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Abstrakt 

Diplomová práce se zabývá uplatnitelností absolventů studijního oboru andragogika a personální 

řízení Filozofické fakulty Univerzity Karlovy na trhu práce. Pozornost je věnována různým pojetím 

andragogiky i personálního řízení; pracovním rolím andragoga a personalisty; dále se diplomová 

práce věnuje proměně vysokého školství. Empirické šetření se pak zaměřuje již na samotnou 

uplatnitelnost absolventů sledovaného studijního oboru – zjišťuje, zda absolventi v průběhu studia 

získávají pracovní zkušenosti v oboru a zda jim tato případná praxe pomáhá při následném hledání 

práce po ukončení studia; zaměřuje se na to, zda absolventi pracují ve vystudovaném oboru, zda se 

potýkají s nezaměstnaností, jaký mají měsíční příjem i v jakých pracovních rolích se absolventi 

sledovaného oboru vyskytují nejčastěji.      
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absolvent, andragogika, personální řízení, pracovní role, uplatnitelnost, trh práce 
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   Abstract 

The thesis is concerned with exertion of Adult education and Personnel Management students 

of the Faculty of Arts of Charles University on job market. It deals with different approaches  to adult 

education and personnel management, work roles of andragogy graduates and human resources 

officers. The thesis also pays attention to changes of university education system and alteration 

of further eduation. Empiric research is dedicated to employment of graduates of the study program 

Adult education and Personnel Management, it detects the work experience during their studies and 

focuses on whether the graduates find work in the desired profession or in the field of their studies. 

The empiric part also investigates whether educational stay or internship helps in finding a job after 

graduation. Furthermore, the thesis addresses issues such as unemployment, monthly income, work 

positions and roles the graduates take most frequently. 
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0 Úvod 

 

Studijní obor andragogika a personální řízení je v České republice ojedinělým studijním 

oborem – kromě Filozofické fakulty Univerzity Karlovy nenalezneme kombinaci andragogiky 

a personálního řízení na žádné jiné vysoké škole. Diplomová práce je zaměřena na zjištění 

uplatnitelnosti absolventů tohoto studijního oboru na trhu práce.  

 

Téma své diplomové práce jsem si zvolila hned z několika důvodů. Uplatnitelnost 

absolventů na trhu práce je v současné době tématem velice aktuálním a diskutovaným, a to 

především kvůli poměrně vysoké míře nezaměstnanosti vysokoškolských absolventů – oproti 

minulosti totiž vysokoškolský diplom již neposkytuje stoprocentní záruky na pracovním trhu. 

Hlavním důvodem, proč jsem sledovala uplatnitelnost absolventů právě tohoto studijního 

oboru, je fakt, že i já budu brzy patřit k těmto absolventům, a proto mě jejich uplatnitelnost 

na trhu práce zajímá oproti absolventům jiných studijních oborů mnohem více. V jaké míře 

jsou absolventi oboru andragogika a personální řízení Filozofické Fakulty Univerzity Karlovy 

ohroženi nezaměstnaností? Za jak dlouho si po ukončení studia najdou práci? Jaký je měsíční 

příjem těchto absolventů? Právě na nalezení odpovědí na tyto a další otázky týkajících se 

uplatnitelnosti absolventů sledovaného studijního oboru na trhu práce jsem se ve své 

diplomové práci zaměřila.   

 

Jak vyplývá již z předchozího odstavce, hlavním cílem práce je zjistit uplatnitelnost 

absolventů studijního oboru andragogika a personální řízení Filozofické fakulty Univerzity 

Karlovy na trhu práce. V souladu s hlavním cílem mé práce jsem stanovila hypotézu, že 

většina absolventů sledovaného oboru se po absolvování i v průběhu svého profesního života 

uplatňuje na trhu práce. Ve své diplomové práci jsem usilovala o zjištění, zda absolventi 

tohoto studijního oboru získávají během studia praxi; za jak dlouho si absolventi naleznou po 

ukončení studia práci; jak často jsou evidováni na úřadu práce; jaký mají příjem; zda pracují 

ve vystudovaném oboru a zaměřila jsem se také na to, v jakých pracovních rolích andragogů 

a personalistů se objevují absolventi sledovaného studijního oboru nejčastěji.  

 

Uplatnitelností absolventů studijního oboru andragogika a personální řízení na Filozofické 

fakultě Univerzity Karlovy se v minulosti zabývala pouze absolventka tohoto oboru Lucie 

Paulovčáková, a to ve své disertační práci na téma Provázanost vzdělávání a trhu práce 

(s uplatněním marketingového přístupu v podmínkách vysoké školy). Cílovou skupinou 
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Paulovčákové byli však oproti mé cílové skupině, kterou tvoří absolventi prezenční formy 

studia bakalářského či magisterského programu, pouze bakalářští absolventi kombinované 

formy studia. Stejně tak se oproti mému cíli lišil i cíl Paulovčákové – autorka nechtěla zjistit 

uplatnitelnost absolventů studijního oboru andragogika a personální řízení Filozofické fakulty 

Karlovy Univerzity, jejím cílem bylo formulovat doporučení vedoucí k provázanosti obsahu 

studia s potřebami trhu práce. Některé z otázek empirického šetření této autorky se shodují 

s mými otázkami (otázka ohledně velikosti organizace, v které jsou absolventi zaměstnáni;  

otázky zjišťující, zda pracují absolventi obvykle v oboru a kolikrát změnili absolventi od 

ukončení studia zaměstnání; otázka týkající se evidence na úřadu práce či otázka dotazující se 

na měsíční příjem absolventa), nicméně většina otázek se od těch mých lišila a zjišťovala 

zcela odlišné informace. 

 

Stanovený cíl práce jsem zjišťovala pomocí empirického šetření. Jako metodu sběru dat 

jsem zvolila písemný způsob dotazování. Podařilo se mi nashromáždit celkem devadesát dva 

vyplněných dotazníků od respondentů, kteří splňovali veškeré stanovené požadavky – byli 

absolventy studijního oboru andragogika a personální řízení na Filozofické fakultě Univerzity 

Karlovy, jež studovali tento studijní obor prezenční formou studia, a to v bakalářském či 

magisterském studijním programu. Pomocí této metody byly vedle cíle hlavního zjišťovány 

i cíle dílčí.             

 

Práce je členěna do sedmi kapitol. První kapitola práce se zaměřuje na andragogiku a její 

možná pojetí – andragogiku zde popisuji jako vědní obor, studijní obor i jako praxi; druhá 

kapitola je naopak zaměřena na možná pojetí personálního řízení. Ve třetí kapitole se věnuji 

podrobněji andragogice jako praxi – tato kapitola je pak s následující čtvrtou kapitolou, jež se 

detailněji zabývá pojetím personálního řízení jako praxí, pro mou diplomovou práci stěžejní, 

neboť v obou těchto kapitolách vymezuji kategorie možných rolí andragoga a personalisty, 

s kterými pak následně pracuji ve svém empirickém šetření. Pátá kapitola se zaměřuje na 

problematiku proměny vysokého školství a na vysokoškolské absolventy. V šesté kapitole se 

zabývám metodologickými otázkami a představuji zde formulované hypotézy. V závěrečné 

sedmé kapitole pak uvádím výsledky mého empirického šetření. 
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1 Andragogika 

 

Používání pojmu andragogika v České republice je poslední dobou již poměrně rozšířené 

(Beneš, 2014, s. 11). Přesto se domnívám, že je tento termín stále pro mnohé velkou 

neznámou – důkazem mi je i mnohokrát položená otázka, co to vlastně andragogika je, 

jež následovala po odpovědi na dotaz, co vlastně studuji za obor. I proto si myslím, 

že vysvětlení pojmu a různých pojetí andragogiky je na začátku mé diplomové práce 

nezbytné.     

 

Termín andragogika byl odvozen z řeckých slov „aner“ a „agogus“ – první z nich znamená 

dospělý, druhé průvodce či vůdce – na základě těchto významů pak Knowles „… definoval 

andragogiku jako 'umění a vědu, jejímž posláním je pomáhat dospělým se učit'“ (Naper, 

Newton, 2010, s. 20). Beneš (2008, s. 12) připisuje pojmu andragogika dva různé významy: 

„Jednou se jedná o určitou nauku (doktrínu), která se snaží definovat 'správný' přístup 

k učícímu se dospělému. … Druhá definice vidí andragogiku jako specifickou součást 

veškerého myšlení o výchově, vzdělávání a učení se. Vědní a studijní obor vzdělávání 

dospělých/další vzdělávání a andragogika jsou v tomto případě synonyma.“  

 

První použití pojmu andragogika je spojováno s německým učitelem Alexandrem 

Kappem – tento termín se poprvé objevil v jeho spise z roku 1833 „Andragogika neboli 

vzdělávání v dospělém věku“. Kapp tento termín však nijak nevysvětlil a hlouběji se 

mu nevěnoval, což přispělo k tomu, že byl termín zpočátku odmítán a nevyužíván 

(Reischmann, 2004, s. 1). Téměř o sto let později pojem andragogika použil roku 1921 

německý sociolog Eugen Rosenstock Huesy, ale ani tehdy nedochází k jeho plošnějšímu 

uznání a využívání. Teprve v padesátých letech, kdy německý učitel Franz Pöggeler vydává 

svou knihu „Úvod do andragogiky“, se začíná termín hojně využívat, a to především 

v Německu, Rakousku a v Nizozemí (Knowles, 1989, s. 79).   

 

Existují různá pojetí andragogiky. Beneš (2014, s. 11) rozlišuje dvě hlavní 

z nich: andragogiku chápe jednak jako vědní obor, vedle toho také jako obor studijní. 

„Andragogika je: vědní obor v systému věd o výchově a vyučování, zaměřený na veškeré 

aspekty vzdělávání a učení se dospělých, studijní obor v programu pedagogických věd, 

sloužící k přípravě budoucích odborníků v oblasti vzdělávání dospělých.“ (Beneš, 2014, s. 11) 

Beneš však dále poznamenává, že andragogiku je třeba chápat také jako praxi, v níž probíhá 

vzdělávání a záměrné učení dospělých (Beneš, 2014, s. 11). Všechny tyto tři oblasti 
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se navzájem ovlivňují. Podle Dvořákové a Šeráka je jejich vzájemný vztah následující:  

„Na základě konkrétních požadavků praxe se … formuluje andragogika jako věda a na základě 

ní potom studijní obor …“ (Dvořáková, Šerák, nepublikováno). Tato vzájemná provázanost 

různých pojetí andragogiky je jedním z hlavních důvodů, proč se dále ve své práci, jejímž 

cílem je zjistit uplatnitelnost absolventů studijního oboru andragogika a personální řízení na 

trhu práce, budu postupně věnovat všem třem oblastem.  

 

1.1 Andragogika jako vědní obor 

 

I když se i v současnosti najdou pochybovačné názory, zda je andragogika vědou, atributy 

vědy splňuje (Beneš, 2001, s. 9). Například Beneš ve své knize uvádí řadu argumentů, proč 

je třeba chápat andragogiku jako vědu, a to i přesto, že se jako věda vyznačuje určitými 

specifiky (Beneš, 2014, s. 44–45).  Jednotnost názorů chybí i v pohledu na to, do jaké skupiny 

věd andragogiku zařadit – podle některých teoretiků je andragogika vědou humanitní 

(Bartoňková, 2004, s. 11), podle jiných vědou sociální (Jochamnn, 1994, s. 17); Beneš (2014, 

s. 46) pak uvádí, že andragogika vykazuje znaky obou těchto skupin věd a může tak fungovat 

jako věda humanitní i sociální.   

 

Jak uvádí Bartoňková, dle Šimka je dále andragogika vědou induktivní – vědou vzniklou 

z potřeb praxe. „Nevydělila se tedy z jiných vědních disciplín jako např. pedagogika a není 

strukturována deduktivně, jak tomu u 'již zavedených' vědních disciplín je.“ (Bartoňková, 

2006, s. 77) 

 

 Andragogika jako vědní obor vznikla nejen jako reakce na potřebu znalostí z oblasti 

vzdělávání dospělých (Beneš, 2008, s. 31), ale také na základě poptávky po kvalifikacích v této 

oblasti (Beneš, 2014, s. 40).   

 

Vývoj andragogiky jako vědecké disciplíny v Čechách popisuje podrobně například Škoda. 

Českou andragogiku podle něj výrazně ovlivnil Komenský a jeho myšlenka pampaedie. Vedle 

Komenského další z výrazných osobností byl až v období po druhé světové válce teoretik 

Tomáš Trnka, který se blíže zabýval složkami a prostředky lidovýchovy (pojmem lidovýchova 

byla v devatenáctém století ve velké míře označována oblast vzdělávání dospělých). Rokem 

1948 se dostává zájem o vzdělávání a výchovu dospělých do útlumu; zájem byl pouze 

o „tradiční“ výchovu a vzdělávání dětí a mládeže. Jedinou aktivitou v této oblasti byl 

teoretický slovenský časopis „Ľudovýchova“ vycházející v letech 1949–1951, který však 
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na začátku roku 1952 zaniká. Zánikem tohoto časopisu pak na několik let dochází 

k naprostému přerušení snah o rozvoj teorie týkající se právě výchovy a vzdělávání 

dospělých. K znovuoživení těchto snah dochází v průběhu padesátých let – vycházejí 

teoretické články, provádějí se studie, zakládají se nová pracoviště zaměřující se na výchovu 

a vzdělávání dospělých. Do státního plánu vědeckého výzkumu je zařazena roku 1961 oblast 

výchovy a vzdělávání dospělých, roku 1964 pak spatřuje světlo světa jeden z výsledků tohoto 

výzkumu – spis Kotáska a Škody „Teorie vzdělávání dospělých“. Teoretické otázky se navíc 

dostávají do centra pozornosti vědeckých pracovníků nejrůznějších vysokých škol působících 

v různých oborech (Škoda, 1996, s. 127–133). Velký význam pro rozvoj andragogiky měla 

rovněž pedagogika vysokých škol, jejíž základy vytvořili Chlup a Galla a jejíž výsledky přispěly 

nejen k upevnění této vědní disciplíny: „… ale i k rozvíjení teorie výchovy a vzdělávání 

dospělých, a to zejména na úseku vysokoškolského studia pracujících“ (Škoda, 1996, s. 132). 

V sedmdesátých letech pak zájem o tuto oblast ještě více narůstá, což se projevuje 

ve značném nárůstu objemu výzkumných programů i teoretických prací; v průběhu 

osmdesátých a devadesátých let je situace podobná (Škoda, 1996, s. 135). „V dnešní době 

existuje síť vzájemně spolupracujících vědeckých asociací, organizací a informačních systémů 

na mezinárodní, regionální a národní úrovni.“ (Beneš, 2014, s. 40), o andragogice vycházejí 

četné odborné i populární publikace a pořádají se nejrůznější konference zaměřené na tuto 

tématiku. Přesto to jsou však stále univerzity, kde leží gros teorie i výzkumné práce (Beneš, 

2014, s. 40).  

 

1.2 Andragogika jako praxe 

 

Ne vždy je andragogika chápána i v pojetí praxe – jak jsem uváděla již výše, například 

Beneš chápe andragogiku pouze v pojetích vědy a studijního oboru a andragogickou praxi 

vnímá spíše jako „… oblast společenské činnosti, ve které se realizuje vzdělávání 

a intencionální (záměrné) učení se dospělých …“ (Beneš, 2014, s. 11). Mnozí autoři pole praxe 

andragogiky chápou a nazývají jej vzděláváním dospělých. 

 

Andragogické praxi se budu věnovat především v následujících kapitolách, jejichž 

tématem bude profese andragoga, tedy toho, kdo andragogiku jako vědu, v případě této 

diplomové práce získanou prostřednictvím studia studijního oboru andragogika a personální 

řízení, aplikuje do praxe. Nyní se zaměřím na propojení teorie a praxe, neboť andragogická 

teorie v praxi uplatnění nalézá (Beneš, 2008, s. 38) – teorie „… dělá praxi vědomější“ (Beneš, 

2014, s. 60). Jak uvádí Beneš (2014, s. 60), dle Heidta nás však naučení teoretických 
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východisek rozhodně nepredisponuje k úspěšnému zvládnutí praxe – k tomu jsou potřebné 

i určité dispozice a kompetence. Naopak není výjimkou, že úspěch v praxi může znamenat 

i předchozí porušení univerzálních postupů. Na druhou stranu naše jednání v praxi obvykle 

z nějaké teorie vychází. Z výše uvedeného vyplývá, že teorie a praxe si mohou žít svým 

vlastním odděleným životem, ale rovněž se mohou ovlivňovat a vzájemně se obohacovat.  

 

Výše jsem uváděla, že andragogika je vědou induktivní – „… začíná … v nějakém jednání, 

tedy v praxi“ (Dočekal, 2009, s. 7). V andragogice se tak uplatňují především induktivní 

postupy, na základě kterých pak „… dochází k ustalování určitých vzorců jednání“ (Dočekal, 

2009, s. 7). Na druhou stranu se může andragogika projevovat i deduktivním charakterem: 

„… při teoretickém ukotvení stále většího množství poznatků o fungování praktických řešení 

může začít docházet k vyvozování některých pravidel z této teoretické základny“ (Dočekal, 

2009, s. 9). I přesto však bude andragogika svou teorii následně vždy přenášet do praxe a je 

tedy více než pravděpodobné, že díky praxi bude teorie opět upravována a měněna a znovu 

se tak projeví značně převažující induktivní charakter andragogiky (Dočekal, 2009, s. 9). 

Vzájemné ovlivňování andragogické teorie a praxe je tak díky výše uvedenému skutečně 

patrné. Pro uplatnění teorie v praxi je klíčová příprava vysokoškolsky vzdělaných praktiků 

v oblasti vzdělávání dospělých – i proto se v následující subkapitole budu věnovat právě 

pojetí andragogiky jako studijního oboru.  

 

1.3 Andragogika jako studijní obor 

 

Pro mou diplomovou práci je stěžejní pojetí andragogiky jako studijního oboru. Jsou 

to absolventi právě tohoto studijního oboru, kteří jsou pro mě klíčoví a na které se v mé 

diplomové práci zaměřuji – i proto je zásadní věnovat se nejdůkladněji právě tomuto pojetí 

andragogiky. Studijní obor andragogika velice úzce souvisí jak s vědním statusem 

andragogiky, tak i s její praxí (Bartoňková, 2007, s. 57). I proto bylo důležité, i když pouze 

okrajově, se nejdříve (v subkapitolách 1.1 a 1.2) věnovat dvěma výše uvedeným pojetím.  

 

Studijní obor andragogika můžeme v České republice nalézt od začátku 90. let 20. století, 

nicméně již od akademického roku 1947/1948 byla na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy 

v Praze založena katedra lidovýchovy (Průcha, 2010, s. 11) a v 60. a 70. letech tu byl další 

předchůdce studijního oboru andragogika – pedagogika dospělých. Důležitým byl pro tento 

studijní obor rok 1961 – rok, kdy se začínají řešit prostřednictvím státního plánu vědeckého 

výzkumu otázky týkající se nejzávažnějších problémů v oblasti vzdělávání dospělých 
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(Šmídová, 2008, s. 93). Roku 1967 pak dochází k vytvoření studijního oboru výchova 

a vzdělávání dospělých (Škoda, 1996, s. 134). Obor výchova a vzdělávání dospělých 

na Filozofické fakultě v Praze a následně poté i v Olomouci byl jediným oborem souvisejícím 

s andragogikou, který v období socialismu na našem území, především pak kvůli ideologii 

KSČ, existoval (Průcha, 2010, s. 11).   

 

Zlomovým rokem byl rok 1989 – rok, od kterého se u nás postupně začaly zřizovat 

samostatné katedry andragogiky (Průcha, 2010, s. 11). Nejstarší jsou katedry na Filozofické 

fakultě Univerzity Karlovy v Praze a na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci.  

 

V České republice v současnosti působí více vysokoškolských kateder a ústavů, na kterých 

je andragogika hlavním studijním oborem (viz dále v textu). Pro mou diplomovou práci je 

stěžejní studijní obor na katedře andragogiky a personálního řízení Filozofické fakulty 

Univerzity Karlovy v Praze, neboť právě u absolventů tohoto studijního oboru budu zjišťovat 

uplatnitelnost na trhu práce. Tomuto oboru se budu podrobněji věnovat na konci této 

subkapitoly, nyní uvedu pouze možnosti studia na této katedře. V současné době je zde 

možné studovat bakalářský studijní program v prezenční i kombinované formě studia 

a magisterský studijní program, a to pouze v prezenční formě studia (Druhy studia, 2011). 

Rovněž je možné složit rigorózní zkoušku a získat tak titul PhDr. (Rigorózní řízení na katedře, 

2011). Pokud se však týká doktorského studijního programu, jeho akreditace je v současné 

době omezena (Celkový přehled akreditovaných studijních programů, 2015). Absolvent 

bakalářského programu v průběhu studia získá: „… teoretické, odborné a metodické 

kvalifikace a kompetence z oblasti sociálních věd a příbuzných oborů …“ (Profil absolventa, 

2011). Příbuznými obory jsou myšleny především právo, psychologie, sociologie a další. Vedle 

toho získá poznatky a znalosti z didaktiky dospělých, personálního řízení, personálních 

činností i metod personální práce, osvojí si metodologii sociálních výzkumů apod. „Bakalářské 

studium připravuje vysokoškolsky kvalifikované odborníky pro výkon koncepčních, řídících 

a organizátorských činností ve všech oblastech oboru.“ (Druhy studia, 2011) Absolvent 

navazujícího magisterského studia si výše uvedené rozšíří o hlubší poznání a vedle toho si 

může díky výběru z povinně volitelných a volitelných předmětů sám určit i směřování svého 

studia – zda se více přikloní k andragogice či naopak k oblasti personálního řízení (Profil 

absolventa, 2011). „Magisterské studium připravuje vysokoškolsky kvalifikované odborníky 

na střední a vyšší úrovni řízení pro výkon koncepčních, řídících, metodických 

a organizátorských činností ve všech oblastech oboru, kteří jsou současně schopni tyto 

činnosti samostatně plánovat, řídit, realizovat a hodnotit.“ (Druhy studia, 2011) 
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Po katedře andragogiky a personálního řízení Filozofické Fakulty Karlovy Univerzity je další 

katedrou s nejdelší tradicí katedra sociologie, andragogiky a kulturní antropologie na 

Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Byla to právě Filozofická fakulta 

Univerzity Palackého, která výrazně přispěla k „… prosazení nového pojetí vzdělávání 

dospělých a jeho teorie s novým názvem andragogika …“ (Škoda, 1996, s. 136). Název 

studijního oboru andragogika vyslovil roku 1990 Vladimír Jochmann (Šimek, 2013, s. 33). Pro 

Olomouc je typické tzv. integrální pojetí andragogiky. Je to široké pojetí oboru zahrnující 

oblast vzdělávání dospělých, oblast výchovy, oblast péče, působení prostředí, médií atd. 

(Jochman, 1993, s. 18). Katedra sociologie, andragogiky a kulturní antropologie v Olomouci 

nabízí bakalářský studijní program v prezenční formě, a to v dvouoborovém studiu 

v kombinaci se sociologií; dále kombinovanou formu studia v bakalářském studijním 

programu andragogika v profilaci na personální management a navazující magisterské 

studium oboru andragogika v kombinované formě studia (Profily studijních oborů, 2014). 

Absolvent studijního oboru andragogika je schopen vykonávat kvalitní práci v oblasti 

celoživotního vzdělávání a je „… připraven pro kvalifikovaný výkon profesí v oblasti 

vzdělávání zaměstnanců v hospodářských organizacích, ve státní správě, samosprávě 

i v nestátních organizacích“ (Bakalářské studium oboru Andragogika, 2014). Absolvent 

andragogiky v profilaci na personální management je schopný vykonávat „… řídící a odborné 

práce na úrovni nižšího a středního managementu …“ (Bakalářské studium oboru 

Andragogika v profilaci na personální management, 2014). Dále můžeme na Univerzitě 

Palackého v Olomouci nalézt specializovaný studijní obor andragogiky a to na Pedagogické 

fakultě – obor speciálněpedagogická andragogika. Jedná se o prezenční bakalářské studium, 

jehož cílem je připravit odborníky, kteří budou schopni pracovat s dospělými se speciálními 

potřebami (Studijní obory, 2012). Jelikož je tento posledně jmenovaný obor zaměřený pouze 

na dospělé osoby s postižením a s různými druhy znevýhodnění, liší se touto svojí 

zaměřeností od ostatních zde jmenovaných. 

 

Dále můžeme andragogiku nalézt na ústavu pedagogických věd na Fakultě humanitních 

studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Zde je možné studovat studijní obor andragogika 

v profilaci na řízení lidských zdrojů v neziskové sféře, a to v bakalářském studijním programu 

v kombinované formě studia. Obor je zaměřen na oblast řízení, výchovy a vzdělávání 

dospělých v neziskovém sektoru, a to na teoretické i praktické problémy. Vedle výše 

uvedeného cílí i na problémy spojené se stárnutím populace (Studijní program Specializace 

v pedagogice, 2000–2014). Absolvent tohoto oboru je schopný vykonávat profese „…v oblasti 

řízení, výchovy a vzdělávání zaměstnanců či klientů …“ (Studijní program Specializace 
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v pedagogice, 2000–2014). Obor je oproti ostatním ojedinělý především svou zaměřeností na 

neziskový sektor. 

 

Oproti výše uvedenému studijnímu oboru je možné studovat andragogiku naopak 

v navazujícím magisterském programu v prezenční i kombinované formě studia, a to 

na ústavu pedagogických věd Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Studium je 

zaměřeno na čtyři hlavní oblasti: řízení vzdělávání, výzkum a evaluaci, celoživotní poradenství 

a na didaktiku vzdělávání dospělých. Absolventi tohoto oboru nalézají uplatnění především 

jako vyučující a lektoři, vedle toho také v oblasti podnikového vzdělávání jako personalisté 

a manažeři vzdělávání. Obor je zde možné studovat i v doktorském studiu (Andragogika, 

2009).   

 

Andragogiku můžeme také nalézt na katedře pedagogiky a andragogiky na Ostravské 

univerzitě v Ostravě, a to v kombinované formě v bakalářském studijním programu. Zaměření 

andragogiky na této katedře je ovlivněno úzkým sepětím s pedagogikou – absolventi jsou 

způsobilí realizovat školení lektorů, jsou schopni participovat na nejrůznějších evaluačních 

projektech a řídit další vzdělávání dospělých (Programy a obory, 2011).  

 

Související studijní program zaměřený na vzdělávání dospělých, i když ve svém názvu 

neobsahuje přímo termín andragogika, lze rovněž studovat i na České zemědělské univerzitě 

na institutu vzdělávání a poradenství – jedná se o studijní obor poradenství v odborném 

vzdělávání (Poradenství v odborném vzdělávání, 2014). „Cílem studia je poskytnout 

absolventům kompetence pro výkon odborných a řídicích činností v oblasti dalšího 

odborného vzdělávání.“ (Poradenství v odborném vzdělávání, 2014) Absolvent je schopen 

poskytovat poradenství při realizaci dalšího vzdělávání (a to i u znevýhodněných skupin 

populace); je způsobilý řídit i organizovat; metodicky připravovat lektory a vést je; hodnotit 

kvalitu vzdělávání; tvořit vzdělávací programy apod. Obor je možné studovat prezenčně 

i kombinovaně, a to pouze v bakalářském studijním programu (Poradenství v odborném 

vzdělávání, 2014).    

 

Vedle těchto veřejných vysokých škol můžeme studijní obor andragogika nalézt 

na soukromé Univerzitě Jana Amose Komenského v Praze na katedře andragogiky. Katedra 

umožňuje přihlásit se do bakalářského studia na studijní obor vzdělávání dospělých, 

do navazujícího magisterského studia na obor andragogika (obojí je možné studovat 

prezenčně i kombinovaně) a rovněž také do doktorského studijního programu andragogika 
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(Katedra andragogiky, 2007–2014). Absolventi bakalářského programu jsou schopni 

„… připravovat a realizovat vzdělávací projekty nebo řídit personální a vzdělávací útvary“ 

(Vzdělávání dospělých, 2007–2015), absolventi magisterského programu jsou připraveni 

pro výkon pozic řídících pracovníků i specialistů v personalistice a ve vzdělávání dospělých, 

dokáží vytvářet vzdělávací koncepce a rovněž působit ve výzkumných a vědeckých institucích 

(Andragogika, 2007–2015).   

 

Andragogiku jako studijní obor můžeme v České republice nalézt na výše uvedených 

vysokých školách (vyšší odborné školy jsem záměrně neuváděla, i když i mezi nimi má obor 

andragogika své nositele). Všechny výše uvedené katedry a ústavy andragogiky mají jedno 

společné – možnost alespoň některou část studijního programu (ať už bakalářskou 

či magisterskou) studovat kombinovanou formou. Nabízí se tak otázka, proč právě tento 

studijní obor se vedle klasické prezenční formy studia vyskytuje často i v kombinované formě. 

Andragogika se jako mladá vědní disciplína poměrně pozdě etabluje na univerzitách, 

v minulosti navíc nebyla taková nabídka vysokých škol, kde bylo možné tento obor studovat. 

V posledních letech vzhledem k neustále se zvyšující potřebě odborníků v oblasti vzdělávání 

dospělých vzniká možnost studia na dalších vysokých školách. Na trhu práce je mnoho lidí, 

kteří působí v této oblasti, ovšem bez potřebné odborné kvalifikace – a jsou to právě tito 

jedinci, kteří si často doplňují odbornou kvalifikaci a kteří zároveň potřebují zůstat aktivní 

na trhu práce, jež si volí kombinovanou formu studia. Univerzity jsou si této poptávky 

ze strany uchazečů velice dobře vědomy, i proto možnost kombinované formy studia nabízí 

stále častěji. Samozřejmě andragogika jako humanitní či sociální věda splňuje i požadavek 

možnosti velké části samostudia, které se u kombinované formy studia předpokládá – těžko 

by tak bylo možné touto formou studovat například medicínu či technické obory.   

 

Můžeme si rovněž povšimnout, že obor andragogika se velice často vyskytuje v tandemu 

s jiným oborem – na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy je to s personálním řízením, 

na Filozofické fakultě Univerzity Palackého se sociologií a na Ostravské univerzitě 

s pedagogikou. Sepětí andragogiky s druhým oborem napovídá směřování jednotlivých 

kateder a ústavů.  Na Masarykově univerzitě v Brně se andragogika vyskytuje sice 

samostatně, ale pouze v magisterském navazujícím studiu, nikoli v bakalářském; 

na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně se objevuje rovněž samostatně, ale jen v bakalářském 

studijním programu, navíc je možné studovat ji zde pouze v kombinované formě, nikoli 

prezenčně. Andragogika jako mladý vědní obor ještě není natolik obsáhlá, a proto se 

domnívám, že to je hlavním důvodem, proč se na univerzitách objevuje převážně v tandemu 
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s jiným oborem – obvykle pak s takovým, s kterým na poli vědy kooperuje, sdílí metody 

a navzájem si předává poznatky. Jedinou výjimkou, kde se andragogika vyskytuje samostatně, 

je Univerzita Jana Amose Komenského v Praze, což je, na rozdíl od ostatních zde 

jmenovaných vysokých škol, univerzita soukromá.    

 

Největší tradici má v České republice pro mou práci stěžejní katedra andragogiky 

a personálního řízení Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, jež navazuje na studijní obor 

zaměřený na výchovu a vzdělávání dospělých, který byl na Univerzitě Karlově založen roku 

1967 (Šimek, 2004, s. 145). Po roce 1989 dochází ke změně zaměření i názvu katedry, a to 

na katedru vzdělávání dospělých a sociální práce, přičemž zaměření na sociální práci 

následně zaniká (Palán, 2002, s. 72). V listopadu roku 1991 totiž požádala doktorka Šiklová 

o oddělení sociální práce od vzdělávání dospělých, v únoru roku následujícího bylo pak 

o tomto rozdělení katedry oficiálně rozhodnuto – vzdělávání dospělých bylo ponecháno 

na Filozofické fakultě, sociální práce se přesunula na Fakultu sociálních věd (Šerák, 2014). 

Studijní obor andragogika je na fakultě od akademického roku 1990/1991, o rok později se 

termín andragogika objevuje i v názvu katedry (Představení katedry, 2011). Propojení 

andragogiky právě s personálním řízením není samozřejmě náhodné. „Vychází z faktu, že 

andragogika je funkčně vpojena do teorie a praxe personálního řízení, a tak se oba tyto obory 

z hlediska svého předmětu překrývají.“ (Nakonečný, 1993, s. 48)  

 

Prvním vedoucím katedry se současným názvem byl profesor PhDr. Milan Nakonečný, 

roku 1998 ho nahrazuje doc. Dr. Milan Beneš (Palán, 2002, s. 72), kterého roku 2011 střídá 

PhDr. Renata Kocianová, Ph.D. (Kocianová, 2014). Personální obsazení katedry bylo v první 

polovině devadesátých let, kdy byl vedoucím Nakonečný, samozřejmě s drobnými 

obměnami, zhruba následující (v abecedním pořadí) – Beneš, který na katedru nastoupil 

v akademickém roce 1993/1994, dále Brejchová, Doktorová, Reichel, Rys, Spiess, Šnýdrová, 

Štěpánek, Tatarová a Vymazal; v druhé polovině devadesátých let působili na katedře Beneš, 

Kocianová, Mužík, Palán, Reichel, Šnýdrová, Štěpánek, Tureckiová a další (Šerák, 2014), 

v současném akademickém roce 2014/2015 patří mezi interní přednášející Dvořáková, Frič, 

Kocianová, Kopecký, Kuchař, Marková, Mühlpachr, Reichel, Šerák a Záškodná (Vyučující, 

2011). Z vyučujících, kteří jsou součástí katedry již od jejího počátku, je tak v současné době 

na katedře andragogiky a personálního řízení pouze PhDr. Jiří Reichel, Ph.D., který zde působí 

od září 1990 (Šerák, 2014).   
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Dle studijních plánů dostupných v Karolinkách bylo do akademického roku 2004/2005 

možné na katedře studovat jednooborové pětileté magisterské studium v prezenční 

i kombinované formě a jednooborové tříleté bakalářské studium v kombinované formě 

(Karolinka, 2004, s. 1–4). V akademickém roce 2005/2006 pak dochází ke změně – dobíhá 

jednooborové tříleté bakalářské kombinované studium a stejně tak i pětileté magisterské 

prezenční i kombinované studium a naopak je nově akreditováno bakalářské studium 

prezenční i kombinované (Karolinka, 2005, s. 20–24). V akademickém roce 2006/2007 je 

nově akreditováno i jednooborové dvouleté magisterské prezenční studium (Karolinka, 2006, 

s. 24–25). Až do akademického roku 2005/2006 si studenti po splnění prvního cyklu studia, 

jež obsahoval především různé základy a úvody do předmětů, museli ve druhém cyklu studia 

zvolit buď specializaci andragogika, nebo specializaci personální řízení – oproti současné 

době tak nebylo možné studovat obě dvě tyto specializace současně (Šerák, 2014 a Karolinka, 

2005, s. 23–24). 

 

 Rokem plným změn byl pro katedru andragogiky a personálního řízení Filozofické fakulty 

Univerzity Karlovy rok 2011. Od tohoto roku začíná docházet k významným personálním 

změnám (byla jmenována nová vedoucí katedry a rovněž se mnohem více začalo dbát 

na odbornou kvalifikaci vyučujících, která se tak výrazně zvýšila); změny se rapidně dotkly 

náplně bakalářského studijního programu (došlo k navýšení počtu předmětů, k zaměření 

se na nové oblasti – např. na problematiku seniorů, neziskový sektor apod.) a rovněž 

i magisterského studijního programu (i když v tomto programu nebyly změny ve zmiňovaném 

roce tak zásadní). Katedra se začala podílet na realizaci výuky v rámci Univerzity třetího věku 

a v rámci celoživotního učení nabídla celkem čtyři různé kurzy. Začala výrazněji působit 

v oblasti vědecké činnosti – zapojila se do projektu Visegrad Fund, realizovala projekt 

„Vědění a učení v globalizovaném světě – aktéři a změny“, podílela se na vzniku edice 

vědeckých monografií Česko-polsko-slovenské studie v oblasti andragogiky a sociální 

gerontologie apod. Katedra má i do budoucna naplánované své další směřování a svůj vývoj. 

I nadále se chce zaměřovat na aktuální témata (např. na demografické stárnutí populace, 

celoživotní učení, personální řízení v mezinárodním kontextu atd.), chce se zaměřovat na 

neziskový sektor, úzce spolupracovat s blízkými obory a samozřejmě i nadále plánuje aktivně 

rozvíjet svou vědeckou činnost (Kocianová, 2014). 

 

Pokud se týká studijního plánu – plánu, z kterého musí každý student vycházet, 

aby úspěšně dokončil své studium, od akademického roku 2012/2013 došlo u bakalářského 

studijního programu k jeho zásadní proměně (Studijní plány, 2011). Tato změna souvisela 
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s novou akreditací tohoto studijního programu a rovněž i s novým personálním obsazením 

katedry. Pro magisterský studijní program je studijní plán doposud nezměněn, nicméně 

jelikož i u tohoto programu bylo na začátku letošního roku schváleno prodloužení akreditace, 

i v něm se od akademického roku 2015/2016 chystají změny (Zápis č. 01-15 ze zasedání 

Akreditační komise, 2015).  
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2 Personální řízení 

 

Stejně tak jako u andragogiky, i u personálního řízení se setkáváme s různými pojetími 

a různými významy tohoto pojmu. Jak uvádí Kocianová, personální řízení můžeme chápat 

v následujících významech: jako součást řízení organizace; jako specifickou oblast činností 

probíhajících v organizaci; jako nezbytnou součást práce vedoucího pracovníka 

a v neposlední řadě také jako studijní obor (Kocianová, 2012, s. 9–10). Pokud se týká pojetí 

personálního řízení jako nezbytné součásti práce každého vedoucího pracovníka, vedoucí 

pracovník musí vést své týmy a své podřízené takovým způsobem, aby docházelo ke zlepšení 

výkonu organizace, a to „… pomocí dohodnuté soustavy cílů a požadovaných schopností …“ 

(Armstrong, 1999, s. 44).  

 

2.1 Personální řízení jako vědní obor 

 

Na rozdíl od andragogiky nejsou personálnímu řízení připisovány atributy vědního oboru, 

pojetí personálního řízení jako vědy neexistuje a jeho popis bude tedy chybět i v mé 

diplomové práci. Nicméně  i přesto se debatuje „… zda je personální management vědou 

či zda má šance se etablovat jako věda ...“ (Kocianová, 2001, s. 75). Personální management 

jako „… samostatná disciplína je odmítán pro absenci obecných vědeckých základů“ 

(Kocianová, 2001, s. 74–75). I přesto, že tento názor uvedla Kocianová již před 14 lety, jeho 

pravdivost stále trvá – personální řízení není ani dnes považováno za samostatnou vědní 

disciplínu.    

 

2.2 Personální řízení jako praxe 

 

Pojetí personálního řízení jako praxe, tedy personálnímu řízení ve smyslu specifické 

oblasti činností, jež probíhají v organizaci, se stejně tak jako u andragogiky v témže pojetí 

budu podrobněji věnovat dále v textu, a to při bližším zaobírání se profesí personalisty. Jsou 

to totiž právě personalisté, kteří tyto činnosti zajišťují (Kocianová, 2012, s. 9). A stejně tak 

jako u andragogiky, i u personálního řízení existuje propojení teorie a praxe a rovněž 

i v personálním řízení platí již výše popisovaný Heidtův názor, tedy že naučení teoretických 

východisek nás nepredisponuje k úspěšnému zvládnutí praxe a naopak, že úspěch v praxi 

může znamenat i předchozí porušení univerzálních postupů (Beneš, 2014, s. 60).    
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2.3 Personální řízení jako studijní obor 

 

Stejně tak jako tomu bylo u andragogiky, i u personálního řízení je pro tuto práci stěžejní 

jeho pojetí jako studijního oboru. „Personální řízení je studijním oborem, který se orientuje 

na řídící a odborné činnosti, tj. koncepční, metodické a poradenské.“ (Kocianová, 2012, s. 10)  

 

Vzhledem k tomu, že se obsah praxe personálního řízení po roce 1989 značně proměnil, 

se neustále zvyšuje potřeba profesionalizace těch, kteří v této oblasti působí a tím pádem 

se značně navyšuje i poptávka po vzdělávání v tomto oboru – o studijní obor personální řízení 

je tak stále větší a větší zájem (Tureckiová, 2001, s. 62). I přesto, že Tureckiová vyslovila tento 

názor již před čtrnácti lety, jeho platnost stále trvá.  

 

V České republice můžeme najít více vysokých škol, které umožnují tento obor studovat.  

Katedru andragogiky a personálního řízení Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze jsem 

detailně představila již výše (v podkapitole 1.3), nicméně znovu bych ráda zopakovala, že 

právě studijní obor na této katedře je pro mou diplomovou práci stěžejní, neboť zjišťuji 

uplatnitelnost na trhu práce právě z ní vzešlých absolventů. I proto se nyní zaměřím na 

proměnu studijního plánu bakalářského studia, který je závazný pro současné studenty, 

oproti tomu, kterým se museli řídit studenti, jež započali své studium do akademického roku 

2011/2012. V novém studijním plánu přibyla řada povinných předmětů, které se v minulosti 

nevyučovaly. Na druhou stranu není příliš předmětů, které by oproti starému studijnímu 

plánu v tom novém chyběly. Současní studenti tak musí splnit mnohem více povinných 

předmětů; značně se snížil počet kreditové dotace u jednotlivých předmětů. Orientace na 

aktuální společenské problémy i spolupráce s oborovými předměty byla naznačena 

v koncepci katedry popisované v kapitole Andragogika jako studijní obor, v části zabývající se 

katedrou andragogiky a personálního řízení – současné studijní plány pak slova vedoucí 

katedry PhDr. Renaty Kocianové, Ph.D. dokonale potvrzují. Studijní plány je možné nalézt na 

stránkách katedry (Studijní plány).  

 

Katedru personalistiky můžeme nalézt i na Fakultě podnikohospodářské na Vysoké škole 

ekonomické v Praze. Katedra se zaměřuje „… na komplexní pojetí problematiky lidského 

faktoru v organizaci“ (Stříteský, 2013). Katedra nabízí všem studentům Fakulty 

podnikohospodářské dva povinné předměty týkající se problematiky řízení lidských zdrojů.  

Všichni studenti Vysoké školy ekonomické, kteří projeví hlubší zájem o personální řízení, 

si pak mohou zvolit obor Personální management jako svou vedlejší specializaci 



23 
 

(Stříteský, 2013). Cílem je připravit absolventy tohoto programu pro budoucí výkon pozice HR 

specialisty a HR manažera. Nevýhodou tohoto studijního programu je fakt, že je určen pouze 

pro studenty Vysoké školy ekonomické – zájemci o prezenční formu této specializace musí 

splnit podmínku studia hlavní specializace jakéhokoliv navazujícího magisterského oboru 

na Vysoké škole ekonomické; zájemci o distanční formu musí být studenti oboru Podniková 

ekonomika a management (Stříteský, 2013). Při Fakultě podnikohospodářské působí rovněž 

i odborné pracoviště – institut personalistiky, jehož hlavním smyslem je vytvořit partnerství 

akademických pracovníků a studentů na straně jedné a manažerů a specialistů na straně 

druhé (O nás).  

 

Na Masarykově ústavu vyšších studií Českého vysokého učení technického v Praze lze 

studovat bakalářský studijní program personální management v průmyslových podnicích, 

a to pouze prezenční formou. Cílem studia je především osvojení si dovedností pro zisk, 

výběr, motivaci, vedení a hodnocení pracovníků. Absolventi se mohou uplatnit především 

na pozicích ve středním managementu; jsou schopni řídit nejen personální, ale rovněž 

i marketingové útvary (Personální management v průmyslových podnicích, 2014).  

 

Personální řízení je také vyučováno na Podnikatelské Fakultě Vysokého učení technického 

v Brně. Zde lze studovat magisterský i doktorandský studijní obor řízení a ekonomika podniku 

(Informace pro studenty).  

 

Obor zaměřující se na personální řízení můžeme nalézt rovněž i na soukromých vysokých 

školách. Jednou z nich je Vysoká škola aplikované psychologie se studijním oborem 

personální a interkulturní management, jehož hlavním cílem je příprava studentů na výkon 

pozice personalisty, asistenta manažera, potažmo koordinátora vzdělávacích akcí 

(Denní studium, 2011). Druhou je pak již výše zmiňovaná Univerzita Jana Amose 

Komenského, která nabízí obor manažerská studia – řízení lidských zdrojů. Tento obor 

je možné studovat v bakalářském studijním programu, a to prezenční i kombinovanou 

formou (Manažerská studia – řízení lidských zdrojů, 2007–2014).  

 

Stejně tak jako tomu bylo u andragogiky, ani personální řízení se nevyskytuje na veřejných 

vysokých školách jako samostatný studijní obor s délkou trvání pěti let – na Vysoké škole 

ekonomické si lze studijní program personální management zvolit pouze jako vedlejší 

specializaci, na VUT v Brně se objevuje v tandemu s ekonomikou podniku, na Univerzitě 

Karlově zase s andragogikou. Na Masarykově ústavu vyšších studií ČVUT lze sice studovat 
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personální řízení samostatně, a to ve studijním oboru personální management, ale pouze 

v bakalářském programu; navazující magisterský program doposud chybí.  
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3 Andragogika v praxi 

 

Andragogika v praxi, kterou někteří autoři nazývají vzděláváním dospělých, je velmi 

širokou a obsáhlou oblastí. Pro potřeby mé diplomové práce se zaměřím na pouhý výsek této 

problematiky, a to na kvalifikace, kompetence a role andragoga. Tyto konkrétní oblasti byly 

zvoleny v souladu s cílem mé práce. 

  

Nyní se zaměřím na vzrůstající tendenci a potřebu profesionalizace andragogické praxe; 

dále na pracovní role, které může andragog zastávat a v kterých se nejčastěji objevuje. 

Na konci této kapitoly se pak budu věnovat potřebným kvalifikacím a kompetencím, kterými 

by měl andragog disponovat. 

 

3.1 Profesionalizace povolání andragog 

 

„Profesionalizace znamená transformaci povolání na profesi tím, že získává atributy 

připisované konkrétní profesi.“ (Despotović, 2012, s. 76) Tlak na profesionalizaci 

andragogické práce je zřejmý – zvyšuje se společně s neustále rostoucí poptávkou 

po službách v této oblasti. První diskuse o profesionalizaci andragogické praxe se dostávají 

do popředí zhruba v šedesátých a sedmdesátých letech dvacátého století, kdy dochází 

k uznání ekonomické důležitosti dalšího vzdělávání – tehdy přestalo být vzdělávání dospělých 

„… uspokojováním privátních poznávacích zájmů a měnilo se ve faktor privátní a společenské 

prosperity a konkurenceschopnosti“ (Beneš, 2013, s. 72). Vedle toho dochází 

ke značnému rozšíření počtu vzdělávacích institucí a v neposlední řadě také k založení 

studijního oboru zaměřeného na tuto problematiku (viz výše). Kvůli značné rozmanitosti 

andragogického povolání však nelze jasně definovat andragogickou profesi, a tím pádem 

ani požadavky na kvalifikaci (Beneš, 2008, s. 91–92). I přes tuto nejednoznačnost 

andragogického povolání je profesionalizace andragogické práce, především pak vzhledem 

k požadavku na její vysokou kvalitu, v současnosti velice aktuální. Dvořáková a Langer uvádějí 

základní trendy profesionalizace andragogického povolání: zaměřenost na požadavky 

a potřeby klienta, zvyšování interaktivity vzdělávání, návrat k přímému působení účastníků 

andragogického procesu, zvyšování prestiže i povědomí o andragogice, úzká provázanost 

s poradenskou činností. Podle stejných autorů však existuje i řada faktorů, které 

profesionalizaci andragogické profese spíše degradují: chybí systém, který by vedl k nárůstu 

kvality této profese; nulová podpora ze strany státu i zaměstnavatelů; tlak na nízké ceny 

na úkor kvality či násilná formalizace vzdělávacího procesu (Dvořáková, Langer, 2012, s. 5).  
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3.2 Povolání a role andragoga 

 

Andragogická praxe je velmi pestrá a rozmanitá – existuje nespočet andragogických 

činností a stejně tak i pracovních rolí, které andragog může zastávat. V této části se budu 

snažit co nejvíce možných rolí andragoga přiblížit, ačkoliv vzhledem k výše uvedenému 

nebude jistě možné postihnout všechny. Tato kapitola bude jednou z klíčových i pro mé 

následné empirické šetření, neboť na jejím základě vyplyne kategorizace uplatnitelnosti 

absolventů studijního oboru andragogika a personální řízení Filozofické fakulty Univerzity 

Karlovy, a to právě z hlediska zastávané role. 

 

Co je všem rolím andragoga společné? Kdo je to andragog? „Andragogem je každý 

pracovník ve vzdělávání dospělých, který má vliv na proces a výsledky vzdělávací práce …“ 

(Beneš, 2008, s. 91). Andragog nejčastěji zastává funkci manažera vzdělávání, metodika 

vzdělávání, vzdělavatele, poradce či roli vědeckého pracovníka (Dvořáková, Šerák, 

nepublikováno). A právě těmto pěti zásadním rolím se budu níže věnovat. 

 

3.2.1 Manažer vzdělávání 

 

Jak uvádí ve své knize Templar (2012, s. 15), dle Australského institutu managementu 

je manažer někdo, kdo „… plánuje, vede, organizuje, deleguje, kontroluje, hodnotí 

a sestavuje rozpočty tak, aby dosáhl nějakého výsledku.“  Role manažera vzdělávání (stejně 

tak jako manažerů jiných oblastí) je tedy velmi komplexní – musí plánovat, organizovat, 

koordinovat, kontrolovat, motivovat, delegovat, vzdělávat i řešit nejrůznější problémy 

v oblasti vzdělávání dospělých (Davies, 2007, s. 3). Manažer vzdělávání tedy řídí vzdělávací 

aktivity – v rámci organizace, vzdělávací instituce, případně i kdekoliv jinde (Dvořáková, 

Šerák, nepublikováno).  

 

3.2.2 Metodik vzdělávání 

 

Hlavním úkolem metodika vzdělávání je tvořit vzdělávací programy (Dvořáková, Šerák, 

nepublikováno). Palán a Langer (2008, s. 125) popisují metodika jako pracovníka „... ve 

vzdělávání dospělých, který se specializuje na přípravu projektové dokumentace vzdělávací 

akce, navrhuje, zpracovává a řídí metodickou stránku vzdělávacího procesu (výběr a aplikace 

vhodných forem a metod, didaktických pomůcek apod.)“  
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3.2.3 Vzdělavatel 

 

Vzdělavatel dospělých vzdělává dospělou populaci – zprostředkovává a pomáhá osvojit 

účastníkovi vzdělávacího procesu schopnosti, znalosti, dovednosti, návyky i hodnotové 

postoje (Palán, 2002, s. 237).  Vzdělavatel dospělých je obecným pojmem, ve kterém 

se ukrývá mnoho dalších různých rolí, jež může andragog zastávat. Níže uvedu ty, s kterými 

se můžeme setkat nejčastěji. V jednotlivých rolích vzdělavatele se samozřejmě nemusí nutně 

objevovat pouze absolventi studijního oboru andragogika – například pro vykonávání role 

mentora není studium andragogického směru nijak zásadní.  

 

Lektor je „vzdělavatel dospělých, který řídí výukový proces v dalším vzdělávání“ (Palán, 

2002, s. 92). „Lektor učí a předává teoretické znalosti a případně i praktické dovednosti …“ 

(Medlíková, 2013, s. 12). V České republice není možné se na výkon této pozice připravit 

v přímo souvisejícím oboru v rámci formálního vzdělávacího systému; za nejbližší 

vysokoškolský obor, kde je možné získat odborné vzdělání, je považován právě obor 

andragogika či obor vzdělávání dospělých (Veteška, 2010, s. 130). I přesto, že není možné 

získat vzdělání v přímo souvisejícím oboru v rámci formálního vzdělávacího systému, jsou 

na lektora kladeny velice vysoké požadavky – musí mít všeobecný přehled a být empatický; 

být kreativní, aktivní a angažovaný; být komunikativní; musí být schopen učit a zvládat 

případné zátěžové situace; být věrohodný i diskrétní; mít vhodný vzhled a vystupování; být 

vždy dobře připraven; být kvalifikovaný a kompetentní (Medlíková, 2013, s. 12, 19, 26); dále 

„… musí splnit očekávání posluchačů i organizátorů, musí ovládat didaktiku učiva, musí umět 

formulovat reálné cíle, musí mít přehled o didaktických pomůckách a učebních metodách, 

atd.“ (Palán, 2002, s. 93).   

 

Vedle lektora může vzdělavatel často vystupovat také v roli trenéra. Trenér je využíván 

v případě potřeby nácviku určitých dovedností (Dočekal, 2013), které by si následně měl 

účastník vzdělávacího procesu osvojit „… až do úrovně žádoucích návyků a adekvátních 

postojů, norem chování a jednání“ (Palán, 2002, s. 98). Trénink je obvykle realizován 

interaktivně (Palán, 2002, s. 98).  

 

Velice populární je v poslední době role kouče. Oproti minulosti, kdy byl koučink 

považován pouze za manažerskou techniku, řadí se v současné době již mezi profese 

(Ondráček, 2009, s. 9). Kouč nemusí být nositel určitého vysokoškolského titulu, rozhodně 

však musí projít koučovacím výcvikem, který může trvat i řadu let (Medlíková, 2013, s. 13). 
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Během koučování obvykle dochází ke konverzaci mezi koučem a koučovaným – komunikace 

mezi těmito dvěma subjekty je velice důvěrná, obvykle se týká určitého tématu či problému 

a ze strany koučovaného by měla být vždy dobrovolná. Jejím cílem je nalezení řešení 

konkrétního problému, pochopení nejrůznějších situací a v neposlední řadě i samotný rozvoj 

koučovaného (Parsloe, Leedham, 2009, s. 9). „Koučování přináší výsledky zejména proto, 

že vytváří mezi koučem a koučovaným vztah …“ (Whitmore, 2011, s. 19). Jak uvádí 

Whitmore (2011, s. 19), kouč by měl být pro koučovaného oporou. „Koučovaný sám, 

s pomocí kouče, zjišťuje fakta o skutečnosti a uvědomuje si realitu takovou, jaká je.“ 

(Whitmore, 2011, s. 19)  

 

Mentor je další z řady funkcí, které může vzdělavatel zastávat. Toto označení pochází 

již z řecké mytologie, kde se používalo ve smyslu moudrého poradce a důvěryhodného rádce. 

Dnes se používá především k pojmenování osoby, ve které vidíme svůj vzor, či osoby, která 

pozitivně ovlivňuje naši profesní kariéru a rozvoj (Parsloe, Leedham, 2009, s. 19–20).  Stone 

uvádí čtyři základní role, které by měl mentor zosobňovat – vzor, zprostředkovatel, zastánce 

a kariérní poradce (Stone, 2007, s. 172). Mentor obvykle vede služebně mladší, ještě ne tolik 

zkušenou, osobu – mentorovaného, kterého může zasvěcovat do firemních procesů, 

zaučovat ho, dozírat na něj apod. V zahraničí má mentorování mnohem větší tradici 

než v České republice, mnohdy se tam uplatňuje model, kdy mentor a jeho mentee 

(mentorovaný) spolu úzce kooperují delší dobu (třeba i několik měsíců), a to nejen v práci, 

ale i v oblasti osobního života – je totiž žádoucí, aby mentee odpozoroval od svého mentora 

jeho jednání, chování i projevy. Být tímto druhem mentora je považováno za velice čestnou 

funkci (Medlíková, 2013, s. 13). I když se na první pohled může zdát, že z této vazby těží 

pouze mentee, není tomu tak – oba dva do tohoto kooperujícího vztahu něco přináší, 

ale zároveň oba dva z tohoto vzájemného vztahu i získávají (Zachary, 2011, s. 14).  

 

Termín tutor se používal v minulosti především pro pojmenování vysokoškolských 

pedagogů, kteří se individuálně věnovali studentům a jejich přípravě v průběhu studia, 

v současné době se s termínem nejčastěji můžeme setkat v souvislosti s pojmenováním 

osoby, která působí jako pomocník studenta distančního vzdělávání (Palán, 2002, s. 98). 

V distančním vzdělávání je právě tutor nepostradatelným článkem, který spojuje vzdělávací 

instituci a studenta (Zlámalová, 2003, s. 10). „Tutor je metodický zprostředkovatel 

distančního studia a hodnotitel průběžných výsledků.“ (Zlámalová, 2003, s. 7) Tutor by měl 

hodnotit splněné úkoly studujícího a sdělovat mu výsledky jeho práce, měl by zodpovídat 

dotazy týkající se studia, pomáhat studujícímu řešit případné potíže a problémy, vést 
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prezenční semináře a hodnotit kvalitu materiálů určených ke studiu, tutor „… různými 

způsoby a dostupnými prostředky podporuje studujícího při jeho studiu“ (Zlámalová, 2003, 

s. 15).     

 

Supervizor dohlíží, dozoruje a kontroluje – a to nejen jednotlivce, ale může i menší 

skupiny či celé týmy (Medlíková, 2013, s. 14). Supervize však není pouze o kontrole 

a dozorování – supervizor by měl rovněž usnadňovat, podporovat, motivovat, pomáhat 

i vyslechnout si případné problémy supervidovaného, měl by posílit samostatnost 

supervidovaného a v případě potřeby by mu měl umět i poradit (Stuchlík, 2008, s. 86).   

 

Vzdělavatel dospělých může být rovněž i facilitátorem. Pojem facilitátor je odvozen 

od facilitace, tedy usnadnění, což je rovněž i hlavním úkolem facilitátora – usnadnit 

(Palán, 2002, s. 97). Pomoc facilitátora je využívána především při práci se skupinou. 

Facilitátor musí být akceptován všemi členy dané skupiny a musí být neutrální – teprve poté 

může pomoci skupině identifikovat a vyřešit problém, udělat potřebná rozhodnutí. Hlavním 

úkolem facilitátora je zvýšit efektivitu skupiny a zlepšit tak nejen její strukturu – vzájemné 

vztahy, role jednotlivců apod., ale i procesy – tedy to, jak skupina dohromady spolupracuje, 

jak mezi sebou členové skupiny komunikují, jak řeší problémy a vzájemné konflikty, jak dělají 

rozhodnutí (Schwarz, 2002, s. 5). Facilitátor nejčastěji využívá: „… interaktivní techniky, řízené 

otázky, diskusi“ (Medlíková, 2013, s. 14).    

  

Poslední z rolí vzdělavatele, kterou zde představím, je mediátor. Scanlon definuje mediaci 

jako „… flexibilní, dobrovolný způsob řešení konfliktů, který využívá třetí neutrální          

stranu – mediátora – k usnadnění jednání a řešení problému stran“ (Holá, 2003, s. 50). 

Mediátor by měl disponovat dovednostmi a znalostmi z oblasti mediace, měl by mít dobré 

analytické schopnosti a po celou dobu mediace by měl být schopný zůstat neutrální (Šišková, 

2012, s. 73).  

 

3.2.4 Poradce  

 

Andragog může dále působit jako poradce „… realizující aktivity v oblasti sociálně 

psychologické intervence a poskytující konzultace o nabídce a možnostech edukačních 

aktivit“ (Dvořáková, Šerák, nepublikováno). Konzultant/poradce může rovněž svému klientovi 

radit v rámci konkrétního problému, navrhovat řešení, vysvětlovat danou situaci, uvádět 

praktické příklady, ukazovat směr apod. Poradce musí mít praktické zkušenosti a být 
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Role andragoga: Hlavní činnosti:

manažer vzdělávání  řídí vzdělávací aktivity, plánuje, organizuje, koordinuje

metodik vzdělávání  tvoří vzdělávací programy

vzdělavatel:  zprostředkovává a pomáhá osvojit si znalosti, dovesnosti a návyky

→ lektor      řídí výukový proces, učí, předává teoretické znalosti

→ trenér pomáhá osvojit si praktické dovednosti

→ kouč vede koučovaného k nalezení řešení problému, k pochopení, k jeho rozvoji

→ mentor vede méně zkušenou osobu, zasvěcuje ji, zaučuje, je pro ni vzorem

→ tutor podporuje studujícího, radí mu, průběžně ho hodnotí, zodpovídá dotazy týkající se studia

→ supervizor dohlíží, dozoruje, kontroluje

→ facilitátor usnadňuje, pomáhá identifikovat a vyřešit problém

→ mediátor usnadňuje jednání a řešení problémů dvou konfliktních stran

poradce  radí, navrhuje řešení, vysvětluje, ukazuje možnosti a směr

vědecký pracovník realizuje výzkumy, publikuje odborné články, účastní se seminářů a konferencí

odborníkem na danou věc (Medlíková, 2013, s. 12). „Poradenství lze chápat jako metodu 

vzdělávání a výchovy, redukování emočního napětí a metodu pomáhající klientovi při řešení 

problémů.“ (Procházka, Šmahajan, Kolařík, Lečbych, 2014, s. 13)  

 

3.2.5 Vědecký pracovník 

 

Andragog může působit rovněž v roli vědeckého pracovníka, jež se zabývá teorií 

andragogiky (Dvořáková, Šerák, nepublikováno). Mezi hlavní činnosti vědeckého pracovníka 

patří realizace výzkumných a vývojových prací, publikování odborných článků, účast 

na konferencích a seminářích, formulace výsledků výzkumu apod. (Laifrová, 2008, s. 7). 

V našem prostředí je pak role vědeckého pracovníka často spojena s rolí vysokoškolského 

učitele – k činnostem tak může patřit i výuka vysokoškolských studentů. 

 

3.2.6 Stručný výčet možných rolí andragoga 

 

Na základě výše uvedených skutečností nyní uvedu tabulku všech rolí andragoga 

se stručným výčtem toho, co andragog v té které roli nejčastěji dělá a co je jeho hlavním 

úkolem. 

 

Tabulka 1: Role andragogů 

 

Díky tomuto stručnému výčtu tak můžeme vidět, že role, které andragog zastává, obvykle 

směřují ke dvěma hlavním cílům. Jedna skupina má za cíl především rozvoj jednotlivce 
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(od zisku nových znalostí, přes naučení se novým dovednostem až po osvojení si 

nejrůznějších návyků); druhá skupina pak obvykle radí, pomáhá pochopit konkrétní situaci, 

řešit problém, mírnit konflikt apod. Mimo tyto dvě skupiny pak stojí vědecký pracovník 

realizující výzkumy, metodik vzdělávání tvořící vzdělávací programy a rovněž i manažer 

vzdělávání, jež řídí, plánuje, organizuje a koordinuje vzdělávací aktivity. 

 

3.3 Kvalifikace a kompetence andragoga 

 

Kvůli pestrosti a rozmanitosti andragogické praxe je téměř nemožné určit všechny 

potřebné a požadované kvalifikace a kompetence, kterými by měl andragog disponovat. 

Nezpochybnitelné však je, že nároky na andragoga jsou vysoké. Výše uvedené dvě 

podkapitoly dokazují nespočet rolí a činností, které může andragog vykonávat – jejich počet 

navíc neustále narůstá (Beneš, 2008, s. 95); vidět je to také na výše uvedených profilech 

absolventa studijních programů andragogika na různých českých vysokých školách.  Dochází 

k tomu, že: „… nastává určitá specializace“ (Beneš, 2008, s. 95). Vyžadované kvalifikace 

tak závisí především na konkrétní roli, kterou andragog vykonává (Beneš, 2008, s. 95). Všichni 

pracovníci v andragogickém povolání však musí být schopni reagovat na nejnovější trendy 

a musí být flexibilní. Pokud se týká odborné přípravy, pro výkon tohoto povolání není 

vyžadováno předchozí studium ryze andragogického charakteru – na druhou stranu: „pokud 

se absolventi studijního oboru andragogika v praxi prosadí, budou ve značné míře jako jediní 

'univerzální' andragogové vytvářet určité jádro v rámci andragogických povolání a tím 

i identitu andragogické komunity a její obraz vůči veřejnosti“ (Beneš, 2008, s. 94). Absolventi 

oboru andragogika se obvykle objevují v rolích manažera vzdělávání a metodika vzdělávání; 

„… zatímco osoby vykonávající konkrétní edukační aktivity pro dospělé se prozatím 

v převážné míře rekrutují z prostředí příbuzných disciplín (nejčastěji psychologie, ekonomie, 

pedagogika apod.)“ (Dvořáková, Šerák, nepublikováno). Studijní program andragogika 

a personální řízení na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy své absolventy připravuje 

v bakalářském programu na „… výkon koncepčních, řídících a organizátorských činností ve 

všech oblastech oboru“ (Druhy studia, 2011). Díky navazujícímu magisterskému studiu jsou 

pak z absolventů odborníci připraveni pro „… výkon koncepčních, řídících, metodických 

a organizátorských činností ve všech oblastech oboru“ (Druhy studia, 2011). Absolventi 

sledovaného studijního oboru „… jsou současně schopni tyto činnosti samostatně plánovat, 

řídit, realizovat a hodnotit“ (Druhy studia, 2011).   
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4 Personální řízení v praxi 

 

Stejně tak jako andragogové, i personalisté se objevují v široké škále pracovních pozic. 

Mnohé z jejich rolí se dokonce kryjí s výše zmiňovanými rolemi andragoga – jak uvádí 

Tureckiová, dle McLaganové personalisté často vedle svých klíčových rolí vystupují v rolích 

kouče, konzultanta výkonnosti, konzultanta osobnostního i profesního rozvoje, metodika 

vzdělávání, lektora, facilitátora, výzkumníka apod. (Tureckiová, 2010, s. 164). I vzájemné 

překrývání se profesních rolí andragoga a personalisty dokazuje, že kombinace studijního 

oboru objevující se na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, tedy kombinace andragogiky 

a personálního řízení, je více než vhodná – tyto dva obory spolu velice úzce souvisejí, 

kooperují a vzájemně se doplňují. 

 

4.1 Profesionalizace povolání personalista 

 

Stejně tak jako tomu je u andragogů, i na personalisty jsou kladeny velice vysoké 

kvalifikační a kompetenční požadavky. Nároky na personalisty se navíc neustále zvyšují. 

I z pohledu historického vývoje personálního řízení můžeme vidět zásadní změny 

v požadavcích na osobnost personalisty, jeho kvalifikaci i na jeho kompetence. V počátcích 

personálního řízení v druhé polovině 19. století bylo personální řízení chápáno jako péče 

o pracovníky a personalisté jako pracovníci pro tuto péči; v první polovině 20. století 

vykonávali personalisté především pasivní roli – zabývali se hlavně z legislativy vyplývajícími 

činnostmi, nijak se nepodíleli na rozvoji organizace ani jejích zaměstnanců. Od čtyřicátých let 

20. století se pak personalisté začínají kromě administrativy věnovat i jiným činnostem – role 

personalisty přestává býti pasivní a personalista se stává více aktivním; odbornost 

personalistů a požadavky na něj se začínají postupně zvyšovat. Od šedesátých let 20. století 

dochází k dalšímu rozšíření činností poskytovanými personalisty a vzhledem ke značnému 

nárůstu legislativních požadavků dochází i k rapidnímu zvýšení požadavků na odpovědnosti 

a kvalifikace personalistů; personalisté začínají více pronikat do komplexních organizačních 

procesů a ještě více se věnovat jednotlivým personálním aktivitám. Od osmdesátých let 

20. století dochází k dalšímu zásadnímu rozvoji personálního řízení – koncepce řízení lidských 

zdrojů vyžaduje strategický přístup ze strany personalistů a podílení se na dosahování cílů 

organizace. Dále je požadováno dokonalé porozumění všem organizačním procesům a vedle 

potřebných kvalifikací a kompetencí se od personalistů začíná vyžadovat i víceoborová 

zkušenost (Kocianová, 2012, s. 74–77). A právě kvůli této proměně personálního řízení 

a neustále rostoucím požadavkům na osobu personalisty, je profesionalizace personálního 
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řízení nezbytná – z tohoto důvodu je, stejně tak jako tomu bylo u andragogiky, 

i u personálního řízení v současnosti vyvíjen velký tlak na profesionalizaci tohoto povolání. 

„Personální řízení se profesionalizuje, vyžaduje značný objem poznatků, hlubší znalosti, 

nezbytností je orientovat se v podnikatelském prostředí, v podnikové ekonomice, ve 

finančním řízení, v otázkách řízení změn, ve strategickém plánování lidských zdrojů 

organizace.“ (Kocianová, 2010, s. 70) Je potřeba vymezit nejen normy této profese, stanovit 

profesionální přípravu pro její výkon, ale rovněž je pro profesionalizaci tohoto povolání 

důležité „… docenit roli odborně způsobilých, iniciativních, flexibilních, tvůrčích pracovníků se 

všemi jejich potencemi, docenit roli lidských zdrojů …“ (Horalíková, 1993).  

 

4.2 Povolání a role personalisty 

 

Ucelený přehled rolí, které nejčastěji personalista vykonává, v literatuře bohužel chybí. 

Na druhou stranu lze v literatuře nalézt přehled personálních činností, které v organizaci 

realizuje právě personální útvar a na základě tohoto přehledu můžeme pak následně odvodit 

i běžné role personalisty. Kocianová uvádí, že personální útvar obvykle realizuje následující 

personální činnosti – motivuje a stimuluje pracovníky; analyzuje pracovní místa a identifikuje 

kompetence pracovníků; realizuje personální plánování; získává pracovníky; vybírá 

pracovníky; přijímá, adaptuje a rozmisťuje pracovníky; řídí pracovní výkon pracovníků 

a hodnotí je; realizuje odměňování pracovníků; zaměřuje se na vzdělávání pracovníků, 

plánuje jejich osobní rozvoj a řídí jejich kariéru; stará se o pracovní podmínky a zajišťuje péči 

o své zaměstnance; jedná s odbory; zaštiťuje uvolňování pracovníků z organizace a rovněž 

může poskytovat i personální poradenství (Kocianová, 2010, s. 5–7). V každé organizaci 

se samozřejmě nemusí realizovat všechny tyto činnosti, ale pouze některé z nich. Stejně 

tak záleží na charakteristice dané organizace (např. na velikosti, kultuře apod.), zda jeden 

personalista vykonává všechny tyto personální činnosti nebo zda se na jednotlivé činnosti 

specializují jednotliví personalisté – jednotlivé role personalistů tak rozdělím do tří skupin. 

První skupinu budou tvořit ty role, které vykonávají personalisté generalisté; druhou skupinu 

ty, které jsou vykonávány personalisty specialisty (Armstrong, 2007, s. 79). Vedle těchto dvou 

hlavních skupin budou třetí skupinu možných rolí personalistů tvořit role podpůrné.  

 

Rozdělení rolí personalistů v této části práce bude klíčové pro následnou kategorizaci rolí 

v části empirické. 
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4.2.1 Personalisté generalisté 

 

Palmer a Finney uvádí (2004, s. 30), že personalisté generalisté nejsou na rozdíl od 

personalistů specialistů zaměřeni pouze na jednu konkrétní oblast – naopak vždy zastřešují 

více z těchto oblastí. Jejich znalosti o jednotlivých oblastech však nejdou obvykle do takové 

hloubky, jako tomu je právě u personalistů specialistů. Často poskytují širokou škálu 

poradních a konzultantských služeb. Mezi personalisty generalisty se nejčastěji řadí 

personální generalista (HR Generalist), personální ředitel (HR Director), který je mnohdy 

ztotožňován s manažerem lidských zdrojů (HR Manager) a vedoucím personálního oddělení 

(HR Officer), personální konzultant (HR Consultant) či partner v podnikání v oblasti lidských 

zdrojů (HR Business Partner). 

 

Personální generalista (HR Generalist) může mít zodpovědnost za řadu oblastí a procesů. 

Od náboru nových zaměstnanců, přes benefity až po rozvoj a vzdělávání zaměstnanců 

(Strayer, 2005, s. 32). Zabývá se rovněž organizačním plánováním, rozpočtováním 

personálních procesů i interní komunikací (Encyklopedie profesí: HR generalista, 1996–2004).  

 

Dle národní soustavy povolání personální ředitel (HR Director) především: „… formuluje 

a řídí personální politiku organizace“ (Personální ředitel).  Měl by stanovovat strategii 

plánování a řízení lidských zdrojů, budovat firemní kulturu, úzce kooperovat s ostatními 

útvary, stanovovat interní směrnice, analyzovat spokojenost zaměstnanců a mnoho dalšího 

(Personální ředitel). Pro pozici personálního ředitele se mnohdy využívá rovněž označení 

manažer lidských zdrojů (HR Manager). V České republice se rovněž můžeme setkat 

s pojmenováním vedoucí personálního oddělení (HR Officer).  

 

Personální konzultant (HR Consultant) vyhledává vhodné kandidáty na stanovené 

pracovní pozice, realizuje výběrová řízení, pořizuje a vede si záznamy o těchto řízeních 

i jednotlivých kandidátech, pečuje a komunikuje se svěřenými klienty (Encyklopedie 

profesí: Personalista, konzultant, 1996–2014).   

 

Poslední z rolí personalistů generalistů, kterou zde uvedu, je partner v podnikání v oblasti 

lidských zdrojů (HR Business Partner). O této roli personalisty se jako první zmínil Dave Ulrich 

roku 1997 (Kenton, Yarnall, 2010, s. 2). „Hlavní přidanou hodnotou HR business partnera je 

detailní znalost příslušné oblasti businessu a schopnost rychle identifikovat rezervy 

ve fungování interního klienta.“ (Ulrich, Younger, Brockbank, Ulrich, 2014, s. 15) HR business 
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partner hledá nejlepší možná řešení, pravidla i procesy; vše pomáhá implementovat. 

Stanovuje cíle, ovlivňuje HR strategii, koučuje manažery. Musí perfektně znát fungování 

interního klienta, všechny jeho klíčové pracovníky i všechny jeho případné nedostatky (Ulrich, 

Younger, Brockbank, Ulrich, 2014, s. 15).  

 

4.2.2 Personalisté specialisté 

 

Personalisté v rolích specialistů se vždy zaměřují na určitou oblast – může to být například 

oblast vzdělávání, rozvoje zaměstnanců, oblast odměn, náboru apod. (Palmer, Finney, 2004, 

s. 29–30). I když je specialistů v personální oblasti velká řada, ve své práci uvedu ty 

specialisty, kteří vykonávají některé z výše zmíněných personálních činností. Za specialisty 

uvedu náboráře (Recruiter), specialistu na vzdělávání a rozvoj (Training & Development 

Specialist), specialistu na mzdy (Payroll Specialist), specialistu hodnocení a odměňování 

zaměstnanců (Reward Benefits Specialist), personálního specialistu (HR Specialist) 

a specialistu pracovněprávních vztahů (Labor Relations Specialist).  

 

Pokud se týká spojení těchto specialistů s výše zmiňovanými personálními činnostmi, jsou 

v organizacích obvykle následující – motivaci a stimulaci pracovníků zaštiťuje specialista 

hodnocení a odměňování zaměstnanců. Analýza pracovního místa a identifikace kompetencí 

obvykle neleží pouze na personalistovi. „Analýzu práce standardně zajišťují specialisté 

(analytik práce, ergonom, psycholog specializující se na oblast psychologie práce ad.)“ 

(Kocianová, 2010, s. 42). A stejně tak ani identifikaci kompetencí nedělá personalista sám. 

Kocianová uvádí, že dle Armstronga není možné, aby personalista sám identifikoval 

požadované kompetence – detailní analýza a přítomnost manažera a pracovníků 

vykonávajících danou pracovní pozici je nezbytná (Kocianová, 2010, s. 58). Personální 

plánování obvykle náleží personálnímu specialistovi. Získávání a výběr pracovníků realizuje 

obvykle náborář. Přijímání a adaptaci pracovníků může vykonávat personální specialista 

případně specialista na vzdělávání a rozvoj; řízení pracovního výkonu a hodnocení pracovníků 

má obvykle na starost specialista hodnocení a odměňování či specialista na vzdělávání 

a rozvoj; odměňování pracovníků je hlavní náplní práce specialisty na mzdy a specialisty 

hodnocení a odměňování zaměstnanců; za vzdělávání pracovníků, plánování osobního 

rozvoje a řízení kariéry pracovníků zodpovídá specialista na vzdělávání a rozvoj. Dodržování 

pracovních podmínek a péči o pracovníky dozoruje obvykle specialista pracovněprávních 

vztahů, který se rovněž účastní i kolektivního vyjednávání a komunikuje s odbory. Správný 

průběh uvolňování pracovníků z organizace může zajišťovat například personální specialista. 
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Hlavním úkolem náboráře (Recruiter) je najít vhodné a kvalitní kandidáty na určitou 

pracovní pozici (Priestly, 2008, s. 9). Náborář musí sledovat situaci na trhu práce, navrhovat 

efektivní způsoby náboru a denně zpracovávat a reportovat výsledky (Encyklopedie 

profesí: Náborář, 1996–2014).  

 

Specialista na vzdělávání a rozvoj (Training & Development Specialist) plánuje, organizuje 

a implementuje vzdělávací aktivity, a to jak pro nově příchozí zaměstnance, tak i pro 

zaměstnance stávající. Je zodpovědný za vzdělávání i rozvoj všech zaměstnanců, identifikuje 

vzdělávací potřeby v rámci celé organizace i v rámci jednotlivých oddělení, realizuje interní 

tréninky a najímá vzdělavatele na tréninky externí, hodnotí efektivitu jednotlivých tréninků 

(Bernstein, 2004, s. 204).  

 

Specialista na mzdy (Payroll Specialist) obvykle zadává docházku zaměstnanců, je schopný 

vypočítat jejich čistou mzdu/plat, umí vytvářet nejrůznější reporty týkající se této oblasti 

(Yee-Melichar, Boyle, Flores, 2011, s. 209). Tvoří mzdové procesy i mzdové předpisy, 

analyzuje a hodnotí mzdový vývoj (Encyklopedie profesí: Specialista pro odměňování 

a benefity, 1996–2014).   

 

Specialista hodnocení a odměňování zaměstnanců (Reward Benefits Specialist) tvoří 

hodnotící, motivační a benefitní systémy; zaštiťuje hodnocení zaměstnanců, včetně přípravy 

hodnotících pohovorů; podílí se na vyhodnocování spokojenosti zaměstnanců (Specialista 

hodnocení a odměňování zaměstnanců).    

 

V kompetencích personálního specialisty (HR Specialist) je tvorba personální politiky. 

Personální specialista se stará o systémy ovlivňující řízení lidských zdrojů i systémy 

hodnocení, podílí se na tvorbě organizační kultury (Encyklopedie profesí: HR specialista, 

1996–2014). Může realizovat nábor, přijímat nové zaměstnance i propouštět zaměstnance 

stávající; může plánovat vzdělávání zaměstnanců, jejich rozvoj i růst kariéry (Personalista 

specialista).  

 

Specialista pracovně právních vztahů (Labor Relations Specialist) zodpovídá za správnost 

pracovních smluv a za jejich dodržování; musí sledovat veškeré legislativní změny, 

komunikovat s kontrolními orgány i být přítomen kolektivnímu vyjednávání (Specialista 

pracovněprávních vztahů). 
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Role personalisty: Hlavní činnosti:

Personalisté generalisté mají komplexní přehled o personální agendě

→ generalista lidských zdrojů má zodpovědnost za nábor, benefity, rozvoj a vzdělávání zaměstnanců apod.

→ personální ředitel, manažer lidských 

zdrojů
formuluje a řídí personální politiku organizace, stanovuje personální strategii

→ personální konzultant vyhledává kandidáty, realizuje výběrová řízení, pečuje o své klienty

→ partner v podnikání v oblasti  lidských 

zdrojů

ovlivňuje HR strategii, koučuje manažery; hledá nejlepší možná řešení, 

pravidla i procesy

Personalisté specialisté poskytují služby obvykle v jedné personální oblasti

→ náborář vyhledává vhodné kandidáty na určitou pracovní pozici

→ specialista na vzdělávání a rozvoj
plánuje, implementuje a realizuje vzdělávací aktivity; je zodpovědný za rozvoj 

zaměstnanců

→ specialista na mzdy zadává docházku, tvoří mzdové procesy i předpisy, reportuje

→ specialista hodnocení a odměňování 

zaměstnanců
tvoří hodnotící, motivační a benefitní systémy; zaštiťuje hodnocení pracovníků

→ specialista lidských zdrojů tvoří a upravuje personální politiky, přijímá i propouští zaměstnance

→ specialista pracovně právních vztahů zodpovídá za správnost smluv a jejich dodržování, sleduje legislativní změny

Podpůrné personální pozice jsou posilou personálního týmu, zajišťují administrativu apod.

4.2.3 Podpůrné role personalistů 

 

Vedle výše jmenovaných pozic je v personální oblasti také řada pozic podpůrných, které 

obvykle vykonávají studenti, čerství absolventi či jedinci bez jakýchkoliv zkušeností, kteří 

chtějí získat v personalistice praxi. Obvykle to jsou pozice tvořené podstatným jménem 

koordinátor – například personální koordinátor (HR Coordinator), koordinátor vzdělávání 

a rozvoje (Training & Development Coordinator), koordinátor personálních projektů 

(HR Project Coordinator); případně podstatným jménem asistent – asistent personálního 

oddělení (HR Assistant) apod.; mezi podpůrné pozice patří například i personální 

administrátor (HR Administrator) či Researcher (pro název této pozice neexistuje vhodný 

český ekvivalent). 

 

4.2.4 Stručný výčet možných rolí personalisty 

 

V personálním útvaru se můžeme setkat i s dalšími pozicemi. Navíc samotné názvy pozic, 

i když jsou často totožné či jsou vykonávány pouze s drobnými obměnami, se vyskytují 

v mnoha variantách. Záleží tak především na konkrétní organizaci, jak pozici s danými 

kompetencemi a náplní práce, pojmenuje.     

 

Na základě výše napsaného uvádím tabulku rolí personalisty se stručným výčtem toho, 

co personalista v té které roli nejčastěji dělá a za jaké činnosti zodpovídá. 

 

Tabulka 2: Role personalistů 
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 Výše uvedený výčet pozic, který navíc není ani zdaleka vyčerpávající, je důkazem toho, že 

personalisté opravdu mohou zastávat nespočet různých rolí. Názvy pozic se stejnou pracovní 

náplní se mohou navíc v každé organizaci lišit – i proto budu v mém následném empirickém 

šetření řadit jednotlivé role personalistů do tří kategorií – personalisté generalisté, 

personalisté specialisté a podpůrné pozice personalistů.  

 

4.3 Kvalifikace a kompetence personalisty 

 

Stejně tak jako tomu je u andragogů, i na personalisty jsou kladeny, i kvůli postupné 

profesionalizaci personálního řízení, velice vysoké požadavky. Koubek (2007, s. 35) uvádí, 

že každý personalista by měl disponovat nejen teoretickými znalostmi a praktickými 

dovednostmi z oblasti personální práce, ale rovněž musí umět jednat s lidmi, být zapálený 

pro svou práci a být flexibilní. 

 

 Dle světového průzkumu je obtížné, především pak vzhledem k velké rozmanitosti 

možných rolí personalistů, „vymezit generické, případně globální kompetence profesionálů 

v řízení lidských zdrojů“ (Veteška, Tureckiová, 2008, s. 106–107). Jak uvádí Veteška 

a Tureckiová (2008, s. 108), mezi základní požadavky na schopnosti, znalosti a dovednosti 

personalisty dle studie WFPMA z roku 2007 patří čtyři skupiny způsobilostí – sociální 

(komunikace, důvěryhodnost, profesionalita, vůdcovství, schopnost rozhodnout se a řešit 

problémy), organizační (znalost prostředí a organizace), funkční (schopnost řídit sám sebe 

i druhé, řízení zdrojů, schopnost řídit informace i změnu) a manažerské (personální 

plánování, hodnocení a rozvoj zaměstnanců, péče o zaměstnance). „Značný význam je 

v případě personálních odborníků přikládán osobnostním a sociálním kompetencím, 

nezbytné jsou jejich schopnosti jednat s lidmi, navazovat kontakty a udržovat vztahy 

spolupráce.“ (Kocianová, 2012, s. 99)   

 

Dle výzkumu Business School Univesity of Michigan a interpretace Brockbanka mezi 

rozhodující schopnosti personalistů patří osobní důvěryhodnost, schopnost řídit změnu, 

schopnost řídit kulturu, zabezpečovat personální práci a dokonale znát podnik a podnikání 

(Armstrong, 2007, s. 94).  
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5 Proměna vysokého školství a absolventi vysokých škol 

Rok 1989 nebyl důležitým rokem jen pro nynější katedru andragogiky a personálního 

řízení Filozofické Fakulty Univerzity Karlovy, byl to zlomový rok i pro celé české vysoké 

školství. Od tohoto roku dále začíná docházet k zásadním změnám – vysoké školy přestávají 

být závislé na státu, po boloňském procesu v roce 1999 dochází k rozdělení na bakalářský 

a magisterský stupeň studia, vznikají soukromé vysoké školy a rovněž i vyšší odborné školy 

a v neposlední řadě dochází k ohromnému nárůstu počtu studujících (Pabian, 2010, s. 14). 

A právě této poslední změně se budu nyní podrobněji věnovat, neboť právě tato změna 

zásadně ovlivňuje uplatnitelnost absolventů vysokých škol na trhu práce – tedy i absolventů 

sledovaného studijního oboru.  

 

Rapidní nárůst počtu studujících je příčinou mnoha dalších zásadních změn. Této 

problematice se věnuje například Martin Trow, který přichází s konceptem masifikace 

terciárního vzdělávání. Trow popisuje deset oblastí, ve kterých tyto změny probíhají – pro 

představu vyjmenuji jen některé z nich: dochází ke změně samotného vnímání terciárního 

vzdělání – už není vyhrazeno pouze pro elitu, vysokoškolský titul se stává téměř povinností; 

a stejně jako se mění vnímání, mění se i funkce vysokého školství – dříve díky němu 

posilovala svou moc elita v rozhodovacích pozicích, dnes slouží pro široké spektrum profesí 

a povolání; mění se i kurikulum a forma výuky – seminář je stále častěji nahrazován 

přednáškou, rozšiřuje se distanční forma vzdělávání; mění se i studentská kariéra – mnoho 

studentů začíná studovat až po určitém čase v zaměstnání, v průběhu studia velice často 

paralelně pracují; hodnoty akademické obce ztrácí na své vážnosti (Pabian, 2010, s. 16–18). 

Proměnám smyslu vzdělání se věnují i Keller a Tvrdý, kteří fáze proměny školy a vzdělávacího 

systému popisují následovně: škola byla nejprve chrámem, institucí dostupnou pouze pro 

elitu. Po druhé světové válce začíná vzdělání plnit funkci výtahu, jež slouží k postupu do 

vyšších pater sociálních vrstev. V současnosti plní škola funkci jakési pojišťovny – vzdělání již 

negarantuje vzestup a blahobyt. „Namísto toho má absolventy škol alespoň částečně 

ochránit před všudypřítomnými sociálními riziky …“ (Keller, Tvrdý, 2008, s. 24). 

 

Zatímco v roce 1989 bylo 18 580 absolvujících studentů vysokých škol, v roce 2007 

absolvovalo na českých vysokých školách (veřejných i soukromých) již 50 637 studentů 

(Pabian, 2010, s. 22). Při porovnávání celkového počtu absolventů v roce 1989 s rokem 2007 

nesmíme zapomenout zohlednit v současnosti odlišně rozdělené studium na bakalářský 
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a magisterský stupeň – mnozí studenti díky tomuto systému tak absolvují vlastně dvakrát. 

I tak je však nárůst absolvujících studentů enormní. 

 

 Právě rozdělení vysokoškolského studia na bakalářský, magisterský a doktorský stupeň 

v souvislosti s tzv. boloňským procesem je jedním z hlavních důvodů nárůstu terciárního 

sektoru (Prudký, 2010, s. 32). Stav vzdělanostní úrovně v České republice se tak potýká 

s novou situací, kdy: „… vysokoškolské vzdělání bakalářského typu jasně převažuje, počty 

magistersky vzdělaných osob … se v zásadě nemění“ (Prudký, 2010, s. 37).   

 

Hlavním důvodem, proč se zabývám nárůstem počtu vysokoškolských absolventů, je 

skutečnost, že právě tento nárůst vede k oslabení vysokoškolského diplomu jako záruky, 

která chrání absolventy před nezaměstnaností (Keller, Prudký, 2008, s. 71). Počet 

nezaměstnaných vysokoškolských absolventů evidovaných na úřadu práce v září 2014 činil 

7 197 osob, z čehož 2 980 bylo absolventů s bakalářským vzděláním, 4 099 s vysokoškolským 

vzděláním (tituly Mgr., Ing. apod.) a 118 absolventů se vzděláním doktorským. Oproti dubnu 

2014 tak došlo v nezaměstnanosti absolventů ke značnému nárůstu – tehdy bylo celkem 

5 042 vysokoškolských absolventů evidovaných na úřadu práce, z toho 2 502 s bakalářským 

vzděláním, 2 420 vysokoškolsky vzdělaných absolventů a 120 absolventů se vzděláním 

doktorským (Pololetní statistiky absolventů škol a mladistvých v evidenci ÚP, 2014). 

Důvodem tohoto pololetního nárůstu je fakt, že většina studentů absolvuje v letních 

měsících, a proto dochází v září k více než dvojnásobnému nárůstu nezaměstnaných 

absolventů – na trhu práce jsou pouze chvíli, někteří si chtějí prodloužit prázdniny, a proto 

práci ihned po absolvování nehledají apod.  

 

Pokud se týká absolventů studijního oboru andragogika a personální řízení Filozofické 

fakulty Univerzity Karlovy evidovaných mezi nezaměstnanými na úřadu práce, v roce 2014 

nebyl dle statistiky ani jeden jediný. Nezaměstnané absolventy, kteří vystudovali podobný 

obor na jiné vysoké škole, však již najít můžeme – v období od ledna do dubna 2014 to byli 

celkem 3 absolventi (všichni to byli absolventi Palackého Univerzity v Olomouci, přičemž dva 

z nich absolvovali obor andragogika, jeden andragogika v profilaci na personální 

management), v období od dubna do září 2014 to pak byli dva absolventi (opět to byli 

absolventi Palackého Univerzity v Olomouci studijního oboru andragogika). I když v obou 

sledovaných obdobích to byli vždy studenti stejného oboru a stejné univerzity, dle okresu 

evidování se nejednalo o tytéž osoby (Pololetní statistiky absolventů škol a mladistvých 

v evidenci ÚP, 2014).  Na to, zda se absolventi studijního oboru andragogika a personální 
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řízení na Univerzitě Karlově Filozofické fakulty potýkají s nezaměstnaností (a to nejen ve výše 

zmiňovaném roce 2014) se rovněž zaměřím v empirické části mé diplomové práce. 
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6 Šetření uplatnitelnosti absolventů studijního oboru andragogika a personální řízení 

Filozofické fakulty Univerzity Karlovy 

 

6.1 Cíl empirického šetření 

 

Transformace českého vysokého školství a změna úlohy vysokoškolského diplomu je 

popsána v předchozí kapitole – v této části se zaměřím na to, zda se tato proměna zásadně 

dotýká i absolventů studijního oboru andragogika a personální řízení na Filozofické fakultě 

Univerzity Karlovy. Mají absolventi tohoto studijního oboru problémy s uplatnitelností 

na trhu práce? Nacházejí uplatnění především ve vystudovaném oboru nebo spíše 

v jiných oborech? Empirické šetření si klade za svůj hlavní cíl zjistit uplatnitelnost absolventů 

sledovaného studijního oboru na trhu práce. V souladu s tímto klíčovým úkolem byly dále 

stanoveny cíle dílčí – indikátory cíle hlavního. Mezi dílčí cíle mého empirického šetření patří 

zjištění, zda studenti oboru andragogika a personální řízení získávají v průběhu svých studií 

praxi a zda jim tato pracovní zkušenost usnadňuje následné hledání práce po ukončení studií. 

Dále se budu zajímat o to, za jak dlouho si naleznou absolventi sledovaného studijního oboru 

po absolutoriu práci; v jaké míře jsou tito absolventi evidováni na úřadu práce a jakou mají 

absolventi studijního oboru andragogika a personální řízení měsíční příjem nejen ve svém 

prvním, ale rovněž i v současném zaměstnání. Vedle výše uvedeného budu dále zjišťovat, zda 

bylo jejich první zaměstnání po úspěšném ukončení studia ve vystudovaném oboru a také, 

zda respondenti v současnosti ve svém vystudovaném oboru pracují. Rovněž se zaměřím na 

to, jaké role andragoga a personalisty nejčastěji absolventi zastávají; zda pracují spíše v malé, 

střední či velké organizaci; v jakém kraji nejčastěji působí. Budu se také zajímat o názor 

absolventů na jejich šance na trhu práce ve srovnání s jinými absolventy a v neposlední řadě 

se zaměřím rovněž na to, zda jsou v současné době všichni respondenti ekonomicky 

aktivními.  

 

V souladu s hlavním cílem mé práce byla formulována následující hypotéza: Většina 

absolventů studijního oboru andragogika a personální řízení Filozofické fakulty Karlovy 

univerzity se po absolvování i v průběhu svého profesního života uplatňuje na trhu práce. 

Hypotéza byla zvolena především z důvodu výše zmiňované statistiky úřadu práce zaměřující 

se na absolventy škol v jeho evidenci, ze které vyplývá, že nebyl na úřadu práce evidován za 

rok 2014 jediný absolvent tohoto studijního oboru. Hypotéza bude verifikována nebo naopak 

falzifikována na základě potvrzení či vyvrácení dílčích hypotéz formulovaných níže.    
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Hypotézy vztahující se k dílčím cílům mého empirického šetření jsou následující: Větší část 

absolventů sledovaného studijního oboru získá během studií praxi ve studovaném oboru. 

Tato pracovní zkušenost z dob studií následně přispívá k nalezení práce po ukončení studia 

a usnadňuje tak uplatnitelnost absolventů. Důležitost získání praxe v oboru při studiích je 

velice často diskutované téma – o této problematice mluví politici, rozebírají ji média, řeší ji 

samotní studenti. Této oblasti se věnovala ve své diplomové práci i Marenčáková, která na 

základě svého průzkumu potvrdila, že „… získaná praxe již během studia na vysoké škole 

jednoznačně přispívá k lepšímu postavení absolventů na trhu práce po dokončení studia“ 

(Marenčáková, 2013, s. 83). Klíčovými pro tuto hypotézu budou v mém dotazníku otázka číslo 

šest, ve které bude zásadní, zda respondent vybral některou z možností nabízející jakoukoli 

pracovní zkušenost při studiu a otázka číslo osm, která přímo zjišťuje, zda tato případná 

pracovní zkušenost pomohla při následném hledání práce.   

 

Další z dílčích hypotéz byla zvolena, stejně jako hlavní hypotéza, s ohledem na výše 

zmiňovanou statistiku o evidovaných absolventech sledovaného studijního oboru na úřadu 

práce a zní takto: Většina absolventů studijního oboru andragogika a personální řízení 

Filozofické fakulty Univerzity Karlovy si najde zaměstnání maximálně do tří měsíců od 

ukončení studia. Prací je v tomto případě myšleno zaměstnání minimálně na půl úvazku, a to 

v jakémkoliv oboru – nemusí to být tedy práce pouze v oblasti andragogiky či v oblasti 

personálního řízení. Tato hypotéza bude ověřována devátou otázkou mého dotazníkového 

šetření, jež od respondenta přímo zjišťuje, jak dlouho mu trvalo najít si po absolvování práci.    

 

Další dílčí hypotézu jsem formulovala opět na základě výše zmiňované statistiky 

o evidovaných absolventech sledovaného studijního oboru na úřadu práce: Většina 

absolventů studijního oboru andragogika a personální řízení Filozofické fakulty Univerzity 

Karlovy nebyla nikdy evidována na úřadu práce. Pro tuto hypotézu je zásadní otázka číslo 

dvanáct, která se přímo ptá, zda respondent byl na úřadu práce někdy evidován.  

 

Pátá dílčí hypotéza se týká příjmu absolventů v jejich prvním zaměstnání a zní následně: 

U většiny absolventů dosahuje jejich měsíční příjem v prvním zaměstnání po ukončení 

vysokoškolského studia minimálně stanovené úrovně průměrné mzdy. Šestá hypotéza zase 

vyjadřuje přesvědčení, že: Příjem většiny absolventů dosahuje v jejich nynějším zaměstnání 

minimálně úrovně průměrné mzdy. První z těchto dvou hypotéz bude ověřována otázkou 

číslo dvacet dva, druhá z nich dvacátou třetí otázkou. Obě dvě tyto otázky se přímo dotazují 

na měsíční příjem absolventů, obě dvě však cílí do jiného časového období – zatímco první 



44 
 

z otázek do období prvního zaměstnání, druhá do současnosti (samozřejmě není vyloučené, 

že tato dvě období se u některých z čerstvých absolventů mohou shodovat). Abych předešla 

zkreslení výsledků kvůli absolventům pracujícím na částečný úvazek, byli tito případní 

respondenti požádáni, aby výši jejich příjmu přepočítali tak, jako by pracovali na úvazek plný. 

U první z těchto hypotéz pak samozřejmě bude muset být před porovnáváním odpovědí 

zohledněna výše průměrné mzdy v tom roce, kdy respondent absolvoval.  

 

Sedmá a osmá z dílčích hypotéz se vztahují k oboru, ve kterém cílová skupina mého 

dotazníkového šetření pracuje. Zatímco sedmá hypotéza se týká prvního zaměstnání, osmá 

současného zaměstnání. Obě dvě hypotézy pak byly formulovány následně: První 

zaměstnání většiny absolventů bylo ve vystudovaném oboru; Většina absolventů 

v současnosti pracuje ve vystudovaném oboru. Obě dvě hypotézy budou verifikovány 

či falzifikovány na základě přímo souvisejících otázek – první hypotéza bude ověřována 

třináctou otázkou, která zjišťuje, zda bylo první zaměstnání respondenta po absolutoriu 

v oboru; druhá patnáctou otázkou dotazující se na obor zaměstnání současného. 

Přesvědčení, že většina absolventů pracuje ve vystudovaném oboru, plyne z faktu, že není 

mnoho vysokoškolských studijních oborů, ve kterých lze získat vzdělání tohoto typu. 

Absolventi sledovaného oboru jsou tak jedni z mála, kteří jsou nositeli takto zacíleného 

vzdělání, a proto předpokládám, že platí jejich zájem působit ve svém vystudovaném oboru 

a zároveň předpokládám poptávku ze strany zaměstnavatelů. 

 

Devátá hypotéza byla formulována následovně: Absolventi pracující ve vystudovaném 

oboru zastávají častěji pracovní role personalisty než pracovní role andragoga. Pravdivost 

hypotézy bude zjišťována pomocí čtrnácté a šestnácté otázky, na které odpovídali pouze ti 

respondenti, kteří na předchozí otázku zjišťující, zda první a současné zaměstnání absolventů 

bylo/je ve vystudovaném oboru, odpověděli kladně – čtrnáctá zjišťuje, zda bylo první 

zaměstnání po absolvování v oboru andragogika či v oboru personální řízení; patnáctá zjišťuje 

totéž, ale u současného zaměstnání respondentů.  

 

Další hypotézy se týkají přímo pracovních rolí andragoga a personalisty, které absolventi 

zastávali v průběhu svého studia a které zastávají/zastávali od jeho ukončení. V průběhu 

studia se respondenti v oblasti andragogiky i v oblasti personálního řízení nejčastěji 

objevovali v podpůrných (asistentských) pracovních pozicích. Od ukončení studia se 

absolventi sledovaného studijního oboru nejčastěji v oblasti andragogiky objevují v roli 

vzdělavatele, v oblasti personálního řízení zastávají nejčastěji role personalistů generalistů. 
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První z těchto hypotéz byla zvolena na základě skutečnosti, že praxe a pracovní zkušenosti se 

nejčastěji získávají právě na podpůrných pozicích. Formulace první části druhé hypotézy 

vyplývá z faktu, že role vzdělavatele v sobě ukrývá mnoho dalších rolí a to včetně role lektora, 

u které mezi rolemi andragoga očekávám největší zastoupení, a to i přesto, že sledovaný 

studijní obor primárně nepřipravuje lektory; na druhou stranu však absolventi v rámci svého 

studia získají potřebné znalosti pro výkon této profese. Formulace druhé části pak byla 

zvolena na základě skutečnosti, že studium sledovaného studijního oboru připravuje 

absolventy primárně na výkon pracovních rolí zastávaných personalisty generalisty (viz 

podkapitola 1.3).        

  

Poslední z dílčích hypotéz vztahující se k hlavnímu cíli empirického šetření je následující: 

Naprostá většina absolventů je v současnosti zaměstnána/pracuje. I tato hypotéza souvisí 

s výše uvedenou statistikou úřadu práce a rovněž s výše uvedeným přesvědčením, že po 

absolventech sledovaného studijního oboru je jako po jedněch z mála vystudovaných 

odborníků v této oblasti ze strany zaměstnavatelů zájem. Ověřit tuto hypotézu mohu vedle 

dalších otázek například pomocí otázky patnáct, kde respondent jako jednu z možností může 

uvést, že je v současné době ekonomicky neaktivní. 

 

 Vedle otázek přispívajících k naplnění hlavního cíle šetření se dále v mém empirickém 

šetření objevily otázky, jejichž cílem bylo komplexnější a hlubší porozumění dané 

problematice. Tyto otázky byly formulovány na základě následujících hypotéz.  

 

První dvě z těchto hypotéz se týkají názorů absolventů sledovaného studijního oboru na 

jejich šance na trhu práce ve srovnání s jinými absolventy: Většina absolventů studijního 

oboru andragogika a personální řízení Filozofické Fakulty Univerzity Karlovy si myslí, že 

jejich šance jsou ve srovnání s absolventy jiných oborů na Filozofické fakultě Univerzity 

Karlovy lepší. Většina absolventů studijního oboru andragogika a personální řízení 

Filozofické Fakulty Univerzity Karlovy si myslí, že jejich šance ve srovnání s absolventy 

podobných oborů na jiných vysokých školách jsou lepší. První z těchto hypotéz bude 

ověřována otázkou číslo deset, druhá jedenáctou otázkou – obě dvě tyto otázky přímo zjišťují 

názor absolventa na jeho šance na trhu práce v porovnání s absolventy ostatními. Další 

hypotéza se rovněž týkala názoru absolventů, tentokrát na oblast, kolik procent znalostí 

a dovedností nabitých během studií využívají ve své práci: Více než polovina absolventů 

využívá alespoň 40 % znalostí a dovedností nabytích díky studiu oboru andragogika 

a personální řízení Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. 
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 Další tři hypotézy se týkají současného zaměstnání respondentů a spíše než k naplnění 

hlavního cíle slouží k hlubšímu porozumění této problematice. Většina absolventů 

sledovaného studijního oboru pracuje v současnosti ve velké organizaci. Většina 

absolventů studijního oboru andragogika a personální řízení působí v současné době 

v Praze. Většina absolventů sledovaného studijního oboru pracuje v soukromém sektoru 

ziskovém. Pravdivost první z těchto hypotéz bude zjišťována prostřednictvím sedmnácté 

otázky, která se ptá na velikost organizace, ve které v současnosti respondent pracuje. 

Hypotéza byla zvolena především z toho důvodu, že malé organizace obvykle dokáží plně 

využít jen některé z výše popsaných rolí – například zástupce většiny z rolí personalistů 

specialistů v malých organizacích nenalezneme. Druhá z hypotéz bude ověřována pomocí 

osmnácté otázky a i tato hypotéza byla zvolena z podobného důvodu jako první a rovněž 

s první úzce souvisí, neboť nejvíce velkých organizací, ve kterých očekávám nejhojnější 

zastoupení absolventů sledovaného studijního oboru, má sídlo právě v Praze. Poslední 

z těchto hypotéz bude ověřována devatenáctou otázkou, jež se respondenta ptá, v jakém 

sektoru je v současnosti zaměstnán. Formulace této hypotézy vychází především ze 

skutečnosti, že v soukromém sektoru je oblast andragogiky i oblast personálního řízení 

mnohem více rozšířená nežli v sektoru veřejném.  

 

Další z mých hypotéz, jež se konkrétně týká změny pracovní pozice či změny 

zaměstnavatele, byla formulována následovně: Většina absolventů nezměnila od ukončení 

studia svou pracovní pozici více než třikrát. Hypotéza bude ověřována dvacátou otázkou 

a hlavním důvodem, proč jsem hypotézu formulovala právě takto, je skutečnost, že studijní 

obor andragogika a personální řízení je na Filozofické fakultě necelých dvacet pět let a tedy 

z něj vzešlí absolventi nemohou být na trhu práce více než dvacet let. 

 

Vedle výše uvedených hypotéz byla dále formulována hypotéza týkající se spokojenosti 

absolventa se svým finančním ohodnocením: Méně než polovina absolventů sledovaného 

studijního oboru vyjádřila se svým měsíčním příjmem nespokojenost.  

       

6.2 Metodologický postup 

 

Ke zjištění uplatnitelnosti absolventů studijního oboru andragogika a personální řízení 

Filozofické fakulty Karlovy Univerzity na trhu práce bylo zvoleno kvantitativní šetření. 

Podmínkou kvantitativního šetření je měřitelnost či alespoň tříditelnost předmětu zkoumání, 

jeho hlavní výhodou je pak možnost rychlého sběru a analýzy dat (Reichel, 2009, s. 40–41). 
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Získané informace budou zanalyzovány a na základě této analýzy budou následně stanovené 

hypotézy verifikovány či falzifikovány. 

 

Data byla shromažďována pomocí strukturovaného, standardizovaného dotazníku. Tuto 

metodu sběru dat jsem zvolila z několika důvodů – jelikož otázky byly zaměřeny spíše na 

fakta a nikoliv na hodnocení a zjištění postojů, jevil se právě strukturovaný dotazník při 

výběru jako nejvhodnější metoda. Další z důvodů byla skutečnost, že vzhledem k počtu 

absolventů, kteří od začátku existence sledovaného studijního oboru absolvovali, se tato 

technika jevila jako časově nejúspornější. Časová úspornost dotazníků může být nadále 

spatřována i vzhledem k rozptýlenosti absolventů po celé republice – nepředpokládám, že 

všichni absolventi zůstali pouze v Praze a dostat se k mimopražským by tak zabralo mnohem 

více času. Zvolená metoda je dále oproti rozhovorům mnohem objektivnější – jako 

výzkumník jsem nemohla respondenty nijak ovlivnit.  

 

Standardizovaný dotazník se skládá především z uzavřených otázek, výjimku však tvoří 

několik polozavřených otázek a rovněž se může v tomto typu dotazníku výjimečně objevit 

i několik otázek otevřených. Ze standardizovaného dotazníku vycházejí kvantitativně 

zpracovatelné údaje – údaje, které můžeme snadno třídit a srovnávat. Nevýhoda 

dotazníkového šetření může být spatřována v riziku jeho nízké návratnosti (Reichel, 2009, 

s. 120–122). Toto riziko jsem se snažila co nejvíce eliminovat uživatelskou vstřícností 

dotazníku – dotazník nebyl nikterak dlouhý, obsahoval srozumitelné otázky a v neposlední 

řadě bylo respondentům v případě zájmu v úvodu přislíbeno poskytnutí výsledků tohoto 

empirického šetření. Dotazníky byly distribuovány elektronicky pomocí odkazu na 

internetový portál Surveymonkey (www.surveymonkey.com), jež poskytuje nástroje online 

průzkumu – dotazník byl na této stránce vytvořen a po celou dobu trvání empirického šetření 

spravován. 

 

6.3 Výzkumná jednotka 

 

Cílovou skupinou, na kterou je empirické šetření zaměřeno, jsou absolventi bakalářského 

a magisterského studijního oboru andragogika a personální řízení na Filozofické fakultě 

Univerzity Karlovy. Mimo úspěšné absolvování tohoto studijního oboru museli respondenti 

splnit další nezbytnou podmínku, aby mohli být zařazeni do mého empirického šetření – obor 

museli studovat v prezenční formě studia, nikoli kombinované. Důvodem, proč jsem do 

svého šetření nezařadila i studenty kombinované formy studia, bylo následné možné 

http://www.surveymonkey.com/
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zkreslení výsledků – studenti kombinované formy totiž volí tuto formu studia obvykle z toho 

důvodu, že jsou již delší dobu zaměstnaní a studiem si potřebují doplnit kvalifikaci 

vyžadovanou ze strany zaměstnavatele. Pokud se týká roku absolvování, cílovou skupinou 

mého empirického šetření byli všichni absolventi sledovaného studijního oboru (splňující 

podmínky definované výše) – vzhledem k cíli mé práce totiž nebylo nutné omezení 

respondentů podle roku absolvování. Toto omezení by bylo nutné v případě, kdybych se více 

zaměřovala na provázanost obsahu studia s uplatnitelností absolventů na trhu práce – kvůli 

proměnám studijních plánů v průběhu let by pak v tomto případě mohlo dojít ke značnému 

zkreslení výsledků. Cílem mé práce však bylo zjistit uplatnitelnost absolventů sledovaného 

studijního oboru bez ohledu na to, který ze studijních plánů museli při svých studiích splnit.  

 

Výzkumný vzorek byl vybírán metodou sněhové koule, tedy nabalováním – oslovení 

absolventi, které jsem osobně znala či na které jsem získala kontakt prostřednictvím 

studijního informačního systému (někteří absolventi mají na svém účtu v informačním 

systému uveřejněnou e-mailovou adresu), mi zprostředkovali kontakt na další, mně neznámé 

absolventy, případně jim sami přeposílali odkaz na webové rozhraní, které je následně 

přesměrovalo k mému dotazníkovému šetření. Dále jsem svou prosbu o vyplnění dotazníku 

i s odkazem uveřejnila ve skupině Andragogika na sociální síti Facebook – a i touto cestou 

jsem získala další respondenty. Dohromady se mi podařilo nashromáždit devadesát pět 

dotazníků, nicméně tři z těchto dotazníků jsem musela vyřadit – respondenti totiž získali ve 

sledovaném studijním oboru pouze titul PhDr. (magisterský titul získali tito respondenti 

v jiném studijním oboru) a nesplnili tak jednu z podmínek účasti šetření. 

 

6.4 Konstrukce dotazníku 

 

Dotazník se skládá celkem z dvaceti pěti otázek. Prvních pět otázek jsou otázkami 

třídícími, které zjišťují vedle věku, pohlaví a akademického titulu respondenta i rok zahájení 

a úspěšného ukončení studia sledovaného studijního oboru.  

 

Dále jsou v dotazníku otázky, prostřednictvím kterých jsou verifikovány nebo naopak 

falzifikovány stanovené hypotézy. Jedná se o šestou výčtovou otázku, která respondentům 

předkládá seznam možností týkajících se pracovních zkušeností v průběhu studia. Sedmá 

otázka zjišťuje, jaké pracovní pozice zastával respondent v průběhu svých studií. Osmá otázka 

pak navazuje na otázku šestou a táže se respondenta, který pracoval při studiu v oboru, zda 

mu pracovní zkušenost pomohla či naopak nepomohla při hledání práce po ukončení studia. 
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Devátá polytomická otázka zjišťuje, jak dlouho trvalo respondentovi po ukončení studia najít 

si práci. Šestá, osmá a devátá otázka jsou indikátory pro hypotézu vyslovující přesvědčení, že 

pracovní zkušenost v oboru získaná během studií přispívá k nalezení práce a usnadňuje tak 

následnou uplatnitelnost absolventů na pracovním trhu. Dvanáctá otázka zjišťuje, zda byl 

respondent někdy evidován na úřadu práce a následně by tak měla potvrdit či vyvrátit výše 

formulované tvrzení, že většina absolventů sledovaného studijního oboru na úřadu práce 

evidována nikdy nebyla. I třináctá a patnáctá otázka jsou indikátory pro další z mých dílčích 

hypotéz – třináctá zjišťuje, zda byla první práce respondenta po absolutoriu v oboru, 

patnáctá otázka se pak ptá na současnou práci dotazovaného – obě otázky jsou tak zacílené 

na potvrzení či vyvrácení přesvědčení, že většina absolventů pracuje ve vystudovaném oboru. 

Čtrnáctá a šestnáctá otázka pak od absolventů, jež na otázku třináct a patnáct odpověděli 

kladně, zjišťují, v jakém oboru pracovali/pracují – zda v oboru andragogika či v oboru 

personální řízení – tyto dvě otázky ověřují platnost hypotézy vyslovující přesvědčení, že 

absolventi pracují častěji v oblasti personálního řízení. Dvacátá první otázka žádá po 

respondentovi přehled všech pracovních pozic, které zastával od ukončení studia, a společně 

se sedmou otázkou mají za cíl ověřit hypotézu týkající se této oblasti. Dvacátá druhá 

s dvacátou třetí otázkou, které se řadí rovněž mezi indikátory výše formulovaných hypotéz, 

zjišťují hrubý respondentův měsíční příjem – v prvním případě v prvním zaměstnání po 

absolvování, v druhém pak v současném zaměstnání. 

 

K výše uvedeným otázkám jsou formulovány otázky doplňkové sloužící především pro 

hlubší a komplexnější pochopení problematiky. K doplňkovým otázkám se řadí otázka 

sedmnáctá zjišťující velikost organizace, ve které respondent v současnosti pracuje; osmnáctá 

se dotazuje na kraj, kde respondent působí a devatenáctá se respondenta ptá na sektor, 

ve kterém je zaměstnán. Dvacátá otázka zjišťuje, kolikrát od ukončení studií změnil 

respondent pracovní pozici případně zaměstnavatele.  

 

Rovněž jsou do dotazníku zařazeny čtyři otázky zjišťující respondentův názor – otázka 

desátá, která se ptá na šance na trhu práce ve srovnání s jinými absolventy Filozofické fakulty 

Univerzity Karlovy a otázka jedenáctá, jež naopak zjišťuje názor na uplatnitelnost na trhu 

práce ve srovnání s absolventy jiných vysokých škol, ale podobných studijních oborů. Dvacátá 

čtvrtá otázka zjišťuje spokojenost respondenta se současným příjmem a poslední otázka 

v dotazníku se dotazuje na to, kolik procent znalostí a dovedností nabytých během studií 

respondent v současnosti ve svém zaměstnání využívá.     
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Na úplném konci dotazníku mohl respondent v případě zájmu o výsledky tohoto 

empirického šetření uvést svoji e-mailovou adresu, na kterou mu po zpracování výsledků 

pošlu závěry a zjištěné skutečnosti mého empirického šetření.   
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7 Výsledky empirického šetření 

 

V následující části budou prezentovány výsledky mého empirického šetření. Na tomto 

místě bych ráda podotkla, že veškeré grafy budou zařazovány průběžně do textu – jelikož se 

ke grafům váže vždy několikařádkový výklad, nenarušují strukturu textu a navíc tím splňují 

i podmínku pro to, aby nemusely být uvedeny až na konci práce v podobě příloh, která je 

stanovena v pokynech pro vypracování závěrečných prací (Pokyny k vypracování 

bakalářské/diplomové práce, 2013, s. 3). 

 

7.1 Primární informace o respondentech 

 

V úvodu části představující výsledky empirického šetření, jež zjišťuje uplatnitelnost 

absolventů studijního oboru andragogika a personální řízení na Filozofické fakultě Univerzity 

Karlovy, uvedu primární informace o respondentech, kteří se tohoto šetření účastnili.  

 

Celkem byly shromážděny odpovědi od devadesáti dvou respondentů, přičemž sedmdesát 

sedm z nich bylo žen (83,7 %), zbytek, tedy patnáct respondentů, byli muži (16,3 %). Toto 

rozložení pohlaví mezi mými respondenty není v žádném případě překvapivé – v každém 

ročníku tohoto studijního programu je totiž vždy značná převaha žen nad muži. Procentuální 

rozložení žen a mužů, jež studují sledovaný obor, se téměř shoduje i se statistikou MŠMT 

a ČSÚ, podle které je mezi studenty oborů vzdělávání a výchova 82 % žen a pouze 18 % mužů 

(Studenti a absolventi vysokých škol v ČR, 2013, s. 4–5).  

 

 

Graf 1: Pohlaví respondentů 
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Pokud se týká věkového rozložení, čtyřiceti osmi respondentům (52,2 %) bylo do dvaceti 

devíti let, čtyřiceti respondentům (43,5 %) v rozmezí od třiceti do třiceti devíti let, čtyřem 

respondentům (4,3 %) bylo ve věkovém rozpětí od čtyřiceti do čtyřiceti devíti let a žádnému 

z respondentů (0 %) nebylo více než padesát let. Nevelký počet respondentů nad čtyřicet let 

je ovlivněn nejen poměrnou mladostí tohoto studijního oboru (prvním absolventům 

sledovaného studijního oboru by v současnosti mělo být okolo 45 let, začínali-li studovat 

ihned po ukončení středoškolského studia), ale rovněž i volbou metody výběru respondentů 

(metoda sněhové koule) – nejčastěji jsem získávala od absolventů kontakt na jiné absolventy, 

kteří studovali obvykle stejný ročník jako oni, případně byli maximálně jen o pár ročníků výše, 

a proto se k absolventům, kteří dokončili svá studia v první dekádě existence tohoto 

studijního oboru, dotazníky dostávaly obtížněji. První z absolventů navíc nebyli a zřejmě ani 

dnes nejsou propojeni prostřednictvím elektronické komunikace (emaily, sociální sítě) a řada 

z nich tak v současnosti nedisponuje kontakty na své bývalé spolužáky.     

 

 

Graf 2: Věková struktura respondentů 

 

Respondenti získali ve sledovaném studijním programu následující akademické tituly: 

osmnáct respondentů (19,6 %) studovalo pouze bakalářský program, třináct respondentů 

(14,1 %) naopak pouze dvouletý magisterský program (bakalářský titul tito studenti získali 

v jiném studijním oboru). Dvacet čtyři respondentů (26,1 %) získalo ve studijním programu 

andragogika a personální řízení bakalářský i magisterský titul. Třicet tři respondentů (35,9 %) 

studovalo tento studijní obor ještě v době, kdy bylo akreditováno v prezenční formě pouze 

pětileté magisterské studium a mohli tak získat jen titul Mgr. (jak jsem uváděla již v části 1.3.1 
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popisující katedru andragogiky a personální řízení FF UK, magisterské pětileté studium bylo 

možné začít studovat naposledy v akademickém roce 2004/2005, od akademického roku 

2006/2007 pak bylo nově akreditováno jednooborové dvouleté magisterské studium). Čtyři 

absolventi (4,3 %) získali v tomto studijním programu kromě titulu Mgr. i titul Ph.D. Osmnáct 

respondentů (19,6 %) tak získalo pouze bakalářský titul, sedmdesát respondentů (76,1 %) 

titul magisterský a čtyři respondenti (4,3 %) titul Ph.D. Na rozdíl od ostatních netechnických 

studijních oborů se tak u oboru andragogika a personální řízení nepotvrzuje neustále 

vzrůstající tendence, kdy převažuje vysokoškolské vzdělání bakalářského typu nad 

magisterským, kterou popisuje například Prudký (2010, s. 37).  

 

 

Graf 3: Akademické tituly respondentů 

 

Mnoho z respondentů si dle výsledků empirického šetření prodloužilo svá studia oproti 

standardní délce studia daného studijního programu – jednou z příčin může být práce při 

studiu a z toho plynoucí nedostatek času na zakončení studií v původně plánovaném termínu. 

Pokud se týká roků, kdy respondenti skládali státní závěrečné zkoušky, jeden respondent 

(1,1 %) absolvoval v roce 1999, dva z respondentů (2,2 %) v roce 2002 a dva (2,2 %) v roce 

2004. Jeden z dotazovaných (1,1 %) absolvoval v roce 2006, šest respondentů (6,5 %) 

absolvovalo roku 2007 a dalších šest (6,5 %) v roce 2008. Nejvíce, tedy osmnáct respondentů 

(19,5 %), ukončilo své studium roku 2009. V roce 2010 absolvovalo osm absolventů (8,7 %), 

roku 2011 deset absolventů (10,9 %), v roce 2012 to pak bylo celkem čtrnáct absolventů 

(15,2 %). Do mého empirického šetření se dále zapojilo třináct absolventů (14,1 %) z roku 
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2013, deset absolventů (10,9 %) z roku 2014 a jeden absolvent (1,1 %), který své studium 

úspěšně zakončil na konci zimního semestru roku 2015.  

 

 

Graf 4: Rok absolvování 

 

V této kapitole uvedené identifikační údaje by případně mohly sloužit jako základ pro 

třídění druhého a vyšších stupňů, nicméně pro cíl mé diplomové práce není třídění ani 

druhého, ani vyšších stupňů potřebné a já tak tyto údaje vyžadovala pouze z důvodu zjištění 

informací o respondentech. Věk respondentů by neměl hrát žádnou roli v tom, co zjišťuji; 

časové vymezení studia absolventů by mohlo být využitelné v případě, kdybych chtěla 

zjišťovat souvislosti mezi jednotlivými studijními plány, kterými se absolventi museli řídit, 

a následnou uplatnitelností – cíl mé práce však nevyžaduje ani toto třídění, neboť jsem chtěla 

zjistit uplatnitelnost absolventů sledovaného studijního oboru obecně, bez ohledu na to, kdy 

zahájili či ukončili své studium. Pokud se týká dosaženého vzdělání, vzájemnou souvislost 

mezi touto a jinou charakteristikou jsem v jednom případě prověřovala. Tato oblast je 

poněkud komplikovaná kvůli rozdělení na bakalářský a magisterský stupeň studia (ke 

kterému navíc dochází až od akademického roku 2006/2007 – viz výše) a „prostupnosti“ 

systému, kdy je možné studovat na katedře bakalářský i magisterský studijní program, ale 

rovněž je možné na katedře studovat pouze bakalářský program či naopak pouze magisterský 

studijní program, a to po předchozím zisku bakalářského titulu v jiném studijním oboru. Proto 

hledám spíše souvislosti mezi dalšími zjišťovanými charakteristikami – například mezi 

pracovní zkušeností při studiu a názorem, zda tato pracovní zkušenost pomohla při 

následném hledání práce atd.   
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7.2 Pracovní zkušenosti při studiu 

 

Ve dvou z mých dílčích hypotéz byla formulována následující přesvědčení: Větší část 

absolventů sledovaného studijního oboru získá během studií praxi ve studovaném oboru. 

Tato pracovní zkušenost z dob studií následně přispívá k nalezení práce po ukončení studia 

a usnadňuje tak uplatnitelnost absolventů. Tato podkapitola je zaměřena právě na oblast 

zisku pracovních zkušeností v průběhu studia – budou v ní prezentovány výsledky, kolik 

procent absolventů sledovaného oboru získá v průběhu svých studií oborovou pracovní 

zkušenost; jakou formou a kde pracovní zkušenost v průběhu svého studia absolventi 

získávají a rovněž bude objasněn názor respondentů na to, zda jim tato pracovní zkušenost 

následně pomohla při hledání práce po ukončení studia.   

 

Šest z respondentů (6,5 %) absolvovalo v průběhu studia neplacenou stáž v oboru 

andragogika a patnáct absolventů absolvovalo totéž v oboru personální řízení (16,3 %). 

Alespoň šest měsíců souvisle u jednoho zaměstnavatele pracovalo v oboru andragogika třicet 

respondentů (32,6 %), v oboru personální řízení pak dokonce padesát devět (64,1 %). Během 

studia alespoň šest měsíců soustavně u jednoho zaměstnavatele, ovšem nikoli v oboru, 

pracovalo třicet osm absolventů (41,3 %). Nárazové brigády během studia mělo v oboru 

andragogika třináct respondentů (14,1 %), v oboru personální řízení čtrnáct odpovídajících 

(15,2 %) a mimo studovaný obor třináct respondentů (14,1 %). V průběhu studia podnikalo 

pouze minimum z dotazovaných – v oboru andragogika to byli čtyři jedinci (4,3 %), v oblasti 

personálního řízení pouze dva (2,2 %) a mimo tyto dva obory podnikalo během studia šest 

respondentů (6,5 %). Bez jakékoliv práce a brigády se během studia obešli pouze tři ze všech 

dotazovaných absolventů (3,3 %). Tyto výsledky mimo jiné potvrzují i výše zmiňovanou 

tendenci (viz kapitola 5), tedy že studenti během svých studií v současné době velice často 

paralelně pracují (Pabian, 2010, s. 18).  
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Graf 5: Pracovní zkušenosti při studiu 

 

Pracovní zkušenost v oboru, ať už formou jakéhokoliv pracovního úvazku, bezplatné stáže 

či krátkodobé brigády, získalo během studií celkem osmdesát dva respondentů (89,1 %).  

 

 

Graf 6: Pracovní zkušenost v oboru během studia 
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Sedmdesát jedna z respondentů (86,6 %), kteří pracovali během studia v oboru, jsou toho 

názoru, že jim tato zkušenost pomohla při hledání práce po ukončení studia; pouze jedenáct 

z těch (13,4 %), kteří při studiu získali pracovní zkušenost v oboru, si myslí, že jim tato 

pracovní zkušenost nijak neusnadnila následné hledání práce po absolvování. 

 

 

Graf 7: Pomohla pracovní oborová zkušenost během studií při hledání  

                                                   práce po absolvování 
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pomohla  zkušenost nepomohla  zkušenost Σ

pouze 3-leté či  2-leté s tudium na KANPR
p=20 o=21,8                        

χ²=0,15

p=5 o=3,24                       

χ²=0,96
25

minimálně 5-leté s tudium na KANPR
p=54 o=52,2                             

χ²=0,06

p=6 o=7,76                                       

χ²=0,4
60

Σ 74 11 85

pzn: p=pozorované četnosti , o=očekávané četnosti , χ²=chí kvadrát

i absolvent, který získal ve sledovaném studijním oboru vedle titulu Mgr. i titul Ph.D. To, že 

neexistuje závislost mezi skutečností, že oborová pracovní zkušenost v průběhu studií 

nepomohla při následném hledání práce a zkrácenou délkou studia sledovaného studijního 

oboru (tedy absolvování pouze bakalářského tříletého programu či dvouletého navazujícího 

magisterského programu), nám potvrdil i chí kvadrát test nezávislosti – viz níže. Pro tento 

test byly zvoleny následující hypotézy: nulová hypotéza H0: „Neexistuje souvislost mezi 

přesvědčením některých respondentů, že pracovní oborová zkušenost v průběhu studií jim 

nepomohla při následném hledání práce po absolvování a zkrácenou délkou studia 

sledovaného studijního oboru.“ a z toho vyplývající alternativní hypotéza: HA: „Existuje 

souvislost mezi tímto přesvědčením a zkrácenou délkou studia “. 

 

Tabulka 3: Chí kvadrát test nezávislosti 

 

 

 

 

 

 

                    

Kritická hodnota na hladině významnosti 0,01 při jednom stupni volnosti je 6,635; 

vypočítaná hodnota (Σχ² = 1,57) je tak menší než kritická hodnota, a proto přijímáme nulovou 

hypotézu, tedy že neexistuje žádný vztah mezi výše uvedenými charakteristikami.  

 

Dále jsem se snažila nalézt souvislost mezi názorem těch respondentů, kteří si myslí, že 

jim pracovní zkušenost v průběhu studií nepomohla při následném hledání práce po ukončení 

studia a tím, jakou praxi tito absolventi během studia vlastně vykonávali. Pouze dva 

respondenti pracovali více než půl roku u téhož zaměstnavatele v oboru andragogika, tři 

v oblasti personálního řízení; ostatních šest respondentů vykonávalo ve studovaném oboru 

pouze nárazové brigády. Vzájemná souvislost mezi těmito dvěma skutečnostmi byla rovněž 

zjišťována pomocí chí kvadrátu testu nezávislosti. Nulová hypotéza pro toto testování byla 

stanovena následovně: H0: „Neexistuje souvislost mezi přesvědčením, že pracovní oborová 

zkušenost v průběhu studií nepomohla při následném hledání práce po absolvování a typem 

této oborové pracovní zkušenosti.“ a alternativní hypotéza byla formulována jako 

HA: „Existuje souvislost mezi těmito dvěma jevy.“ 
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pomohla  zkušenost nepomohla  zkušenost Σ

alespoň 0,5 roku u jednoho 

zaměstnavatele v oboru

p=67 o=62,34                        

χ²=0,35

p=5 o=9,66                      

χ²=2,25
72

jen nárazové brigády
p=4 o=8,66                             

χ²=2,5

p=6 o=1,34                                       

χ²=16,2
10

Σ 71 11 82

pzn: p=pozorované četnosti , o=očekávané četnosti , χ²=chí kvadrát

Tabulka 4: Chí kvadrát test nezávislosti 

 

 

 

 

 

Kritická hodnota na hladině významnosti 0,01 při jednom stupni volnosti je 6,635; 

vypočítaná hodnota (Σχ² = 21,30) tak značně tuto hodnotu převyšuje, proto zamítáme 

nulovou hypotézu a přijímáme alternativní hypotézu – tedy že existuje souvislost mezi těmito 

dvěma jevy. Druh pracovní zkušenosti získané během studia tak mohl ovlivnit skutečnost, 

proč některým absolventům (alespoň podle jejich názoru) pracovní oborová zkušenost 

získaná v průběhu studia nijak nepomohla při následném hledání práce po jeho ukončení.   

 

Praxe získaná při studiu tedy není stoprocentní zárukou vedoucí k nalezení zaměstnání po 

ukončení studia, nicméně i podle počtu respondentů, kteří si myslí, že jim tato získaná 

zkušenost při následném hledání práce pomohla (celkem 86,6 %), patří mezi zásadní faktory, 

jež značně zvyšují uplatnitelnost čerstvých absolventů na trhu práce. Zásadní je pak také to, 

jaký druh pracovní zkušenosti během studií absolventi získají – zda se jedná pouze o nárazové 

brigády, které nemají takový vliv na případnou pomoc s nalezením si práce po absolvování, 

nebo o dlouhodobější práci u jednoho zaměstnavatele, která k následnému nalezení si práce 

značně přispívá. Deset z respondentů na tuto otázku vůbec neodpovídalo, neboť během 

studia nezískali žádnou oborovou pracovní zkušenost a otázka tak pro ně byla irelevantní.  

 

Pokud se týká mých hypotéz vyslovujících přesvědčení, že větší část absolventů studijního 

oboru andragogika a personální řízení Filozofické fakulty Univerzity Karlovy získá během 

studií praxi v oboru a že tato pracovní zkušenost získaná během studií následně přispívá 

k nalezení práce a usnadňuje tak uplatnitelnost absolventů na pracovním trhu, můžeme je 

potvrdit. Pracovní oborovou zkušenost získalo v průběhu studia 89,1 % absolventů. Toto až 

překvapivě vysoké číslo ukazuje, že studenti sledovaného studijního oboru jsou si velice 

dobře vědomi nezbytnosti a důležitosti získání praxe již v průběhu studia. Nadprůměrnost 

počtu studentů studijního oboru andragogika a personální řízení, kteří během studia 

získali oborovou pracovní zkušenost oproti studentům jiných oborů, dokazuje i průzkum 

společnosti Studenta Media z roku 2013, podle kterého pouze 25 % studentů absolvuje 
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během svého studia stáž a 20 % studentů pracuje během školy na zkrácený úvazek (Koval, 

2013) – procento studentů sledovaného studijního oboru, kteří získali během studií oborovou 

pracovní zkušenost, je tak několikanásobně vyšší.  

 

Pokud se týká druhé z těchto hypotéz, i její pravdivost se potvrdila – nejenže 86,6 % 

absolventů sledovaného studijního oboru je toho názoru, že jim tato pracovní zkušenost 

následně při hledání práce opravdu pomohla; navíc sedmdesát dva těch respondentů 

(87,8 %), kteří získali v průběhu studia oborovou pracovní zkušenost, si následně po ukončení 

studia našlo práci nejpozději do tří měsíců (šedesát jedna z těchto respondentů pokračovalo 

v práci, kterou měli již v průběhu studií; osm si našlo práci do jednoho měsíce a  tři v rozmezí 

od jednoho do tří měsíců). I tato skutečnost tak rovněž přispívá k potvrzení výše uvedené 

hypotézy.    

 

7.3 První zaměstnání po absolvování studia 

 

V následující části se zaměřím na první zaměstnání respondentů po jejich úspěšném 

absolvování studijního oboru andragogika a personální řízení na Filozofické fakultě Univerzity 

Karlovy. V této podkapitole budou prezentovány výsledky týkající se toho, za jak dlouho si 

absolventi sledovaného oboru obvykle naleznou zaměstnání, zda je toto jejich první 

zaměstnání po absolutoriu v oboru a rovněž se zaměřím na oblast měsíčního příjmu, který za 

toto zaměstnání čerství absolventi získávají. V této části tak budou verifikovány/falzifikovány 

následující tři hypotézy: Většina absolventů studijního oboru andragogika a personální 

řízení Filozofické fakulty Univerzity Karlovy si najde zaměstnání maximálně do tří měsíců 

od ukončení studia. První zaměstnání většiny absolventů bylo ve vystudovaném oboru. 

U většiny absolventů dosahuje jejich měsíční příjem v prvním zaměstnání po ukončení 

vysokoškolského studia minimálně úrovně průměrné mzdy. 

 

Až neočekávaně vysoký výsledek ukazuje, že celých šedesát šest respondentů (71,7 %) 

pokračovalo po úspěšném absolvování ve stejném zaměstnání, v kterém byli již v průběhu 

studia – šedesát pět z těchto respondentů pak odpovědělo, že v průběhu studia pracovalo 

více než půl roku u jednoho zaměstnavatele a je tedy více než pravděpodobné, že po 

úspěšném absolvování pokračovali právě u tohoto zaměstnavatele; pouze jeden 

z respondentů, který pokračoval ve stejné práci i po ukončení studia, absolvoval v průběhu 

studia pouze neplacenou stáž, z které se však po absolutoriu stal pracovní úvazek. Dalších 

devět respondentů (9,8 %) si našlo práci již do jednoho měsíce od ukončení studia; šesti 
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respondentům (6,5 %) pak trvalo více než jeden měsíc, ale méně než tři, než našli zaměstnání 

a stejnému počtu dotazovaných (6,5 %) trvalo více než tři, ale méně než šest měsíců najít si 

práci. Pouze tři respondenti (3,3 %) potřebovali k nalezení práce více než šest měsíců, ale 

méně než dvanáct a jen jeden jediný respondent (1,1 %) byl po absolvování studijního 

programu andragogika a personální řízení nezaměstnaný více než jeden rok (tento 

respondent v průběhu svých studií absolvoval pouze nárazové brigády mimo studovaný obor 

a nezískal tak žádnou relevantní pracovní zkušenost, což se zřejmě následně projevilo při 

hledání práce po ukončení studia). 

 

 

Graf 8: Za jak dlouho si absolventi našli po ukončení studia práci 

 

 Studenti studijního oboru andragogika a personální řízení na Filozofické fakultě Univerzity 

Karlovy patří tedy k těm, kteří si až nadstandardně rychle naleznou po úspěšném ukončení 

studia práci – například podle Střediska vzdělávací politiky, které v rámci projektu Reflex 

2013 zrealizovalo průzkum s více než třiceti tisíci absolventy vysokých škol, si pouze 28 % 

dotazovaných najde práci do čtvrt roku od ukončení studia (Nejlépe si hledají práci absolventi 

práv, 2014). Dle výsledků mého empirického šetření si do tří měsíců od absolutoria našlo 

práci 88 % respondentů (celkem osmdesát jedna), což je v porovnání s výše zmiňovaným 

průzkumem dokonce třikrát více. Tento výsledek tak jednoznačně potvrzuje hypotézu 

vyjadřující přesvědčení, že většina absolventů studijního oboru andragogika a personální 

řízení Filozofické fakulty Univerzity Karlovy si najde práci maximálně do tří měsíců od 

ukončení studia.  

 

pokračovali v práci 
z dob studií 
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od 1 do 3 měsíců 
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od 6 do 12 měsíců 
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Za jak dlouho si absolventi našli po ukončení studií práci 
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První zaměstnání po úspěšném ukončení studia bylo u šedesáti devíti ze 

všech respondentů (75 %) ve vystudovaném oboru, dvacet tři respondentů (25 %) si našlo své 

první zaměstnání mimo vystudovaný obor. 

 

 

Graf 9: První zaměstnání po absolvování 

 

Výše formulovanou hypotézu, tedy že první zaměstnání většiny absolventů je ve 

vystudovaném oboru, tak můžeme jednoznačně potvrdit. Podle Iva Jupy, manažera Národní 

soustavy kvalifikací, více než polovina lidí pracuje v jiném oboru, než který vystudovala 

(Muška, 2013). Absolventi sledovaného studijního oboru jsou tak i v této oblasti nad 

obvyklým průměrem. Jedním z důvodů, který k této skutečnosti přispívá, může být mladost 

studijního oboru a rovněž poměrně omezené možnosti (i když v poslední době neustále 

rostoucí), kde lze obor andragogika či obor personální řízení studovat – absolventů tohoto 

zaměření není z výše uvedených důvodů takové množství, jako je například absolventů 

ekonomických oborů a díky tomu nacházejí snadněji uplatnění ve vystudované oblasti. K této 

skutečnosti přispívá i fakt, že absolventi sledovaného studijního oboru jsou díky širokému 

záběru studia dobře uplatnitelní v mnoha oblastech (viz přehled možných rolí andragoga 

a personalisty v podkapitolách 3.2 a 4.2).   

 

Pokud se týká hrubého měsíčního příjmu v prvním zaměstnání čerstvých absolventů, tři 

z nich (3,3 %) dostávali příjem, který nepřekročil 9.999 Kč; šest respondentů (6,5 %) mělo 

příjem v rozmezí od 10.000 Kč do 14.999 Kč; patnáct respondentů (16,3 %) v rozmezí od 

15.000 Kč do 19.999 Kč; dvacet čtyři z odpovídajících absolventů (26,1 %) od 20.000 Kč do 

v oboru 
75% 

mimo vystudovaný 
obor 
25% 

První zaměstnání po absolvování 
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1999 2002 2004 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

12 797 Kč 15 524 Kč 17 466 Kč 19 546 Kč 20 957 Kč 22 592 Kč 23 334 Kč 23 846 Kč 24 455 Kč 25 067 Kč 25 078 Kč 25 681 Kč

24.999 Kč; dvacet čtyři respondentů (26,1 %) dostávalo ve svém prvním zaměstnání 

mzdu/plat ve výši od 25.000 Kč do 29.999 Kč; příjem patnácti z absolventů (16,3 %) spadal do 

kategorie 30.000–39.999 Kč a pět respondentů (5,4 %) dosáhlo již ve svém prvním 

zaměstnání po absolvování studia na mzdu/plat vyšší než 40.000 Kč. Kvůli tomu, že 

respondenti neabsolvovali všichni v témže roce, bylo potřeba zjistit průměrnou mzdu 

stanovenou vždy pro daný rok. Průměrná mzda pro jednotlivé roky je zobrazena v následující 

tabulce. 

 

Tabulka 5: Průměrná mzda v letech 1999–2014  

 

               Zdroj: Vývoj průměrné a minimální mzdy; Průměrné mzdy, 2015 

Po porovnání průměrných mezd v jednotlivých letech s příjmem, který měli respondenti 

v tomtéž roce ve svém prvním zaměstnání po úspěšném ukončení studia, jsem došla 

k následujícímu výsledku – třicet čtyři z absolventů (37 %) nedosáhlo na úroveň průměrné 

hrubé měsíční mzdy aktuální v roce, v kterém absolvovali; padesát osm absolventů (63 %) 

pak na výši průměrné mzdy dosáhlo, respektive ji přesáhlo.  

 

 

Graf 10: Výše měsíčního příjmu v prvním zaměstnání 

 

Jelikož rozdíl mezi tím, kdo na úroveň průměrné měsíční hrubé mzdy v prvním zaměstnání 

dosáhl a kdo na ni nedosáhl, nebyl oproti výše uvedeným výsledkům potvrzující či naopak 

vyvracující jiné formulované hypotézy tak markantní, podrobila jsem tuto hypotézu testem 

vyšší oproti 
průměrné měsíční 

mzdě 
63% 

nižší oproti 
průměrné měsíční 

mzdě 
37% 

Výše měsíčního příjmu v prvním zaměstnání 
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Možnosti  odpovědí Pozorovaná četnost Očekávaná četnost P-O (P-O)² (P-O)²/O

dosáhlo 58 46 12 144 3,1

nedosáhlo 34 46 -12 144 3,1

chí kvadrátu dobré shody, abych zjistila, na jaké hladině významnosti můžu tuto hypotézu 

potvrdit. Nulová hypotéza byla formulována jako H0: „Počet absolventů sledovaného 

studijního oboru, jejichž měsíční příjem dosahuje minimálně na úroveň průměrné měsíční 

mzdy je obdobný jako počet absolventů, jejichž příjem na tuto úroveň nedosahuje.“ 

Alternativní hypotéza byla stanovena následovně: HA: „Měsíční příjem většiny absolventů 

sledovaného studijního oboru dosahuje na úroveň hrubé měsíční mzdy.“ 

 

Tabulka 6: Test chí kvadrát dobré shody 

 

 

 

Hodnota testového kritéria je 6,2; kritická hodnota na hladině významnosti 0,01 pro jeden 

stupeň volnosti je 6,635 – na této hladině významnosti tak není možné zamítnout nulovou 

hypotézu. Na hladině významnosti 0,05, na které je kritická hodnota 3,841 je však hodnota 

testového kritéria již větší než daná kritická hodnota, proto můžeme zamítnout nulovou 

hypotézu a přijmout hypotézu alternativní, tedy že měsíční příjem většiny absolventů v jejich 

prvním zaměstnání dosahuje na úroveň hrubé měsíční průměrné mzdy. Výše formulovanou 

hypotézu tak můžeme potvrdit s určitostí 95 %. Výsledky průzkumu společnosti LMC z druhé 

poloviny roku 2013 pak ukazují, že čtyřicet procent zaměstnavatelů nabízí čerstvým 

absolventům měsíční příjem pohybující se v rozpětí od 20.000 Kč do 25.000 Kč, třetina 

zaměstnavatelů pak těmto absolventům vyplácí mzdu/plat od 15.000 Kč do 20.000 Kč. 

Měsíční příjem čerstvých absolventů tak podle tohoto průzkumu obvykle nedosahuje na 

úroveň průměrné mzdy (v roce 2013 byla stanovena na 25.078 Kč). Do průzkumu navíc byly 

zařazeny pouze střední a velké organizace – malé firmy, kde se měsíční příjem obvykle 

pohybuje na nižší úrovni, byly vynechány (Machálková, 2013). Mzda/plat, kterou mají ve 

svém prvním zaměstnání po ukončení studia absolventi sledovaného studijního oboru, tak 

patří v porovnání s tímto průzkumem oproti standardu k nadprůměrným.  

 

7.4 Současné zaměstnání absolventů 

 

V předchozí části jsem se věnovala oblasti prvního zaměstnání absolventů sledovaného 

studijního oboru po jejich úspěšném ukončení studia, nyní se zaměřím na současnou situaci 

těchto absolventů – budu zjišťovat, zda absolventi pracují v současné době v oboru, který 

vystudovali; v jaké výši se pohybuje jejich současný hrubý měsíční příjem a zaměřím se 

rovněž i na to, zda jsou v současnosti absolventi sledovaného studijního oboru zaměstnaní 
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(případně zda podnikají) nebo zda jsou ekonomicky neaktivní. V této části tak bude 

ověřováno následujících pět hypotéz: Většina absolventů v současnosti pracuje ve 

vystudovaném oboru. Naprostá většina absolventů je v současnosti zaměstnána/pracuje. 

Většina absolventů studijního oboru andragogika a personální řízení Filozofické fakulty 

Univerzity Karlovy nebyla nikdy evidována na úřadu práce. Příjem většiny absolventů 

dosahuje v jejich nynějším zaměstnání minimálně úrovně průměrné mzdy. Méně než 

polovina absolventů sledovaného studijního oboru vyjádřila se svým měsíčním příjmem 

nespokojenost. 

 

Pokud se týká současného zaměstnání absolventů, sedmdesát z nich (76,1 %) pracuje ve 

vystudovaném oboru, devatenáct absolventů (20,7 %) je zaměstnáno mimo vystudovanou 

oblast a tři z dotazovaných respondentů (3,2 %) jsou v současné době ekonomicky neaktivní.  

 

 

Graf 11: Současné zaměstnání 

 

 Pokud se týká srovnání prvního a současného zaměstnání absolventů ve 

vystudovaném oboru, jejich počet se téměř shoduje – liší se pouze o jednoho jediného 

respondenta, který oproti prvnímu zaměstnání mimo vystudovaný obor v současné době 

v oboru pracuje. U absolventů studijního oboru andragogika a personální řízení tak neplatí již 

výše zmiňovaná tendence, tedy že více než polovina absolventů pracuje mimo vystudovaný 

obor (Muška, 2013). Na druhou stranu, dle rozsáhlého výzkumu Střediska vzdělávací politiky 

Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy, 71 % absolventů Filozofické fakulty pracuje ve 

vystudovaném oboru (Kvačková, 2015, s. 15) – od tohoto výsledku se tak počet 76,1 % 

v oboru 
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mimo obor 
20,7 % 

ekonomicky 
neaktivní 

3,2 % 

Současné zaměstnání 



66 
 

pracujících absolventů studijního oboru andragogika a personální řízení ve vystudovaném 

oboru příliš neliší. K této skutečnosti přispívá i fakt, že není mnoho vysokoškolských studijních 

oborů tohoto zaměření a tudíž je po absolventech sledovaného studijního oboru ze strany 

zaměstnavatelů zájem. Výše uvedená hypotéza týkající se oboru, v kterém v současnosti 

respondenti působí, se tak na základě těchto výsledků jednoznačně potvrdila.  

  

 Ekonomicky neaktivními jsou v současné době pouze tři ze všech respondentů (3,2 %). 

Dvě z nich jsou ženy, jeden muž. Podle výše uvedené statistiky vysokoškolských absolventů 

evidovaných v roce 2014 na úřadu práce však žádný z těchto absolventů nebyl/není i přes 

svou ekonomickou neaktivnost na úřadu práce evidovaný. Jedna z ekonomicky neaktivních 

žen nebyla evidována na úřadu práce nikdy, naproti tomu druhá z žen byla na úřadu práce 

evidována dokonce více než jedenkrát a v současné době ekonomicky neaktivní muž byl již 

také na úřadu práce evidován, a to jedenkrát. Ekonomicky neaktivní ženy tak mohou být 

v současné době neaktivní kvůli mateřské/rodičovské dovolené. Pokud se týká hypotézy 

vyjadřující přesvědčení, že většina absolventů je v současné době ekonomicky aktivní, na 

první pohled je zřejmé, že je pravdivá.  

 

Pokud se týká toho, kolikrát byli jednotliví absolventi evidováni od úspěšného ukončení 

studií na úřadu práce, výsledky jsou následující: šedesát jedna z absolventů (66,3 %) nebylo 

na úřadu práce evidováno nikdy; dvacet šest respondentů (28,3 %) tam bylo přihlášeno 

jednou a pět ze všech respondentů (5,4 %) více než dvakrát. Celkem tedy bylo od absolutoria 

na úřadu práce evidováno třicet jedna absolventů (33,7 %). I hypotéza týkající se počtu 

evidovaných absolventů sledovaného studijního oboru na úřadu práce se tak potvrdila, neboť 

většina absolventů tam nebyla evidována nikdy. Míra nezaměstnanosti bývalých studentů 

Filozofické fakulty Univerzity Karlovy je 4,2 % (Kvačková, 2015, s. 15) – studenti sledovaného 

studijního oboru jsou tak ve srovnání se svými fakultními kolegy ohroženi nezaměstnaností 

v menší míře (vycházím z počtu v současnosti ekonomicky neaktivních jedinců, u kterých 

navíc předpokládám, že ženy jsou v současné době ekonomicky neaktivní kvůli 

mateřské/rodičovské dovolené).  
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Graf 12: Počet evidování na úřadu práce 

 

Další z dílčích hypotéz, která byla formulována, se týkala hrubého měsíčního příjmu 

absolventů v jejich současném zaměstnání. Tři z respondentů (3,4 %) mají nyní ve svém 

zaměstnání hrubý příjem do 14.999 Kč; osm (9 %) má hrubý měsíční příjem v rozmezí 

od 15.000 Kč do 19.999 Kč; deset absolventů (11,2 %) sledovaného studijního oboru má 

od 20.000 Kč do 24.999 Kč; třináct (14,6 %) od 25.000 Kč do 29.999 Kč; nejvíce, tedy dvacet 

jedna absolventů (23,6 %) má příjem od 30.000 Kč do 39.000 Kč; osmnáct respondentů 

(20,2 %) od 40.000 Kč do 49.999 Kč a šestnáct z nich (18 %) má hrubou měsíční mzdu/plat 

vyšší než 50.000 Kč. Tři respondenti na tuto otázku neodpovídali, neboť jsou v současnosti 

ekonomicky neaktivní.  

 

  

Graf 13: Měsíční příjem v současném zaměstnání 
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Výše průměrné hrubé měsíční mzdy byla pro rok 2014 stanovena na 25.681 Kč (Průměrné 

mzdy, 2015) – dvacet jedna z respondentů (23,6 %) má tak mzdu/plat, která nedosahuje této 

výše, naproti tomu příjem šedesáti osmi respondentů (76,4 %) dosahuje minimálně úrovně 

průměrné hrubé měsíční mzdy a díky tomuto výsledku se tak potvrdila i další z mých výše 

formulovaných hypotéz, tedy že příjem většiny absolventů v současném zaměstnání na tuto 

úroveň dosáhne (respektive ji přesáhne). Pokud se týká přímo absolventů Filozofické fakulty 

Univerzity Karlovy, jejich hrubý měsíční příjem je stanoven na 31.271 Kč (Kvačková, 2015, 

s. 15) – padesát pět z absolventů (59,8 %) studijního oboru andragogika a personální řízení 

tak na tento příjem dosahují, případně ho převyšují; třicet sedm absolventů (40,2 %) má svůj 

měsíční příjem nižší.  

 

I přesto, že se jedná spíše o doplňující otázku, navážu nyní na otázku předchozí a budu se 

věnovat spokojenosti absolventů s jejich měsíčním příjmem v současném zaměstnání. K této 

oblasti byla stanovena hypotéza vyjadřující přesvědčení, že méně než polovina absolventů 

sledovaného studijního oboru vyjádřila se svým měsíčním příjmem nespokojenost. Dvacet 

jedna respondentů (23,6 %) je se svým měsíčním příjmem spokojena, čtyřicet tři absolventů 

(48,3 %) sledovaného studijního oboru je spíše spokojena, deset respondentů (11,2 %) je se 

svým nynějším ohodnocením spíše nespokojena a patnáct ze všech absolventů (16,9 %) 

vyjádřilo se svým ohodnocením nespokojenost. Tři respondenti kvůli své současné 

ekonomické neaktivnosti na otázku neodpovídali. Šedesát čtyři absolventů (72 %) tak 

vyjádřilo se svým současným měsíčním příjmem větší či menší spokojenost;  dvacet pět 

respondentů je naopak více či méně se svým měsíčním příjmem nespokojeno (28 %) – výše 

uvedená hypotéza byla tak na základě těchto výsledků potvrzena. 

 

 

Graf 14: Spokojenost s měsíčním příjmem 

spokojen/a 
23,5 % 

spíše spokojen/a 
48,3 % 

spíše nespokojen/a 
11,2 % 

nespokojen/a 
16,9 % 

Spokojenost s měsíčním příjmem 



69 
 

Není však možné generalizovat, že ti, u kterých by hrubý měsíční příjem nedosahoval 

úrovně průměrné mzdy, by byli nutně se svým příjmem nespokojeni a naopak ti, u kterých by 

jejich příjem úroveň průměrné mzdy jasně převyšoval, by byli spokojeni – pokud se týká 

nespokojenosti s měsíčním příjmem, čtyři z těchto nespokojených respondentů nedosahují 

ve svém nynějším zaměstnání na úroveň průměrné mzdy; příjem tří z nich se kolem úrovně 

průměrné mzdy pohybuje a příjem tří nespokojených respondentů je dokonce mnohem vyšší 

než stanovená průměrná hrubá měsíční mzda. Naopak ke spokojeným respondentům se řadí 

i čtyři, jejichž měsíční příjem je nižší než průměrná mzda. Tyto výsledky tedy nejsou ani tak 

ovlivněny výší měsíčního příjmu, ale spíše subjektivním pohledem jednotlivých respondentů.   

 

7.5 Pracovní role absolventů studijního oboru andragogika a personální řízení 

        

V této části se budu věnovat nejen tomu, zda absolventi častěji působí v oboru 

andragogika či v oboru personální řízení, ale rovněž se zaměřím na to, jaké konkrétní oborové 

pracovní pozice respondenti zastávali v průběhu studia a jaké zastávali/zastávají od ukončení 

studia. Na základě výsledků, které budou v této části prezentovány, budu ověřovat 

následující hypotézy: Absolventi pracující ve vystudovaném oboru zastávají častěji pracovní 

role personalisty než pracovní role andragoga. V průběhu studia se respondenti v oblasti 

andragogiky i v oblasti personálního řízení nejčastěji objevovali v podpůrných 

(asistentských) pracovních pozicích. Od ukončení studia se absolventi sledovaného 

studijního oboru nejčastěji v oblasti andragogiky objevují v roli vzdělavatele, v oblasti 

personálního řízení zastávají nejčastěji role personalistů generalistů. 

 

Pokud se týká oblasti, kde absolventi pracující ve vystudovaném oboru působí, výše byla 

stanovena hypotéza, že se častěji objevují v rolích personalisty nežli v rolích andragoga. První 

zaměstnání po absolvování bylo u deseti z nich (14,5 %) v oboru andragogika; u padesáti tří 

absolventů (76,8 %) v oboru personální řízení; šest z respondentů (8,7 %) působilo ve svém 

prvním zaměstnání jak v oblasti andragogiky, tak i v oblasti personálního řízení.  
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Graf 15: Specifikace oboru prvního zaměstnání 

 

Ve svém současném zaměstnání jedenáct (15,7 %) z těch, kteří pracují ve vystudovaném 

oboru, vykonávají andragogická povolání; padesát tři (75,7 %) z těchto absolventů pracuje 

v oblasti personálního řízení a šest respondentů (8,6 %) působí v obou těchto oblastech.    

 

 

Graf 16: Specifikace oboru současného zaměstnání 

 

Pokud se týká prvního i současného zaměstnání, v rolích personalisty působí skoro třikrát 

více respondentů než v rolích andragoga – výše formulovaná hypotéza tak byla jednoznačně 

potvrzena.  
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V empirickém šetření jsem se dále zajímala také o to, jaké konkrétní pracovní pozice ve 

vystudovaném oboru jednotliví respondenti zastávají (případně zastávali), a to nejen od 

ukončení studia, ale i v jeho průběhu. Chtěla jsem zjistit, v jakých pracovních rolích se 

absolventi studijního oboru andragogika a personální řízení objevují nejčastěji. Kategorizace 

rolí v této části probíhala na základě rozdělení rolí andragogů a personalistů ve třetí a čtvrté 

kapitole mé diplomové práce (přesněji v podkapitole 3.2 a 4.2). 

 

Během studia získalo praxi v oboru celkem osmdesát dva absolventů (89,1 %). Pokud se 

týká pracovních rolí andragoga, v kterých absolventi působili v průběhu svých studií, získávali 

pracovní zkušenost především v roli vzdělavatele, kterým se při vysokoškolském studiu stalo 

celkem dvacet šest respondentů (31,7 %). Dalších jedenáct absolventů (13,3 %) zastávalo 

asistentské a podpůrné pozice v oblasti andragogiky; čtyři (4,9 %) byli v pozici manažer 

vzdělávání; čtyři (4,9 %) působili jako metodici vzdělávání a tři absolventi (3,7 %) jako poradci. 

Čtyři absolventi (4,9 %) pak zastávali specifické pozice bez možnosti jejich kategorizace do 

některé z výše uvedených skupin. 

 

 

Graf 17: Role v oblasti andragogiky, které zastávali respondenti v průběhu studia 

 

Pokud se týká role vzdělavatele, nejčastěji v této oblasti působili absolventi sledovaného 

studijního oboru jako lektoři (65,4 %), ale rovněž se objevili v roli trenéra/instruktora 

(11,5 %), kouče (11,5 %), facilitátora (7,7 %) či supervizora (3,8 %). 
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Graf 18: Jednotlivé role vzdělavatele 

 

Mnohem více absolventů působilo při svém studiu v personální oblasti. Zastoupení 

absolventů působících v průběhu svého studia v roli personalisty ve třech hlavních kategorií 

zastávaných rolí, jež jsem stanovila v podkapitole 4.2, je následující – padesát tři respondentů 

(64,6 %) působilo během svých studií v podpůrných pozicích, třicet tři (40,2 %) jako 

personalisté generalisté, dvacet pět absolventů sledovaného studijního oboru (30,5 %) se 

objevilo v průběhu svého studia v rolích personalistů specialistů. Sedm respondentů (8,5 %) 

pak zastávalo takové pozice, které nelze zařadit do žádné z výše uvedených kategorií.    

 

 

Graf 19: Role v oblasti personálního řízení, které zastávali respondenti v průběhu studia 
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Padesát tři respondentů (64,6 %) vykonávalo v průběhu svého studia podpůrné role 

personalistů – dvacet čtyři respondentů působilo jako asistent personálního oddělení; 

dvanáct respondentů vykonávalo podpůrné činnosti v personálních agenturách; dvanáct 

absolventů působilo v oblasti personálního řízení na nejrůznějších asistentských pozicích, 

sedm vykonávalo pozici Researcher; dva respondenti byli personální administrátoři a dva 

personální koordinátoři.  

 

 

Graf 20: Podpůrné pozice v oblasti PŘ – jednotlivé role 

 

Jako personalisté generalisté působilo třicet tři respondentů (40,2 %) – patnáct se objevilo 

v roli personálního konzultanta; devět absolventů vykonávalo pracovní pozici personální 

generalista; šest personální ředitel/manažer lidských zdrojů/vedoucí personálního oddělení 

a tři respondenti působili v roli partnera v podnikání v oblasti lidských zdrojů.  
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Graf 21: Jednotlivé role personalistů generalistů 

 

V pozicích personalistů specialistů působilo během studia dvacet pět respondentů 

(30,5 %) – dvanáct vykonávalo pozici náboráře; deset personálního specialisty a tři 

respondenti působili jako specialisté na vzdělávání a rozvoj.  

 

      

Graf 22: Jednotlivé role personalistů specialistů 

 

Zatímco v případě personálního řízení se výše uvedená hypotéza, tedy že v průběhu studia 
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andragogiky nikoliv – v této oblasti se v průběhu studia objevovali tehdy ještě studenti 

sledovaného studijního oboru nejčastěji v roli vzdělavatele.  

 

Na rozdíl od přesného počtu respondentů, kteří získali v průběhu studií oborovou 

pracovní zkušenost, nebyl zjišťován přesný počet absolventů, kteří od ukončení studií 

pracovali v oboru (zjišťováno bylo pouze to, kolik respondentů pracuje v oboru andragogika 

či oboru personální řízení v současnosti) – kvůli této skutečnosti tak bude chybět v této části 

procentuální vyjádření. Od úspěšného ukončení studia se respondenti objevili v následujících 

andragogických pracovních pozicích – dvacet dva absolventů v roli vzdělavatele, další čtyři 

respondenti se objevili v roli poradce a čtyři v roli metodika vzdělávání. Dva z absolventů 

vykonávají/vykonávali od ukončení svého studia asistentské pozice v andragogické oblasti 

a tři z respondentů se objevili v takové pracovní roli, kterou nelze zařadit do žádné z výše 

uvedených skupin. 

 

 

Graf 23: Role v oblasti andragogiky, které vykonávali/vykonávají respondenti  

                                                     od ukončení studia 

 

Pokud se týká role vzdělavatele, i od ukončení studia působí/působilo nejvíce absolventů 

v roli lektora, nicméně absolventy sledovaného studijního oboru můžeme najít rovněž v roli 

trenéra, kouče, supervizora či facilitátora. 
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Graf 24: Jednotlivé role vzdělavatele 

 

Pokud se týká oblasti personálního řízení, i v té od ukončení studia působí, v porovnání 

s oblastí andragogiky, mnohem více absolventů sledovaného studijního oboru. Padesát jedna 

respondentů zastává/zastávalo od ukončení svého studia pracovní pozice personalistů 

generalistů; čtyřicet role personalistů specialistů; sedmnáct respondentů vykonávalo od 

absolutoria asistentské pozice v personální oblasti; dalších pět absolventů se objevilo 

v pracovních pozicích souvisejících s personálními projekty a dalších jedenáct respondentů 

v pozicích specifických, jež nelze kategorizovat do žádné z výše uvedených skupin. 

 

 

Graf 25: Role v oblasti personálního řízení, které vykonávali/vykonávají respondenti 

                                                        od ukončení studia 
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V pracovních pozicích personalistů generalistů se objevilo od ukončení studia padesát 

jedna respondentů – osmnáct z nich je/bylo v roli personálního ředitele/manažera lidských 

zdrojů/vedoucího personálního oddělení; třináct v roli personálního konzultanta; jedenáct 

z nich v pozici personálního generalisty a devět působí/působilo jako partner v podnikání 

v oblasti lidských zdrojů.  

 

 

Graf 26: Jednotlivé role personalistů generalistů 

 

Čtyřicet absolventů se od ukončení svých studií objevilo v rolích personalistů specialistů: 

sedmnáct z nich v roli personálního specialisty; třináct působilo na pozici náboráře; sedm 

v roli specialisty na vzdělávání a rozvoj a tři na pozici specialisty na mzdy.  

 

 

Graf 27: Jednotlivé role personalistů specialistů 
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Sedmnáct respondentů vykonávalo od ukončení studia asistentské pozice v personální 

oblasti, a to pozici asistenta personálního oddělení, personálního administrátora, 

personálního koordinátora či pozici Researchera.  

 

 

Graf 28: Podpůrné pozice v oblasti PŘ – jednotlivé role 

 

Pokud se týká výše uvedených hypotéz ohledně pracovních rolí v oblasti andragogiky 

a v oblasti personálního řízení, které absolventi od ukončení svého studia nejčastěji zastávají, 

obě dvě se potvrdily – v oblasti personálního řízení se absolventi nejčastěji objevují v rolích 

personalistů generalistů, v oblasti andragogiky pak v rolích vzdělavatele.  

 

Zatímco v oblasti andragogiky zastávají absolventi sledovaného studijního oboru obdobné 

pozice, jako zastávali v průběhu svých studií, v oblasti personálního řízení je vidět znatelný 

posun absolventů napříč hierarchií. Například u pozice personálního ředitele (manažera 

lidských zdrojů/vedoucího personálního oddělení) – zatímco v průběhu studia vykonávalo 

tuto pozici pouze šest absolventů, od ukončení studia se v této pozici objevilo osmnáct 

respondentů. Podobný nárůst můžeme pozorovat například i u pozice partnera v podnikání 

v oblasti lidských zdrojů či u pozice personálního specialisty. V oblasti personálního řízení je 

tak oproti oblasti andragogiky mnohem větší prostor pro kariérní růst.  

 

Kromě výše uvedených pozic se řada absolventů samozřejmě objevila i v pozicích mimo 

vystudovaný obor – tyto pracovní pozice však nejsou pro cíl mé diplomové práce nijak 

důležité. 
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7.6 Doplňkové otázky empirického šetření 

 

V dotazníku se objevily vedle třídících otázek a otázek, jež sloužily jako indikátory hlavní 

hypotézy, rovněž otázky zjišťující názory a postoje respondentů. I když tyto otázky sloužily 

spíše jako doplňkové, i k nim byly stanoveny hypotézy.  

 

První z těchto hypotéz se týkala názoru absolventů sledovaného studijního oboru na jejich 

šance na trhu práce ve srovnání s jinými absolventy. Hypotézy týkající se této oblasti byly 

formulovány následovně: Většina absolventů studijního oboru andragogika a personální 

řízení Filozofické fakulty Univerzity Karlovy si myslí, že jejich šance jsou ve srovnání 

s absolventy jiných oborů na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy lepší. Většina 

absolventů studijního oboru andragogika a personální řízení Filozofické fakulty Univerzity 

Karlovy si myslí, že jejich šance ve srovnání s absolventy podobných oborů na jiných 

vysokých školách jsou lepší. 

 

 Padesát pět respondentů (59,8 %) si myslí, že šance absolventů sledovaného studijního 

oboru na trhu práce jsou ve srovnání s absolventy jiných studijních oborů Filozofické fakulty 

Univerzity Karlovy lepší; třicet tři respondentů (35,9 %) je toho názoru, že šance absolventů 

oboru andragogika a personální řízení a absolventů jiných oborů na téže fakultě jsou stejné 

a pouze čtyři respondenti (4,3 %) si myslí, že absolventi sledovaného studijního oboru jsou na 

trhu práce oproti absolventům jiných studijních oborů na Filozofické fakultě znevýhodnění.  

 

 

Graf 29: Šance na trhu práce ve srovnání s absolventy jiných oborů FF UK 
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Pokud se týká srovnání s absolventy podobných studijních oborů jiných vysokých škol, 

názory respondentů jsou následující – třicet devět respondentů (42,4 %) si myslí, že jejich 

šance na trhu práce jsou lepší; čtyřicet šest (50 %) se domnívá, že oni i absolventi podobných 

studijních oborů na jiných vysokých školách mají šance shodné a sedm respondentů (7,6 %) si 

naopak myslí, že jejich šance jsou ve srovnání s ostatními horší.  

 

 

Graf 30: Šance na trhu práce ve srovnání s absolventy podobných oborů jiných VŠ 

 

První z hypotéz byla díky těmto výsledkům potvrzena, druhá hypotéza se naopak 

nepotvrdila – i přesto, že si jen minimum absolventů myslí, že jejich šance jsou ve srovnání 

s absolventy podobných oborů jiných vysokých škol horší, pouze 42,4 % z nich je toho názoru, 

že jsou jejich šance lepší – dle hypotézy pak bylo očekáváno, že tento názor bude sdílet 

většina absolventů.  

 

Pouze minimum absolventů si tedy myslí, že jsou na trhu práce oproti jiným absolventům 

Filozofické fakulty a jiným absolventům podobných studijních oborů znevýhodnění. 

Převládající pozitivní případně neutrální názory týkající se srovnání šancí jiných absolventů na 

trhu práce souvisí i s výše uvedenými výsledky – těžko by si absolventi sledovaného 

studijního oboru mysleli, že oproti ostatním absolventům mají na trhu práce větší šance 

v případě, že by se potýkali například s častějším problémem nezaměstnanosti apod.      

 

Dále jsem se zajímala ve svém empirickém šetření o názor absolventů, jak moc využívají 

znalosti a dovednosti nabyté během studií ve své práci. K této oblasti jsem stanovila 
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následující hypotézu: Více než polovina absolventů využívá alespoň 40 % znalostí 

a dovedností nabytích díky studiu oboru andragogika a personální řízení Filozofické fakulty 

Univerzity Karlovy. Dvacet devět respondentů (31,5 %) uvedlo, že využívá pouze 0–20 % 

znalostí a dovedností nabytých během svého vysokoškolského studia; třicet čtyři 

respondentů (37 %) si myslí, že využívá 20–39 % těchto znalostí a dovedností; devatenáct 

absolventů (20,7 %) jich využívá 40–59 %; devět absolventů (9,8 %) využívá 60–79 % znalostí 

a dovedností z dob studií a jeden respondent (1 %) si myslí, že využívá dokonce 80–100 % 

těchto znalostí a dovedností. Výše formulovaná hypotéza se tak nepotvrdila – více než 40 % 

znalostí a dovedností z dob studií využívá pouze 30,5 % absolventů. Jelikož většina 

absolventů pracuje ve vystudovaném oboru, je poněkud překvapivé zjištění, že více než 

polovina absolventů využívá maximálně 40 % znalostí získaných v průběhu studia. Na druhou 

stranu i kvůli induktivní povaze oboru je zcela pochopitelné, že dochází k neustálému 

a poměrně dynamickému obohacování oboru o nové poznatky a informace a k rychlému 

stárnutí informací původních. Dle průzkumu Střediska vzdělávací politiky využívají absolventi 

Filozofické fakulty Karlovy Univerzity ve svém zaměstnání 68 % znalostí a dovedností 

získaných v průběhu studia (Kvačková, 2015, s. 15). Absolventi sledovaného studijního oboru 

jsou tak ve srovnání s ostatními absolventy Filozofické fakulty značně pod průměrem a své 

znalosti a dovednosti nabyté díky vysokoškolskému studiu využívají oproti ostatním 

absolventům Filozofické fakulty mnohem méně.    

 

  

Graf 31: Kolik procent dovedností a znalostí z dob studií využívají respondenti  

                                                               ve své práci 
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Vedle postojových otázek se v mém empirickém šetření objevily rovněž otázky zjišťující 

doplňkové informace o zaměstnání respondentů. Cílem těchto otázek bylo hlubší 

porozumění problematice uplatnitelnosti absolventů studijního oboru andragogika 

a personální řízení Filozofické fakulty Univerzity Karlovy na trhu práce. Zajímala jsem se o to, 

v jak velké organizaci jsou absolventi zaměstnáni, v jakém kraji a sektoru respondenti působí 

či kolikrát změnili pracovní pozici v rámci jednoho zaměstnavatele, případně kolikrát změnili 

svého zaměstnavatele.  

 

Pokud se týká velikosti organizace, v které jsou respondenti zaměstnáni, byla zvolena 

následující hypotéza: Většina absolventů sledovaného studijního oboru pracuje 

v současnosti ve velké organizaci. Z šetření vyplývá, že dvacet sedm z absolventů (30,3 %) 

pracuje v současnosti v malé organizaci (do 50 zaměstnanců); deset (11,3 %) pracuje ve 

střední organizaci (od 51 do 250 zaměstnanců) a čtyřicet osm respondentů (53,9 %) je 

zaměstnáno ve velké organizaci (nad 250 zaměstnanců). Čtyři respondenti (4,5 %) podnikají 

a tři z respondentů jsou ekonomicky neaktivní, a proto na danou otázku neodpovídali. 

Stanovená hypotéza byla tak na základě těchto výsledků potvrzena. Vzhledem k výše 

definovaným rolím personalisty, kde se uplatňuje většina absolventů sledovaného studijního 

oboru, není tento výsledek nijak překvapující – personalisté nacházejí uplatnění především ve 

velkých organizacích – například služby personalistů specialistů malé organizace zpravidla 

nepotřebují. Tuto tendenci potvrzuje i další výsledek mého empirického šetření – v malých 

organizacích v současnosti působí čtrnáct absolventů (51,9 %) vykonávající andragogická 

povolání; šest respondentů (22,1 %), kteří zastávají role personalistů a sedm (26 %), kteří 

působí mimo vystudovaný obor. Naopak ve velkých organizacích působí v současné době 

čtyřicet jedna absolventů (85,4 %) zastávajících některou z rolí personalisty; pouze tři 

respondenti (6,3 %), kteří působí v oboru andragogika a čtyři (8,3 %), jež pracují mimo 

vystudovanou oblast.    
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Graf 32: V jaké organizaci jsou respondenti v současnosti zaměstnáni 

 

Pokud se týká sektoru, v kterém absolventi sledovaného studijního oboru působí, byla 

k této oblasti formulována následující hypotéza: Většina absolventů sledovaného studijního 

oboru pracuje v soukromém sektoru ziskovém. Většina respondentů, celkem osmdesát 

jedna (91 %), opravdu pracuje v soukromém sektoru ziskovém; pouze osm respondentů (9 %) 

pracuje ve veřejném sektoru. Tři respondenti jsou v současnosti ekonomicky neaktivní a na 

otázku tedy neodpovídali. Není překvapivé, že většina absolventů pracuje právě 

v soukromém sektoru – ve veřejném sektoru totiž ještě není tato oblast příliš rozšířená, a to 

především kvůli tomu, že mnoho let ve veřejném sektoru chyběl jakýkoliv systém řízení 

lidských zdrojů a stejně tak systém vzdělávání pracovníků ve veřejné sféře (Zítková, 2007, 

s. 5).  

 

Graf 33: V jakém sektoru v současnosti respondenti pracují 
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Pokud se týká změny pracovní pozice, případně změny zaměstnavatele, byla k této oblasti 

stanovena následující hypotéza: Většina absolventů nezměnila od ukončení studia svou 

pracovní pozici, případně zaměstnavatele, více než třikrát. Výsledky šetření ukazují, že 

dvacet tři z respondentů (25 %) prozatím neměnili ani svoji pracovní pozici, ani svého 

zaměstnavatele; u dvaceti osmi respondentů (30,4 %) došlo k této změně jednou; u šestnácti 

respondentů (17,4 %) dvakrát; osmnáct respondentů (19,6 %) změnilo svou pracovní pozici 

případně zaměstnavatele třikrát; čtyři respondenti (4,3 %) provedli tuto změnu čtyřikrát; 

jeden respondent (1,1 %) pětkrát a dva absolventi (2,2 %) sledovaného studijního oboru 

dokonce sedmkrát. Výše uvedená hypotéza je tedy pravdivá – osmdesát pět respondentů 

(92,4 %) nezměnilo svou pracovní pozici, případně zaměstnavatele, více než třikrát; naopak 

sedm respondentů (7,6 %) svou pracovní pozici/zaměstnavatele více než třikrát změnilo. Dalo 

by se očekávat, že respondenti, kteří prozatím od ukončení studia nezměnili svou pracovní 

pozici ani zaměstnavatele, získali svůj vysokoškolský titul v posledních několika letech – i když 

tuto skupinu respondentů zastupují především právě ti, kteří absolvovali v posledních třech 

letech, objevují se mezi nimi i tací, kteří své studium ukončili před více než pěti lety, a i přesto 

stále vykonávají tutéž pozici u téhož zaměstnavatele. Dva z těchto respondentů (8,7 %) 

promovali již v roce 2007; pět (21,7 %) v roce 2009; jeden respondent (4,4 %) absolvoval 

v roce 2010; dva (8,7 %) v roce 2011; dva (8,7 %) v roce 2012; pět respondentů (21,7 %) 

ukončilo své studium v roce 2013; pět (21,7 %) roku 2014 a jeden (4,4 %) na konci zimního 

semestru 2015. Tito respondenti, kteří ukončili své studium před více než pěti lety a stále 

vykonávají tutéž pozici, již od ukončení svého studia zastávají vedle lektorských pozic 

(u kterých se nelze příliš hierarchicky posunout) vesměs manažerské pozice. U absolventů, 

kteří naopak svou pozici změnili více než čtyřikrát, se očekávaná tendence, tedy že 

absolvovali před více než pěti lety, naplnila. 
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Graf 34: Kolikrát změnili respondenti pracovní pozici/zaměstnavatele 

 

Dále byla stanovena následující hypotéza: Většina absolventů studijního oboru 

andragogika a personální řízení působí v současné době v Praze. I tato hypotéza byla 

jednoznačně potvrzena – podle výsledků mého empirického šetření pracuje v Praze 

sedmdesát dva absolventů sledovaného studijního oboru (80,9 %); osm respondentů (9 %) 

pracuje ve Středočeském kraji; sedm absolventů (7,9 %) působí mimo Českou republiku; dva 

absolventi (2,2 %) v Královehradeckém kraji; dva (2,2 %) v Libereckém kraji; jeden (1,2 %) 

v Jihomoravském kraji; jeden (1,2 %) v Plzeňském kraji a jeden (1,2 %) v Ústeckém kraji. Čtyři 

respondenti pak působí ve více krajích najednou. Tři ekonomicky neaktivní respondenti na 

otázku neodpovídali. I u této oblasti se tak potvrdil očekávaný výsledek, tedy že většina 

respondentů bude působit právě v hlavním městě – Praha totiž nabízí, jako sídlo většiny 

velkých společností v České republice, nejvíce pracovních možností v oblasti andragogiky 

i v oblasti personálního řízení.   
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Graf 35: V jakém kraji respondenti působí 
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8 Závěr 

 

Studijní obor andragogika a personální řízení můžeme v České republice nalézt pouze na 

Filozofické fakultě Univerzity Karlovy – na žádné jiné vysoké škole se kombinace těchto dvou 

oborů nevyskytuje. Absolventi tohoto oboru jsou tak jedinými vysokoškolskými absolventy, 

kteří jsou vystudovanými odborníky jak na oblast andragogiky, tak i na oblast personálního 

řízení. Oba dva obory, ať už samostatně či v kombinaci s nějakým jiným oborem, však 

můžeme najít i na jiných vysokých školách – obor andragogika lze v současnosti studovat 

vedle výše zmiňované Filozofické fakulty Univerzity Karlovy na šesti dalších vysokých školách, 

obor personální řízení pak na dalších pěti. 

 

Hlavním úkolem mého empirického šetření bylo zjistit, jak je to s uplatnitelností 

absolventů studijního oboru andragogika a personální řízení na trhu práce. Odpovědi jsem 

hledala prostřednictvím metody dotazníkového šetření – celkem se mi podařilo nashromáždit 

devadesát dva dotazníků od absolventů sledovaného studijního oboru. 

 

Na základě výsledků mého empirického šetření mohu konstatovat velice uspokojivé 

zjištění – absolventi sledovaného studijního oboru jsou na trhu práce velice žádanými 

odborníky. Na základě tohoto zjištění tak mohu potvrdit výše stanovenou hypotézu 

vyplývající z hlavního cíle mé diplomové práce, tedy že většina absolventů studijního oboru 

andragogika a personální řízení Filozofické fakulty Karlovy univerzity se po absolvování 

i v průběhu svého profesního života uplatňuje na trhu práce.  Absolventi sledovaného 

studijního oboru si nadprůměrně rychle po ukončení studia naleznou práci – většina 

čerstvých absolventů je zaměstnána do tří měsíců od ukončení studia, přičemž první práce tří 

čtvrtin absolventů se pak shoduje s vystudovaným oborem. I měsíční příjem absolventů 

studijního oboru andragogika a personální řízení v prvním zaměstnání patří k nadprůměrným 

– více než polovina absolventů má po ukončení studia příjem vyšší než je stanovená 

průměrná hrubá měsíční mzda. Pokud se týká současného zaměstnání, více než tři čtvrtiny 

absolventů vykonává práci shodující se s vystudovaným oborem a i měsíční příjem většiny 

absolventů v současném zaměstnání dosahuje či přesahuje stanovenou úroveň průměrné 

měsíční mzdy. Většina z absolventů rovněž nikdy nebyla evidována na úřadu práce, a pokud 

přeci jen ano, jen u necelých 6 % absolventů to bylo více než dvakrát.  
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Absolventi studijního oboru andragogika a personální řízení Filozofické fakulty Univerzity 

Karlovy jsou také velice uvědomělí, pokud se týká všeobecného přesvědčení, že k získání 

dobrého pracovního místa nestačí jen vysokoškolský titul, ale je rovněž potřeba absolvovat 

v průběhu studií praxi ve studovaném oboru – téměř 90 % absolventů totiž již v průběhu 

svého studia získalo oborovou pracovní zkušenost. Téměř 70 % absolventů pak dokonce již 

v průběhu studia pracovalo u téhož zaměstnavatele, u kterého zůstali následně zaměstnáni 

i po ukončení svého studia. 

  

Jak jsem uváděla již výše, většina absolventů působí v současnosti ve vystudovaném 

oboru, pouze čtvrtina absolventů pracuje mimo vystudovaný obor. Na tom, že většina 

absolventů pracuje ve vystudovaném oboru, má svůj podíl již výše uváděná skutečnost, tedy 

že o absolventy studijního oboru andragogika a personální řízení je jako o jediné vystudované 

odborníky na oblast andragogiky a zároveň i na oblast personálního řízení ze strany 

zaměstnavatelů zájem.  Pokud se týká konkrétních pracovních pozic a rolí ve vystudovaném 

oboru, které absolventi zastávali/zastávají od ukončení studia, objevují se absolventi 

převážně v rolích personalistů. Nejčastěji pak zastávají role personalistů generalistů – nejvíce 

absolventů se od ukončení svého studia objevilo na pracovní pozici personální ředitel.  

 

K tomu, že se absolventi studijního oboru andragogika a personální řízení Filozofické 

fakulty Karlovy univerzity nepotýkají na trhu práce s problémy uplatnitelnosti, přispívá 

několik skutečností. Studijní obor andragogika i studijní obor personální řízení jsou poměrně 

mladými studijními obory – ze strany univerzit tak neexistuje příliš rozšířené nabídka 

možností studia těchto dvou oborů. Kvůli omezenému počtu vysokých škol, kde je možné 

tyto obory studovat, nedochází k takové produkci absolventů studijního oboru andragogika 

a studijního oboru personální řízení – na rozdíl od ohromné produkce například absolventů 

ekonomických oborů apod. Díky tomu tak nacházejí tito absolventi snadnější uplatnění ve 

vystudované oblasti. Široký záběr studia je dalším důvodem přispívajícím ke 

snadnější uplatnitelnosti na pracovním trhu – absolventi studijního oboru andragogika 

a personální řízení Filozofické fakulty Karlovy univerzity díky tomu totiž nacházejí uplatnění 

v mnoha oblastech. Většina absolventů sledovaného oboru působí v oblasti personálního 

řízení – úroveň personálního řízení v České republice přitom neustále narůstá – zvyšuje se tak 

tlak na profesionalizaci personálního řízení a rovněž se značně zvyšují i nároky na 

personalisty, jejich kvalifikace a kompetence – po absolventech studijního oboru andragogika 

a personální řízení je tak jako po vysokoškolsky vzdělaných odbornících na tuto oblast velký 

zájem.     
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Tomu, kdo má zájem působit na trhu práce v oblasti andragogiky či v oblasti personálního 

řízení, lze tedy i na základě výše uvedených výsledků jednoznačně doporučit studium právě 

na katedře andragogiky a personálního řízení Filozofické fakulty Karlovy Univerzity. Díky 

probíhajícím proměnám ve studijních plánech lze navíc očekávat, že v budoucnu budou 

absolventi sledovaného studijního oboru připraveni na výkon svého povolání ve 

vystudovaném oboru ještě lépe a důkladněji, než studenti, kteří absolvovali tento studijní 

obor v letech minulých.   
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10 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. 

mailto:regina.spieglerova@gmail.com
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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 

 

 

 

 

 


