souladu s tím, jak by potřebovali, a jak vyţadují jejich zaměstnavatelé,  

u nichţ bylo zjištěno, ţe plní sekundární roli vzdělávací instituce tím, ţe nově přijaté 

zaměstnance praktické poznatky doučují. V návaznosti na toto zjištění analýza jako hlavní 

problém odkryla přílišnou teoretičnost výuky, která je dle vnímání studentů a absolventů 

ISS v nedostatečné míře propojena se soukromým sektorem, jenţ by vnesl do vzdělání 

současné metodologické a výzkumné trendy. Situace ale není vnímána všemi studenty  

a absolventy stejně. Kritériím úspěchu se nejvíce blíţí obor Veřejná a sociální politika, 

především jeho kombinovaná forma, nejhorších výsledků dosáhlo zaměření Aplikovaného 

sociologického výzkumu. 

 

Summary 

Employability of graduates of higher education institutions is currently an important 

topic of numerous universities. Case study is focused on the ISS where was found that the 

Institute does not reflect employability of their students as the target and it does not 

educate them in consistence with their needs and requirements of their employers, who 

were found to play secondary role in educating of graduates in practical knowledge. 

Following findings of the analysis was excessive theoretic teaching uncovered as a major 

problem. According to the perception of students and graduates of the ISS this study 

showed that education is not sufficiently connected with the private sector, which would 

bring current methodological and research trends to the education. The situation is not 

perceived by all students and graduates equally. The closest criterion of the success is field 

of Public and Social Policy, especially its combined form, the worst results achieved field 

with focus on Applied sociological research. 
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Tabulková příloha 

Tabulka 9 - Míra obtížnosti získání práce 

Typologie 

respondentů podle 

stavu a druhu studia 

Bylo pro Vás obtíţné získat práci? 
 

Bylo pro Vás obtíţné získat práci? 

velmi 

snadné 
spíše 

snadné 
spíše 

obtíţné 
velmi 

obtíţné  
velmi 

snadné 
spíše 

snadné 
spíše 

obtíţné 
velmi 

obtíţné 

studuje navazující 11% 55% 28% 6% 

 

 ---  0 + 0 

studuje doktorské 32% 49% 16% 3% 

 

0 0 0 0 

absolvoval navazující 30% 46% 18% 6% 

 

 ++  0 0 0 

absolvoval doktorské 20% 60% 20% 0% 

 

0 0 0 0 

zanechal navazující 26% 39% 26% 9% 

 

0 0 0 0 

zanechal doktorské 38% 63% 0% 0% 

 

0 0 0 0 

Zdroj: Výzkum Perspektiva 2013, n=339 

 

Tabulka 10 - Sektor, ve kterém respondent pracuje 

Typologie 

respondentů podle 

stavu a druhu studia 

Kde pracujete? 

 

Kde pracujete? 

Soukro

má 

firma 

Instituce 

veřejnéh

o 

sektoru 

V 

soukromé

m i 

veřejném 

sektoru 

Nezisk

ová 

organiz

ace 

 

Soukro

má 

firma 

Instituce 

veřejnéh

o sektoru 

V 

soukromé

m i 

veřejném 

sektoru 

Nezisk

ová 

organiz

ace 

studuje navazující 68% 25% 1% 6% 

 

 +++   ---  0 0 

studuje doktorské 17% 75% 3% 6% 

 

 ---   +++  0 0 

absolvoval navazující 46% 45% 1% 8% 

 

0 0 0 0 

absolvoval doktorské 0% 100% 0% 0% 

 

 -   +  0 0 

zanechal navazující 68% 26% 0% 5% 

 

0 0 0 0 

zanechal doktorské 67% 0% 17% 17% 

 

0  -   ++  0 

Zdroj: Výzkum Perspektiva 2013, data bez soukromých podnikatelů, n=312 

 

Tabulka 11 - Míra potřebnosti dosaženého vzdělání v zaměstnání 

Typologie 

respondentů podle 

stavu a druhu studia 

Pracujete na místě, které vyţaduje… 

 

Pracujete na místě, které vyţaduje… 

VŠ 

vystudo

vaného 

zaměře

ní 

VŠ 

podobn

ého 

zaměře

ní 

VŠ 

jiného 

zaměř

ení 

SŠ s 

matur

itou 

nevyţ

aduje 

SŠ 

 

VŠ 

vystudo

vaného 

zaměře

ní 

VŠ 

podob

ného 

zaměř

ení 

VŠ 

jiného 

zaměř

ení 

SŠ s 

matur

itou 

nevyţ

aduje 

SŠ 

studuje navazující 13% 35% 10% 33% 8% 

 

 --   -  0  +++   ++  

studuje doktorské 51% 38% 5% 5% 0% 

 

 +++  0 0  --  0 

absolvoval navazující 20% 51% 11% 18% 1% 

 

0  ++  0 0  --  

absolvoval doktorské 80% 20% 0% 0% 0% 

 

 +++  0 0 0 0 

zanechal navazující 17% 43% 9% 13% 17% 

 

0 0 0 0  +++  

zanechal doktorské 38% 63% 0% 0% 0% 

 

0 0 0 0 0 

Zdroj: Výzkum Perspektiva 2013, n=339 
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Tabulka 12 - V jakém odvětví respondent pracuje? 

Typologie 

respondentů podle 

stavu a druhu studia 

V jakém odvětví působíte? Pokud pracujete ve více odvětvích, uveďte 

to, které je pro Vás hlavní. 

Sluţby 
Výzkum

né ústavy 

Veřejná 

a státní 

správa 

Školstv

í 

Zdravotni

ctví a 

sociální 

péče 

Kulturní, 

zábavní a 

rekreační 

činnosti 

jiné 

odvětv

í 

studuje navazující 55% 3% 15% 6% 3% 14% 5% 

studuje doktorské 14% 27% 30% 24% 0% 3% 3% 

absolvoval navazující 45% 2% 33% 6% 6% 4% 4% 

absolvoval doktorské 0% 60% 0% 40% 0% 0% 0% 

zanechal navazující 57% 0% 17% 13% 0% 9% 4% 

zanechal doktorské 63% 0% 13% 13% 13% 0% 0% 

Zdroj: Výzkum Perspektiva 2013, n=339 

 

Tabulka 13 - Míra vnímání perspektivnosti zaměstnání 

Typologie 

respondentů podle 

stavu a druhu studia 

Vaše zaměstnání hodnotíte jako: 

 

Vaše zaměstnání hodnotíte jako: 

velmi 

perspek

tivní 

spíše 

perspek

tivní 

spíše 

neperspe

ktivní 

určitě 

neperspe

ktivní 
 

velmi 

perspek

tivní 

spíše 

perspek

tivní 

spíše 

nepersp

ektivní 

určitě 

nepersp

ektivní 

studuje navazující 16% 46% 28% 10% 

 

 -   --   ++   +++  

studuje doktorské 32% 57% 11% 0% 

 

 +++  0 0  --  

absolvoval navazující 21% 65% 13% 1% 

 

0  +++  -   --  

absolvoval doktorské 20% 80% 0% 0% 

 

0 0 0 0 

zanechal navazující 22% 43% 30% 4% 

 

0 0 0 0 

zanechal doktorské 63% 25% 13% 0% 

 

 ++  0 0 0 

Zdroj: Výzkum Perspektiva 2013, n=339 
 

Tabulka 14 - Míra vyváženosti studia 

Na co podle Vás ISS FSV UK 

klade větší důraz při vzdělávání 

svých studentů, na možnost 

dalšího akademického působení 

nebo na budoucí uplatnění na trhu 

práce? 

Domníváte se, ţe suma znalostí a 

dovedností, kterou jste si během 

studia osvojil/a, byla z hlediska 

Vašich dalších potřeb ... 

 

Domníváte se, ţe suma znalostí a 

dovedností, kterou jste si během 

studia osvojil/a, byla z hlediska 

Vašich dalších potřeb ... 

příliš 

teoreti

cká 

vyváţ

ená 

příliš 

prakti

cká 

nevím, 

nedovedu 

posoudit 

 

příliš 

teoret

ická 

vyváţ

ená 

příliš 

prakti

cká 

nevím, 

nedovedu 

posoudit 

Určitě více na další akad. působnost 21% 7% 0% 4% 

 

 +++   ---  0 0 

Spíše více na další akad. působnost 47% 33% 0% 49% 

 

 ++   --  0 0 

Na obě zhruba stejně 17% 42% 50% 20% 

 

 ---   +++  0 0 

Spíše více na uplatnění na trhu práce 2% 14% 0% 13% 

 

 ---   +++  0 0 

Určitě víc na uplatnění na trhu práce 1% 1% 50% 2% 

 

0 0  +++  0 

Ani na jedno 11% 3% 0% 11% 

 

 +   --  0 0 

Zdroj: Výzkum Perspektiva 2013, N=412 
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Tabulka 15 - Spokojenost s tím, co obor do života poskytl 

Typologie 

respondentů podle 

stavu a druhu studia 

Jak jste spokojen(a) s tím, co Vám Váš obor 

během studia „do ţivota“ poskytl? 

 

Jak jste spokojen(a) s tím, co Vám Váš obor 

během studia „do ţivota“ poskytl? 

Velmi 

spokoje

n/a 

Spíše 

spokoje

n/a 

Něco 

mezi 

Spíše 

nespok

ojen/a 

Velmi 

nespok

ojen/a 
 

Velmi 

spokoje

n/a 

Spíše 

spokoje

n/a 

Něco 

mezi 

Spíše 

nespok

ojen/a 

Velmi 

nespok

ojen/a 

studuje navazující 5% 49% 27% 16% 3% 

 

 ---  0 0  +   ++  

studuje doktorské 15% 63% 18% 5% 0% 

 

0 0 0 0 0 

absolvoval navazující 18% 52% 21% 8% 0% 

 

 ++  0 0 0  -  

absolvoval doktorské 40% 40% 20% 0% 0% 

 

0 0 0 0 0 

zanechal navazující 14% 43% 25% 18% 0% 

 

0 0 0 0 0 

zanechal doktorské 0% 89% 0% 11% 0% 

 

0  +  0 0 0 

Zdroj: Výzkum Perspektiva 2013, N=412 

 

Tabulka 16 - Cítil  se respondent jako odborník? 

Typologie 

respondentů podle 

stavu a druhu studia 

Cítil/a jste se těsně po ukončení 

Vašeho 

bakalářského/magisterského studia 

jako odborník ve svém oboru? 
 

Cítil/a jste se těsně po ukončení 

Vašeho 

bakalářského/magisterského studia 

jako odborník ve svém oboru? 

Určitě 

ano 
Spíše 

ano 
Spíše 

ne 
Určitě 

ne 

 

Určitě 

ano 
Spíše 

ano 
Spíše 

ne 
Určitě 

ne 

studuje navazující 2% 24% 45% 29% 

 

0  ---  0  +++  

studuje doktorské 5% 38% 38% 19% 

 

0 0 0 0 

absolvoval navazující 5% 44% 39% 12% 

 

0  +++ 0  ---  

absolvoval doktorské 0% 100% 0% 0% 

 

0  ++  0 0 

zanechal navazující 0% 21% 36% 43% 

 

0 0 0  ++  

zanechal doktorské 11% 33% 56% 0% 

 

0 0 0 0 

Zdroj: Výzkum Perspektiva 2013, N=412 
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Kvantitativní dotazník Perspektiva 2013 včetně oslovení 

Vážení studenti/absolventi ISS FSV UK, 

právě nyní máte moţnost stát se součástí výzkumu na našem institutu sociologických studií. 

Jeho cílem je zjištění Vašeho názoru na kvalitu poskytnutého vzdělání s ohledem na 

Vaše uplatnění v praxi. 

Pro vstup do dotazníkového šetření klikněte: ZDE  

Pomůţete tak nejen k realizaci diplomové práce, jejímţ autorem je Váš kolega Václav 

Blahovec, ale především celému institutu. Ten, pevně věřím, výsledky vyuţije k dalšímu 

zlepšování výuky stávajících i budoucích studentů naší školy.  

Předem děkuji za Váš zájem, 

Petr Soukup 

proděkan pro studijní záleţitosti 

V případě jakýchkoli dotazů ohledně výzkumu neváhejte kontaktovat autora, Václava 

Blahovce, na mail Vaclav.Blahovec@seznam.cz 

Prace) V současné době: 

Zaškrtněte všechny odpovídající možnosti. 

1. mám částečný nebo úplný pracovní poměr 

2. podnikám, mám ţivnost, jsem OSVČ 

3. pracuji na DPP nebo DPČ 

4. studuji na VŠ v magisterském cyklu 

5. studuji na VŠ v doktorském cyklu 

6. jsem na mateřské/rodičovské dovolené  H1 (Domníváte se, ţe suma znalostí…) 

7. ani jedno z výše uvedených (exklusive) 

 

Blok zaměstnaných (prace = 1, 2, 3) 

 

Bylo pro Vás obtížné získat práci? 

1. velmi snadné  

2. spíše snadné 

3. spíše obtíţné 

4. velmi obtíţné 
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Kde pracujete? (prace = 1, 3) 

1. Soukromá firma (instituce) 

2. Instituce veřejného sektoru (státní) 

3. Jiná moţnost 

 

Pracujete v oboru, pro který jste se na VŠ připravoval/a? 

1. Určitě ano 

2. Spíše ano 

3. Spíše ne 

4. Určitě ne 

 

V jakém odvětví působíte? 

1. Sluţby pro podniky (obecně sluţby) 

2. Výzkum a vývoj (především výzkumné ústavy) 

3. Veřejná a státní správa, obrana, bezpečnost, soudnictví, prokuratura, soc. zabezpečení 

4. Školství 

5. Zdravotnictví a sociální péče 

6. Kulturní, zábavní a rekreační činnosti 

7. jiné odvětví 

 

Vaše zaměstnání hodnotíte jako: 

1. velmi perspektivní 

2. spíše perspektivní 

3. spíše neperspektivní 

4. určitě neperspektivní 

 

Pracujete na místě, které vyžaduje… 

1. VŠ vystudovaného zaměření 

2. VŠ podobného zaměření 

3. VŠ jiného zaměření 

4. SŠ s maturitou 

5. nevyţaduje ani SŠ 

 

 

Blok nezaměstnaných (prace ~= 1, 2, 3) 

 

Proč zatím nemáte práci? 

1. Práci jsem hledal/a, nenašel/a 

2. Zatím jsem nehledal/a práci 

 

Jak byste zatím zhodnotil/a Vaše úsilí při hledání práce? 

1. Velmi intenzivní 

2. Spíše intenzivní 

3. Nebylo intenzivní 

 

Budete hledat práci v oboru, na který jste se na VŠ připravoval/a? 

1. Určitě ano 

2. Spíše ano 

3. Spíše ne 

4. Určitě ne 
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Když zhodnotíte své budoucí šance na získání místa, jsou podle Vás ... 

1. velmi nízké 

2. spíše nízké 

3. něco mezi 

4. spíše vysoké 

5. velmi vysoké 

 

Myslíte, že Vám hrozí nezaměstnanost? 

1. Určitě ano 

2. Spíše ano 

3. Spíše ne 

4. Určitě ne 

5. Nevím, nedovedu posoudit 

 

 

Hodnocení vybraných komponent studia na ISS FSV UK (všichni) 

 

Domníváte se, že suma znalostí a dovedností, kterou jste si během studia osvojil/a, byla z 

hlediska Vašich dalších potřeb… 

 

1. příliš teoretická 

2. vyváţená 

3. příliš praktická 

4. nevím, nemohu posoudit 

 

Nyní se před Vámi nachází 13 oblastí kompetencí, které se obvykle spojují se studiem na 

VŠ. U každé prosím posuďte, do jaké míry je daná oblast důležitá pro Vaše 

současné/budoucí uplatnění. Použijte prosím škálu 1-5, kdy jedna znamená důležitá až 5 

nedůležitá. Dále určete, jak Vás v dané oblasti naše univerzita vybavila. Opět použijte 

škálu 1-5, kdy jedna znamená výborně až 5 - nedostatečně. 

(randomizace položek) 

 

1. Komunikační dovednosti  

2. Koncepční a analytické myšlení  

3. Kreativita, tvůrčí myšlení a dovednosti 

4. Odborné praktické zkušenosti a dovednosti  

5. Odborné teoretické znalosti 

6. Organizační schopnosti a dovednosti 

7. Počítačová gramotnost  

8. Schopnost argumentovat a kriticky myslet  

9. Schopnost orientovat se a osvojovat si nové poznatky  

10. Schopnost sebeprezentace  

11. Schopnost týmové práce 

12. Tolerance, uznání odlišných názorů 

13. Znalost cizích jazyků 

 

Jak byste hodnotil/a rozsah výuky cizích jazyků s ohledem na Vaše budoucí potřeby v 

profesionálním životě? 

1. Naprosto nedostatečný 
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2. Spíše nedostatečný 

3. Přiměřený 

4. Spíše velký 

5. Příliš velký 

 

Na co podle Vás ISS FSV UK klade větší důraz při vzdělávání svých studentů, na 

možnost dalšího akademického působení nebo na budoucí uplatnění na trhu práce? 

 

1. Určitě více na další akademickou působnost 

2. Spíše více na další akademickou působnost 

3. Na akademickou působnost i přechod na trh práce zhruba stejně 

4. Spíše více na uplatnění na trhu práce 

5. Určitě více na uplatnění na trhu práce 

6. Ani na jedno 

 

Na co podle Vás ISS FSV UK dokáže své studenty připravit lépe, na možnost dalšího 

akademické působení nebo na budoucí uplatnění na trhu práce? 

 

1. Určitě lépe na další akademickou působnost 

2. Spíše lépe na další akademickou působnost 

3. Na akademickou působnost i přechod na trh práce zhruba stejně 

4. Spíše lépe na uplatnění na trhu práce 

5. Určitě lépe na uplatnění na trhu práce 

6. Ani na jedno 

 

Zajímal/a jste se aktivně o výsledky hodnocení kurzů, které probíhá na ISS FSV UK? 

Tím myslíme vyhledávání výsledků, popřípadě jejich porovnávání s minulými lety, 

využití informace při přípravě na kurz nebo při výběru povinně volitelného kurzu. 

1. Ano 

2. Ne 

 

Podle Vašeho názoru jsou obecně výsledky hodnocení kurzů využívány ke zlepšení 

výuky v těchto kurzech: 

1. Vůbec 

2. Zřídka 

3. Občas 

4. Často 

5. Velmi často 

6. Vţdy 

 

Cítil/a jste se těsně po ukončení bc./mgr. studia jako odborník ve svém oboru? (dle dtb 

načítat daný cyklus studia) 

1. Určitě ne 

2. Spíše ne 

3. Spíše ano 

4. Určitě ano 
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Nyní prosím srovnejte přínosnost bakalářského a magisterského studia. Které z nich pro 

Vás bylo celkově přínosnější? 

1. Určitě více bakalářské 

2. Spíše bakalářské 

3. Obě zhruba stejně 

4. Spíše magisterské 

5. Určitě více magisterské 

6. Ani jedno 

7. Nevím, nedovedu posoudit 

 

A nyní prosím celkově zhodnoťte kvalitu vzdělání poskytovaného během bakalářského a 

magisterského studia. Podle Vašeho názoru bylo poskytované vzdělání: 

1. určitě kvalitnější na bakaláři 

2. spíše kvalitnější na bakaláři 

3. obě zhruba stejně kvalitní 

4. spíše kvalitnější na magistru 

5. určitě kvalitnější na magistru 

6. nevím, nedovedu posoudit 

 

Setkal(a) jste se někdy s tím, že odborná úroveň učitele (učitelů) neodpovídala 

vysokoškolskému studiu? 

1. Nikdy 

2. Spíše výjimečně 

3. Občas 

4. Poměrně často 

 

Domníváte se, že sumu znalostí a dovedností, kterou jste během vysokoškolského studia 

měl(a) možnost získat, by bylo reálné si osvojit i za kratší dobu? 

1. Ano, o 2 semestry kratší dobu 

2. Ano, o semestr kratší dobu 

3. Současná doba je přiměřená 

4. Naopak potřeba o semestr delší 

5. Naopak potřeba o rok delší 

 

Domníváte se, že absolvování vysokoškolského studia na UK bylo z hlediska úsilí, které 

jste musel(a) během studia vynaložit… 

1. nebylo vůbec náročné 

2. nebylo příliš náročné 

3. něco mezi 

4. bylo poměrně náročné 

5. bylo velmi náročné 

 

Jak jste spokojen(a) s tím, co Vám Vaše fakulta během studia „do života“ poskytla? 

1. Velmi spokojen/a 

2. Spíše spokojen/a 

3. Něco mezi 

4. Spíše nespokojen/a 

5. Velmi nespokojen/a 
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Pokud byste mohl(a) znovu opakovat volbu své vzdělávací dráhy, zvolil(a) byste pro své 

studium… 

1. Ten samý obor studia na UK  

2. Jiný obor na stejné fakultě UK 

3. Jinou fakultu na UK 

4. Jinou univerzitu 

 

+ Sociodemografické charakteristiky = pohlaví, rok narození, Mgr. zaměření 

 

Měl/a byste zájem o výsledky této studie? 

1. Určitě ano 

2. Spíše ano 

3. Spíše ne 

4. Určitě ne 

 

ISS nyní zakládá spolek absolventů tzv. ALUMNI. V budoucnu plánujeme setkání 

absolventů. Měl/a byste zájem o účast v tomto spolku? 

1. Ano 

2. Ne 

 

Existuje něco podstatného, co byste chtěl/a dodat? Pokud ano, prosím vypište. Otevřeně. 


