
7 Přílohy 

Příloha A: Dotazník : Uplatnitelnost absolventů studijního oboru andragogika a personální řízení 

Filozofické fakulty Univerzity Karlovy 

Uplatnitelnost absolventů studijního oboru andragogika a 

personální řízení Filozofické fakulty Univerzity Karlovy 

Dobrý den,  

ráda bych Vás poprosila o vyplnění dotazníku sloužícího pro účely mé diplomové práce. Dotazník je 

anonymní a je určen absolventům prezenčního studijního oboru andragogika a personální řízení na 

Filozofické Fakultě Univerzity Karlovy. Cílem mé diplomové práce je zjistit uplatnitelnost absolventů 

tohoto studijního oboru.  

V případě jakýchkoliv dotazů či v případě Vašeho zájmu o výsledky tohoto empirického šetření, mě 

neváhejte kontaktovat na emailu: regina.spieglerova@gmail.com. 

Předem Vám děkuji za Váš čas při vyplňování tohoto dotazníku!  

 

1. Věk:    -do 29 let          -30-39 let         -40-49 let          -50 a více let 

2. Pohlaví:                                -muž                           -žena 

3. Titul získaný ve studijním oboru andragogika a personální řízení Filozofické fakulty Karlovy 

univerzity (dále KANPR FF UK) - vyberte prosím všechny pravdivé možnosti:      

                      -Bc.       -Mgr.       -PhDr.       -Ph.D. 

4. Rok zahájení studia (rok, kdy jste se do studia zapsal/a): 

5. Rok ukončení studia (rok, kdy jste skládal/a státní závěrečnou zkoušku u nejvýše dosaženého titulu): 

6. Prosím vyberte všechny pravdivé možnosti: 

1. Během studia jsem absolvoval/a neplacenou stáž v oboru andragogika 

2. Během studia jsem absolvoval/a neplacenou stáž v oboru personální řízení 

3. Během studia jsem soustavně alespoň šest měsíců pracoval/a ve studovaném oboru – 

personální řízení. 
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4. Během studia jsem soustavně alespoň šest měsíců pracoval/a ve studovaném oboru –  

 andragogika 

5. Během studia jsem alespoň šest měsíců soustavně pracoval/a u jednoho 

zaměstnavatele, ale nikoli v oboru. 

6. Během studia jsem měl/a nárazové brigády ve studovaném oboru – andragogika. 

7. Během studia jsem měl/a  nárazové brigády ve studovaném oboru – personální řízení.  

8. Během studia jsem měl/a jen nárazové brigády, a to mimo studovaný obor. 

9. Během studia jsem podnikal/a ve studovaném oboru – andragogika.  

10. Během studia jsem podnikal/a ve studovaném oboru – personální řízení.  

11. Během studia jsem podnikal/a, ale ne ve studovaném oboru.  

12. Během studia jsem vůbec nepracoval/a. 

7. Vypište názvy všech pracovních pozic, které jste zastával/a během studia na KANPR FF UK 

(v případě, že název pozice neodpovídal Vaší náplni práce, alespoň v krátkosti popište): 

    ………………………………………………………                                        ……………………………………………………… 

    ………………………………………………………                                        ……………………………………………………… 

    ………………………………………………………                                        ……………………………………………………... 

    ………………………………………………………                                        ………………………………………………………   

8. Pokud jste pracoval/a během studia v oboru, pomohla Vám tato zkušenost při hledání práce po 

ukončení studia?          -ano                          -ne 

9. Jak dlouho Vám trvalo, než jste si našel/našla po ukončení studia práci (začal/a podnikat)? 

 pokračovala jsem v práci, kterou jsem měl/a již při studiu 

 do 1 měsíce 

 více než 1 měsíc, ale méně než 3 měsíce 

 více než 3 měsíce, ale méně než 6 měsíců 

 více než 6 měsíců, ale méně než 12 měsíců 

 více než 1 rok 

 

10. Jaké jsou dle Vašeho názoru Vaše šance na trhu práce ve srovnání s absolventy jiných studijních 

oborů Filozofické fakulty Karlovy univerzity?         -lepší                 -stejné                     -horší 

11. Jaké jsou dle Vašeho názoru Vaše šance na trhu práce ve srovnání s absolventy, kteří studovali 

stejný či podobný obor na jiné vysoké škole?        -lepší                 -stejné                     -horší 
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12. Byl/a jste někdy od absolvování studia až doposud evidován/a na Úřadu práce kvůli 

nezaměstnanosti? 

       -nikdy               -jedenkrát               -vícekrát 

13. Bylo Vaše první zaměstnání po ukončení studia na KANPR FF UK ve vystudovaném oboru? 

       -ano                  -ne 

13a. Pokud ano, bylo to v oboru (prosím vyberte): 

       -andragogika           -personální řízení 

14. Pracujete nyní ve vystudovaném oboru? 

       -ano                  -ne  -v současnosti jsem ekonomicky neaktivní 

14a. Pokud ano, je to v oboru (prosím vyberte): 

       -andragogika           -personální řízení 

15. Jaká je velikost organizace, v které jste v současné době zaměstnán/a? 

       -malá (do 50 zaměstnanců)     -střední (51-250 zaměstnanců)     -velká (více než 250 zaměstnanců) 

       -nejsem zaměstnán/a, podnikám  -v současnosti jsem ekonomicky neaktivní 

16. V jakém kraji jste v současné době zaměstnán/a (případně podnikáte)?  

       -Praha     -Středočeský kraj     -Jihočeský kraj     -Plzeňský kraj      -Karlovarský kraj  -Ústecký kraj 

       -Jihomoravský kraj     -Liberecký kraj    -Královehradecký kraj        -Pardubický kraj     -Zlínský kraj          

       -Kraj Vysočina       -Olomoucký kraj          -Moravskoslezský kraj            -působím mimo ČR      

       -v současnosti jsem ekonomicky neaktivní       

17. V jakém sektoru v současné době pracujete? 

       -veřejný sektor     -soukromý sektor ziskový     -soukromý sektor neziskový     

       -v současnosti jsem ekonomicky neaktivní 

18. Kolikrát jste od ukončení studia na KANPR FF UK změnil/a zaměstnání či změnil/a pracovní 

pozici v rámci jednoho zaměstnavatele? 
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19. Vypište, prosím, název všech pracovních pozic, které jste zastával/a od ukončení studia na 

KANPR FF UK až doposud? (v případě, že název pozice neodpovídá/l Vaší náplni práce, alespoň v krátkosti 

náplň práce popište) 

    ………………………………………………………                                        ……………………………………………………… 

    ………………………………………………………                                        ……………………………………………………… 

    ………………………………………………………                                        ……………………………………………………... 

    ………………………………………………………                                        ………………………………………………………   

  20. Jaký byl Váš hrubý měsíční příjem ve Vašem prvním zaměstnání po absolvování KANPR FF UK? 

(pokud jste pracoval/a pouze na částečný úvazek, prosím přepočítejte, kolik by byl Váš měsíční příjem na plný úvazek) 

 do 9.999 Kč 

 10.000-14.999 Kč 

 15.000-19.999 Kč 

 20.000-24.999 Kč 

 25.000-29.999 Kč 

 30.000-39.999 Kč 

 40.000 Kč a více 

21. Jaký je Váš současný hrubý měsíční příjem?  

(pokud pracujete pouze na částečný úvazek, prosím přepočítejte, kolik by byl Váš měsíční příjem na plný úvazek) 

 

 do 14.999 Kč 

 15.000-19.999 Kč 

 20.000-24.999 Kč 

 25.000-29.999 Kč 

 30.000-39.999 Kč 

 40.000-49.999 Kč 

 50.000 Kč a více 

 v současnosti jsem ekonomicky neaktivní 

22. Jste spokojen/a s Vaším současným platovým ohodnocením? 

      -ano          -spíše ano       -spíše ne       -ne 

23. V jaké míře využíváte znalosti a dovednosti nabyté v rámci studia na KANPR FF UK ve svém 

současném zaměstnání? 

 0-19 % znalostí a dovedností 

 20-39 % znalostí a dovedností 
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 40-59 % znalostí a dovedností 

 60-79 % znalostí a dovedností 

 80-100 % znalostí a dovedností 

 

 

 

 

 

 


