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Abstrakt 

Bakalářská práce se zabývá zkoumáním možností a strategií pro kombinování studia na 

vysoké škole a zaměstnání v České republice v kontextu ztíženého uplatnění absolventů 

na trhu práce v současné době a s důrazem na zvyšování jejich zaměstnatelnosti. 

Pozornost je zaměřena na problematiku pracujících studentů denního studia na vysokých 

školách. Cílem práce je identifikace studentských strategií v oblasti kombinování denního 

studia a práce a jak v této situaci studentům pomáhají nebo jim práci znemožňují 

legislativní podmínky. Práce má analytický charakter a pracuje jak s primárními daty 

z výzkumných polo-strukturovaných rozhovorů, tak i se sekundárními daty z odborných 

zahraničních článků a legislativních dokumentů. Data jsou v práci analyzovaná za použití 

obsahové a tematické analýzy.  

 

Abstract 

The bachelor thesis deals with the examination possibilities and strategies for 

combination of university studies and employment in the Czech Republic in the context 

of difficult employment of graduates in the labour market at present, with emphasis on 

increasing their employability. Attention is focused on the issue of working students at 

universities. The goal is to identify student's strategies combine daily study and work and 

how to help the students to prevent them or legislative conditions. The work has an 

analytical character and operates as primary research data from semi-structured 

interviews and secondary data from foreign studies and legislative documents. Data are 

analysed using content and thematic analysis. 
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1. Vymezení předmětu zkoumání a strukturace výzkumného 

tématu 
  V této bakalářské práci se budu zabývat možnostmi a strategiemi pro kombinování 

studia na vysoké škole (VŠ) a zaměstnání v České republice (ČR). Studenti VŠ se 

nacházejí v posledním stupni vzdělávací soustavy a očekává se od nich, že po ukončení 

studia vstoupí na trh práce a budou samostatně výdělečně činní. Avšak jejich vstup na 

pracovní trh je často problematický, jelikož nemají dostatek praxe pro uplatnění na trhu 

práce. Na základě předjímání těchto problémů se studenti VŠ často snaží sloučit studium 

s prací, aby získali potřebnou praxi pro pozdější uplatnění na trhu práce. Předmětem mého 

výzkumu je proto hledání důvodů a strategií pro sloučení studia a zaměstnání.  

V práci vycházím z toho, že zaměstnání je při studiu dobré, jelikož student, který 

získá praxi při studiu, je oproti ostatním studentům bez praxe ve výhodě [Ryška, Zelenka 

2011: 35]. Absolventi jsou označováni za rizikovou skupinu na trhu práce právě, protože 

velmi často nemají praxi, zkušenosti s prací v oboru a ani základní pracovní návyky 

[Buchtová 2002: 110]. Z tohoto důvodu se praxi snaží získat už v průběhu svého studia. 

Některé vysoké školy přímo vyžadují praxi během studia a některé studentům tuto 

možnost také zprostředkují. Naopak jsou i takové VŠ, které praxi od studentů nevyžadují 

vůbec.  

Mnoho studentů také hledá práci při studiu kvůli potřebě finančních prostředků 

v souvislosti se zabezpečením během studia. Je tedy důležitá harmonizace studia a práce, 

jelikož studium je náročnou aktivitou, která vyžaduje mnoho času. 

Další faktory, které do této problematiky zasahují, jsou hodnota vysokoškolského 

vzdělání na trhu práce, lidský kapitál, který dosažená úroveň vzdělávání velmi ovlivňuje 

a zaměstnatelnost studentů vysokých škol. Důležitou roli v této problematice hrají vysoké 

školy a zaměstnavatelé, kteří do značné míry ovlivňují to, zda student zvládne skloubit 

studium se zaměstnáním nebo nikoliv. Jelikož VŠ mohou například tolerovat 

nepřítomnost studentů ve výuce a zaměstnavatelé mohou studentům nabídnout flexibilní 

formy pracovních úvazků.  

 

2. Teoretická východiska 
- Harmonizace studia a práce 

- Zaměstnatelnost studentů 



 

 

- Teorie lidského kapitálu 

- Nezaměstnanost jako sociální problém 

 

3. Cíle bakalářské práce 
Cílem této práce je zjistit důvody vedoucí studenty ke kombinaci studia a 

zaměstnání. Dále zjistit jaké je současné institucionální nastavení umožňující 

kombinování studia a práce a jak jej samotní studenti vnímají. V rámci této práce zmapuji 

současnou situaci ve vztahu ke strategiím pro harmonizaci studia a zaměstnání u 

vysokoškolských studentů. Dále se pokusím najít a popsat příčiny, které vedou studenty 

k zapojení se na trh práce. Popíši legislativu, která se týká možností pro kombinaci studia 

a práce u studentů, ať už z pohledu státu, vysokých škol nebo zaměstnavatelů. 

V neposlední řadě se pokusím popsat možnosti, které pracovní trh studentům nabízí.  

 

4. Výzkumné otázky a hypotézy  
- Jaké příčiny vedou vysokoškolské studenty ke kombinaci studia a práce?  

- Jaké strategie volí studenti pro skloubení práce a studia?  

- Jaké legislativní opatření v souvislosti s kombinací studia a práce u studentů uplatňuje 

stát / vysoké školy / zaměstnavatelé?  

- Jak studenti vnímají tato legislativní opatření?  

 

5. Metody a prameny 
 Práce se bude opírat o teoretické poznatky a výzkum, který bude laděn do 

kvalitativního designu. Na základě poznatků z teoretické části práce vyberu respondenty, 

se kterými provedu kvalitativní šetření pomocí rozhovoru. Kromě vlastního výzkumu 

využiji i jiná sociologická šetření zahrnující tuto problematiku. Budu také čerpat ze 

statistických pramenů a legislativy ČR a dále pak z odborných publikací zabývajících se 

touto tématikou.  

 

6. Předpokládaná struktura bakalářské práce 
1) Úvod 

2) Teoretická východiska 

3) Metody 

4) Deskriptivní část 

5) Analytická část 

6) Závěry 
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1 Úvod 

  Předkládaná práce se zaměřuje na identifikaci možností a strategií pro 

kombinování studia na vysoké škole a zaměstnání v rámci institucionálního systému 

politiky zaměstnanosti i vzdělávací politiky v České republice. Vychází z předpokladu, 

že kombinace studia a zaměstnání patří k nejvhodnějším způsobům, jak zabránit 

problémům při hledání zaměstnání po ukončení studia. Na toto téma jsem se zaměřila, 

jelikož v rámci ČR této problematice, na rozdíl od zahraničí, není věnována velká 

pozornost. Přitom vysokoškolští studenti se nachází v posledním stupni vzdělávací 

soustavy a očekává se od nich, že po skončení studia se plynule zapojí na trh práce, což 

často bez praktických pracovních zkušeností není možné.  

 

V současné době vstupuje na pracovní trh přibližně 52,5 tisíce absolventů, což je o 130 % 

více než před deseti lety. Při vstupu na trh práce se tak absolventi vysokých škol setkávají 

s mnohem větší konkurencí, jelikož počet nových pracovních míst pro vysokoškoláky je 

nižší, což vyvolává dlouhodobý problém. V roce 2013 došlo k výraznému růstu počtu 

nezaměstnaných absolventů v průměru přibližně o 56 % [Koucký, Zelenka 2013: 2].  

Z pohledu uplatnitelnosti na trhu práce jsou tak absolventi rizikovou skupinou, protože 

z hlediska zaměstnavatelů se jedná o jedince, kteří na trhu práce nemají žádné pracovní 

zkušenosti ani pracovní návyky. Hlavním znevýhodněním je tedy zejména absence praxe 

[Úlovec 2014: 3]. 

 

V práci je použit kvalitativní výzkumný design. Analyzována zde jsou jak primární data 

získaná z interview, tak i sekundární data z odborných zahraničních článků a 

z legislativních dokumentů. Teoretický rámec práce vychází z konceptu zaměstnatelnosti 

a jeho jednotlivých dimenzí. V práci se zaměřuji na postavení pracujících studentů na trhu 

práce v rámci existujících legislativních opatření. Dále zkoumám vliv studentské práce 

na zaměstnatelnost a akademické studium na základě dat z provedených interview a 

zahraničních studií zabývajících se touto problematikou. V poslední části práce se 

zabývám identifikací studentských strategií pro kombinování denního studia na vysoké 

škole a zaměstnání dle dat z výzkumných rozhovorů.  
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2 Vymezení výzkumného problému 

Vstup studentů na pracovní trh je často problematický, jelikož nemají dostatek 

praxe pro uplatnění z pohledu současných podmínek trhu práce v ČR. „Nedostatečná 

praxe je zaměstnavateli nejčastěji uváděný důvod nezájmu o absolventy na trhu práce…“ 

[Projekt investice do rozvoje vzdělávání 2011: 1].  V souvislosti s předjímáním těchto 

problémů se studenti vysokých škol (VŠ) často snaží sloučit studium s prací, aby získali 

potřebnou praxi a zvýšili tak svou zaměstnatelnost pro budoucí uplatnění na trhu práce. 

Mnoho studentů také hledá práci při studiu kvůli potřebě finančních prostředků 

v souvislosti se zabezpečením během studia. Důležitá je tedy harmonizace studia a práce, 

jelikož studium je náročnou aktivitou, která vyžaduje mnoho času a studenti, kteří se snaží 

kombinovat studium a práci musí čelit různým obtížím, jak zvládnout požadavky studia i 

zaměstnání. Předmětem mého výzkumu je proto identifikace možností a strategií pro 

sloučení studia a zaměstnání.  

 

Dle výzkumu1 uskutečněného v roce 2009 90 % studentů uvádí, že je finančně podporují 

při studiu rodiče, průměrně jim přispívají částkou 3 668 Kč měsíčně. Celkem 71 % 

studentů během svého studia pracuje a jejich průměrný měsíční výdělek je 4 170 Kč. 

Potřeba finančních prostředků na studium není zanedbatelná, jelikož celkové životní 

náklady na denní studium na veřejné vysoké škole jsou měsíčně průměrně 8 163 Kč 

a v případě soukromé vysoké školy se pohybují průměrně kolem 11 590 Kč měsíčně bez 

započtení školného [Fischer, Matějů 2009: 7–9].  

 

Pro úspěšné kombinování VŠ denního studia a práce je klíčová harmonizace těchto 

činností. Pojem harmonizace zahrnuje sladění obou činností tak, aby se negativně 

neovlivňovali. V případě mé práce jde o to skloubit úspěšné studium, při kterém jedinec 

efektivně pracuje a ještě mu zbyde volný čas na relaxaci a oddych. Pro harmonizaci je 

důležité naučit se efektivně organizovat svůj čas a stanovit si priority v tom smyslu, že si 

jedinec musí uvědomit, která z činností je pro něj ta hlavní. 

 

                                                 
1 Výzkum byl uskutečněn Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci projektu EUROSTUDENT IV 

a Individuálního projektu národního (IPn) Reforma terciálního vzdělávání. Do výzkumu bylo celkem zapojeno 

11 743 studentů, pro sběr dat byla použita metoda CAWI (online dotazník). 
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V práci vycházím z toho, že zaměstnání je při studiu vhodné, jelikož student, který získá 

praxi při studiu, je oproti ostatním studentům bez praxe ve výhodě [Ryška, Zelenka 2011: 

35]. Absolventi jsou označováni za rizikovou skupinu na trhu práce právě, protože nemají 

praxi, zkušenosti s prací v oboru a ani základní pracovní návyky [Buchtová 2002: 110]. 

To je často motivuje k tomu získat praxi již v průběhu svého studia.  

 

Je důležité říci, že v ČR je této problematice věnována jen malá pozornost v rámci 

existujících legislativních opatření, i když počet pracujících studentů v ČR roste, dle dat 

Českého statistického úřadu (ČSÚ). Například v roce 2003 pracovalo v ČR 6 700 studentů 

(ve věku 20–24 let), avšak o sedm let později to bylo již 26 000, což je zřejmé z níže 

uvedené tabulky 1. Oproti tomu například ve Velké Británii od roku 1990 došlo 

k dramatickému nárůstu počtu studentů kombinujících zaměstnání a akademické studium. 

Přesná čísla se liší, ale přibližně více než polovina studentů kombinuje studium a práci.  

Zaměstnání se zde stává normou, což je trend, který sem byl přenesen z USA 

[Broadbridge, Swanson 2006: 160–161].  

 

Zdroj: ČSÚ-VŠPS [ČSÚ-VŠPS 2011: 14] 

 

Důležitou roli v této problematice hrají vysoké školy a zaměstnavatelé, kteří do značné 

míry ovlivňují to, zda student zvládne skloubit studium se zaměstnáním nebo nikoliv. 

Jelikož VŠ mohou například tolerovat nepřítomnost studentů ve výuce a zaměstnavatelé 

mohou studentům nabídnout flexibilní formy pracovních úvazků nebo flexibilní 

organizaci pracovní doby. Některé vysoké školy přímo vyžadují praxi během studia a 

některé studentům tuto možnost také zprostředkují, naopak jsou i takové VŠ, které praxi 

od studentů nevyžadují vůbec.  

 

Vzhledem k tomu, že ve výzkumných pracích v rámci ČR je problematice kombinování 

akademického studia a práce věnována jen malá pozornost, rozhodla jsem se provést 

výzkumné šetření, v jehož rámci se zaměřím na stranu studentů, kteří vedle svého studia 

pracují.  

Tabulka 1: Počet pracujících studentů v rámci formálního vzdělávání ve věku 15–29 let v ČR 

(2003–2010) 
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3 Cíle a výzkumné otázky 

Cílem této bakalářské práce je zjistit, jaké jsou institucionální a legislativní podmínky 

pro skloubení prezenčního studia na vysoké škole v ČR a zaměstnání z hlediska současné 

politiky zaměstnanosti a vzdělávací politiky. Dále je cílem mé bakalářské práce objasnit 

vliv, který má kombinování studia a práce na akademické studium a zaměstnatelnost 

studentů. Následně je také cílem práce identifikovat strategie pro kombinování studia a 

práce a problémy, které s nimi souvisejí perspektivou pracujících studentů. 

 

Výzkumné otázky:  

 Jaká legislativní opatření existují v souvislosti s kombinováním prezenčního 

studia na VŠ a práce v ČR z hlediska politiky zaměstnanosti a vzdělávací politiky 

na národní i evropské úrovni?  

 Jaké příčiny vedou studenty prezenčního studia VŠ ke kombinaci studia a práce?  

 Jaký vliv má obecně studentská práce na zaměstnatelnost a akademické studium?  

 Jaký vliv má studentská práce na zaměstnatelnost absolventů VŠ?  

 Jaké strategie volí studenti prezenčního studia VŠ pro skloubení studia a práce?  

  



 

5 

 

4 Metodologie výzkumného šetření 

4.1 Výzkumný design 

Po důkladné rozvaze jsem se rozhodla pro kvalitativní výzkumný design, který má 

sice nízkou reliabilitu, avšak oproti kvantitativnímu šetření má vysokou validitu [Disman 

2000: 287]. Pro tento výzkumný design jsem se rozhodla, jelikož se jedná o pružný typ 

výzkumu, který mi umožní získat podrobná data od respondentů a také mi dá možnost 

porozumět zkušenosti respondentů [Hendl 2005: 50]. 

 

4.2 Sběr dat 

V rámci sběru dat budu pracovat jak s primárními, tak i sekundárními daty. Pro sběr 

primárních dat jsem se rozhodla použít rozhovor pomocí návodu (polo-strukturovaný 

rozhovor), jelikož strukturovaný rozhovor by nebyl flexibilní, vzhledem k jednotlivým 

respondentům. Naopak při otevřeném rozhovoru by mohla být některá témata opomenuta. 

Návod k rozhovoru tak bude představovat seznam otázek a témat, která by v rozhovoru 

měla zaznít a návod zaručuje, že nebudou opomenuta [Hendl 2005: 174]. Návod se bude 

skládat z tematických okruhů uvedených níže, podrobný návod k rozhovoru je uveden 

v seznamu příloh.  

 

 Studium 

 Zaměstnání 

 Příčiny vedoucí ke kombinování studia a práce 

 Dopady na studium 

 Strategie pro kombinování studia a práce 

 Socioekonomické ukazatele 

 

Cílovou skupinou pro interview budou pracující studenti denního vysokoškolského 

studia. Respondenti budou pro výzkum vybíráni pomocí výběru úsudkem, jelikož vybraní 

jedinci musí být studenty denního studia na vysoké škole a zároveň pracovat. Případy tak 

budou voleny po důkladné rozvaze [Švaříček, Šeďová 2007: 103].  V rámci výzkumného 

šetření bude provedeno 8 interview s tím, že každý respondent by měl ideálně navštěvovat 

jinou VŠ, aby studie byla komplexní a mohla zachytit případné odlišnosti na základě 

oborového zaměření studentů.  
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Sekundární data, o které se budu také opírat, budou zejména odborné články publikované 

v zahraničních časopisech, zabývající se vlivem studentské práce na zaměstnatelnost a 

akademické studium. Tyto studie jsem vyhledávala přes Portál elektronických zdrojů 

Univerzity Karlovy v rámci přístupné databáze EBSCO. Při vyhledávání jsem použila 

následující klíčová slova: role combination, students, term-time working. Zaměřila jsem 

se na studie ze zahraničí, jelikož zde je problematice slaďování studentského a pracovního 

života věnována větší pozornost. V práci budou také využity legislativní dokumenty 

ČR – zákoník práce, zákon o daních z příjmů, zákon o vysokých školách, dále data ČSÚ 

a další odborné studie a literatura.  

 

Výzkumné šetření bylo provedeno v období 10.–16. dubna 2015. Před začátkem každého 

rozhovoru byl respondent informován v rámci informovaného souhlasu, který je uveden 

v seznamu příloh, o tématu a účelu rozhovoru, dále pak o anonymizaci údajů a o využití 

získaných dat jen pro studijní účely. Všechny rozhovory byly nahrány a poté přepsány a 

analyzovány pomocí tematické analýzy. Délka rozhovoru se přibližně pohybovala mezi 

6 až 17 minutami, což bylo u některých respondentů způsobeno tím, že měli tendenci 

odpovídat jednoslovnými odpověďmi, proto jsem se snažila je vést k tomu, aby se k dané 

odpovědi více vyjádřili. U některých zjišťovacích otázek jsem naopak jednoslovnou 

odpověď očekávala.  

 

V rámci výzkumného šetření bylo dotázáno osm respondentů ve věku 21 až 26 let, 

konkrétně dva muži a šest dívek. Jednalo se o studenty veřejných vysokých škol sídlících 

na území hlavního města Prahy. Až na jeden případ, kdy byli dva respondenti z jedné VŠ, 

navštěvuje každý respondent jinou VŠ, popřípadě fakultu v rámci Univerzity Karlovy v 

Praze. Konkrétně se jedná o Českou zemědělskou univerzitu (ČZU), Vysokou školu 

ekonomickou (VŠE), Vysokou školu chemicko-technologickou (VŠCHT) a čtyři fakulty 

Univerzity Karlovy – Přírodovědeckou fakultu (PřF), Fakultu humanitních studií (FHS), 

Fakultu sociálních věd (FSV) a Husitskou teologickou fakultu (HTF). Podařilo se mi 

dotázat studenty jak z magisterského tak i bakalářského studijního programu. V rámci 

interview jsem také zjišťovala, kolik přibližně hodin za měsíc respondenti stráví 

v zaměstnání. Podrobnější charakteristiky studentů jsou uvedeny v níže uvedené 

tabulce 3. Uvedená jména v tabulce jsou smyšlená. 
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Tabulka 2:Charakteristiky dotázaných respondentů 

 

 

V této části práce bych ráda uvedla, že i já sama se snažím kombinovat roli studenta 

a zaměstnance, tak že mám jistý náhled do zkoumané problematiky. To mi umožnilo 

snadnější přístup k respondentům. Jsem si plně vědoma toho, že kombinování obou rolí 

má svá pozitiva i negativa a je velmi důležité ujasnit si, která z obou činností je prioritní 

proto, aby sladění obou činností bylo úspěšné.  

 

4.3 Analýza dat 

V rámci analýzy dat bude provedena tematická analýza uskutečněných rozhovorů. 

Dále bude provedena obsahová analýza legislativních dokumentů a odborných 

zahraničních článků publikovaných v časopisech.  

 

Během tematické analýzy budou rozhovory uspořádány dle jednotlivých tematických 

okruhů a následně v nich budou analyzovány souvislosti. Například, zda se v rozhovorech 

vyskytují nějaké shodné fenomény a zda mezi těmito fenomény existuje nějaká 

souvislost. Tematickou analýzu jsem se rozhodla použít, jelikož má řadu výhod - metoda 

je flexibilní, relativně snadná pro použití, pomáhá najít podobnosti a rozdíly v rámci 

datového souboru a je vhodná pro interpretaci sociálních dat [Braun, Clarke 2006: 37]. 

 

Druhou metodou analýzy dat bude obsahová analýza. V rámci této metody budu 

analyzovat odborné zahraniční články, ve kterých se zaměřím na vliv studentské práce na 

zaměstnatelnost a akademické studium. Budu se snažit zde najít příklady, jak pozitivních 
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tak i negativních vlivů. Během analýzy se zaměřím také na rozbor legislativních 

dokumentů v rámci zmapování institucionálních a legislativní podmínek pro 

zaměstnávání studentů. Při analýze dokumentů se zaměřím na kvalitativní obsahovou 

analýzu, která se využívá jak pro jednoduchý rozbor textu, tak zároveň pro hloubkovou 

interpretaci a vysvětlení [Gavora 2008: 145–146].  

 

Zvolené metody mají určitá omezení, u tematické analýzy může dojít k tomu, že některé 

souvislosti mezi fenomény by mohly být opomenuty, proto musí být analýza provedena 

velmi pečlivě. Dalším omezením při provádění tematické analýzy je, že lze dojít 

k odlišným závěrům, jelikož každý výzkumník může data pochopit jinak [Jandourek 

2008: 48].  Co se obsahové analýzy týče, musí být provedena pečlivě a měla by být 

objektivní – nezávislá od osobních názorů a postojů toho, kdo ji provádí [Gavora 2008: 

146]. 

 

V rámci práce bude využita kombinace více metod, aby byla splněna podmínka 

triangulace [Hendl 2005: 149]. Konkrétně se tedy jedná o tematickou analýzu 

provedených interview a obsahovou analýzu zahraničních odborných článků 

a legislativních dokumentů.  
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5 Teoretická východiska 

V práci budu vycházet z konceptu zaměstnatelnosti a podrobně se zaměřím na popis 

jednotlivých dimenzí zaměstnatelnosti z hlediska mladých lidí vstupujících na trh práce. 

V rámci jednotlivých složek zaměstnatelnosti se budu věnovat teorii lidského a sociálního 

kapitálu, kariérní identitě a osobní adaptabilitě a flexibilitě. 

 

5.1 Koncept zaměstnatelnosti 

Koncept zaměstnatelnosti je rozvíjen od začátku minulého století, avšak první 

ucelená definice konceptu zaměstnatelnosti byla zveřejněna vědci z USA [Gazier 2001: 

6]. Od prvního představení prošla definice konceptu mnoha proměnami. Brows, Hesketh, 

Williams (2003) jsou přesvědčeni, že zaměstnatelnost je v současnosti determinována 

více ekonomickým prostředím a prostředím na trhu práce než schopnostmi a dovednostmi 

jedince [Brown, Hesketh, Williams 2003: 110].  

 

V dnešním globalizované ekonomice velká soutěživost, v souvislosti s nejistotou volných 

pracovních míst, způsobuje soupeření jedinců na pracovním trhu a neúspěch některých 

z nich. Nezaměstnanost jedince tak nepoukazuje pouze na to, jak je jedinec schopen splnit 

nároky daného pracovního místa, důležité je také to, jak uchazeč obstojí v konkurenci 

ostatních uchazečů o dané pracovní místo [Horáková, Horák 2013: 131–132].  

V souvislosti s tím lze rozlišit dvě dimenze zaměstnatelnosti 1) absolutní hodnotu danou 

znalostmi, dovednostmi a schopnostmi, které jedinec potřebuje k výkonu zaměstnání a 

současně i 2) relativní hodnotu závislou na zákonech nabídky a poptávky na pracovním 

trhu [Brown, Hesketh, Williams 2003: 110]. 

 

Fugate, Kinicki a Ashforth (2004) v souvislosti se zaměstnatelností definují tři základní 

dimenze/složky zaměstnatelnosti (obrázek 1), které se vzájemně doplňují, jsou propojené 

a dávají jedinci možnost začlenit se na pracovní trh. Těmito dimenzemi jsou úroveň a 

charakter lidského a sociálního kapitálu, schopnost osobní adaptability a kariérová 

identita [Fugate, Kinicki a Ashforth  2004: 18].  Jednotlivé dimenze různě ovlivňují 

jedince, důležité je přihlížet k osobním předpokladům jednotlivce a k aktuální situaci. 

Všechny tři uvedené složky zaměstnatelnosti nemohou působit nezávisle, jelikož se 

vzájemně ovlivňují. Když dojde k potlačení některé z nich, dojde k poklesu míry 

zaměstnatelnosti jednotlivce, což je patrné u rizikových skupin na trhu práce [Horáková, 
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Horák 2013: 137].  Nyní se budu věnovat popisu jednotlivých dimenzí zaměstnatelnosti 

z pohledu mladých lidí vstupujících na trh práce.  

 

Obrázek 1:Model zaměstnatelnosti 

  

Zdroj: [Fugate, Kinicki a Ashforth  2004: 19] 

 

5.1.1 Lidský a sociální kapitál 

Nejprve bych se chtěla zaměřit na vymezení lidského a sociálního kapitálu. Lidský 

kapitál dle Beckera (1963) představuje „… schopnosti, dovednosti a odpovídající 

motivace tyto schopnosti a dovednosti uplatnit“ [Becker 1963 in Mazouch, Fischer 

2011:1]. Bourdieu definuje sociální kapitál jako množinu aktuálních nebo 

potencionálních zdrojů, která vychází z vlastnictví trvalé sítě více či méně 

institucionalizovaných vztahů a známostí, jinými slovy z členství ve skupině, které 

vybavuje každého člena kolektivně vlastněným kapitálem, tedy různými oprávněními 

[Bourdieu 1986: 86]. 

 

Dostatečný lidský a sociální kapitál ve vztahu k zaměstnatelnosti jedince představuje 

stěžejní předpoklad pro uplatnění na trhu práce. V souvislosti s lidským kapitálem je 

velmi důležitá úroveň dosaženého vzdělání jedince a dále jeho životní a pracovní 

zkušenosti. Sociální kapitál tvoří sociální kontakty a informace, jenž jedinec získává 

v souvislosti se svými sociálními sítěmi. Sociální sítě a přístup k informacím jsou stěžejní 

prostředky při vyhledávání pracovního místa [Horáková, Horák 2013: 138–139].   
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Z hlediska mladých lidí vstupujících na trh práce je klíčová absence praktických 

zkušeností. „Právě dostatečná praxe a konkrétní dovednosti spojené s výkonem 

zaměstnání jsou přitom zaměstnavateli často akcentovány, protože znamenají menší 

potřebu dodatečných investic do lidského kapitálu nově najímané pracovní síly“ 

[Rosengerg 1989 in Horáková, Horák 2013: 138–139].   

 

Nedostatečná praxe velmi úzce souvisí s nedostatečnou kooperací mezi školami a 

zaměstnavatelskou sférou. Praxe a stáže by měly být navrhovány dle požadavků škol, ale 

i zaměstnavatelů, jelikož musí odpovídat požadavkům pro uplatnění absolventů na trhu 

práce. „Studentská praxe by měla nahradit současné brigády, při nichž studenti 

vykonávají nekvalifikovanou práci, která nesouvisí s jejich vzděláním“ [Projekt investice 

do rozvoje vzdělávání 2011: 1, 5].   

 

5.1.2 Kariérová identita 

  Dimenze kariérové identity je pro mladé lidi problematická, jelikož často nemají 

vidinu svých budoucích pracovních aspirací, když mají poprvé vstoupit na pracovní trh. 

Někdy může při rozhodování hrát hlavní roli postoj rodičů. V oblasti posílení kariérové 

identity jsou klíčové informační a poradenské služby, jenž informují o situaci na trhu 

práce a ve vzdělávání [Horáková, Horák 2013: 141–142].   

 

5.1.3 Osobní adaptabilita a flexibilita 

  Mladí lidé jsou, co se týče osobní adaptability a flexibility, nerizikovou skupinou, 

jelikož adaptabilita a flexibilita jedince je spojována s jeho věkem a vzděláním. Neboť se 

v mé práci zabývám studenty VŠ, tak musím uvést, že právě u nich se očekává velký 

pracovní a životní rozhled a také velký prostor pro adaptaci změnám [Horáková, Horák 

2013: 141–142].   
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6 Institucionální a legislativní podmínky pro zaměstnávání 

studentů 

V této části práce se budu zabývat postavením pracujících studentů na trhu práce, 

popíši zde legislativní opatření existující v souvislosti s kombinováním prezenčního 

studia na VŠ a zaměstnání. Zaměřím se také na typy pracovních poměrů, v rámci nichž 

se mohou studenti zapojit na trh práce.  

 

6.1 Legislativa 

  Důležité je uvést, koho legislativa chápe jako studenta vysoké školy. Je to osoba, 

která se soustavně připravuje na budoucí povolání v rámci studia na vysoké škole, nejdéle 

však do 26 let věku (28 let u doktorandů). Studiem na vysoké škole je myšleno studium 

na vysoké škole v rámci bakalářského, magisterského a doktorandského studijního 

programu dle § 12 až § 15 zákona č. 117/1995 Sb., o státní a sociální podpoře.  

 

V rámci výzkumného šetření jsem se zaměřila i na to, jak studenti vnímají legislativních 

opatření.  Daňové zvýhodnění studentů a pracovní volno s náhradou mzdy při zvyšování 

kvalifikace bylo vnímáno pozitivně. A naopak negativně bylo vnímáno omezení 

odpracovaných hodin za kalendářní rok a určení hranice 10 000 Kč pro platbu daně 

z příjmu u dohody o provedení práce. 

 

6.1.1 Zákoník práce 

  Zákoník práce upravuje pracovněprávní vztahy mezi zaměstnanci a 

zaměstnavateli. V rámci pracovního poměru platí pro studenty podmínky stanovené 

legislativou jako pro všechny občany ČR, jelikož zaměstnavatelé mají povinnost zajistit 

rovné zacházení se všemi zaměstnanci. 

 

Zákoník práce definuje odbornou praxi absolventů škol, v rámci níž jsou „(1) 

Zaměstnavatelé povinni zabezpečit absolventům … vysokých škol přiměřenou odbornou 

praxi k získání praktických zkušeností a dovedností potřebných pro výkon práce, odborná 

praxe se považuje za výkon práce, za který přísluší zaměstnanci mzda nebo plat. (2) 

Absolventem se pro účely odstavce 1 rozumí zaměstnanec vstupující do zaměstnání na 

práci odpovídající jeho kvalifikaci, jestliže celková doba jeho odborné praxe nedosáhla 
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po řádném (úspěšném) ukončení studia (přípravy) 2 let, …“ [§229 zákona č. 262/2006 

Sb., zákoníku práce].  Studentské praxi a stáži v průběhu studia se však zákoník nevěnuje.  

 

Studentů, zaměstnaných v pracovního poměru, se také týká část zákoníku zabývající se 

prohlubování kvalifikace. „Zvyšováním kvalifikace je studium, vzdělávání, školení, nebo 

jiná forma přípravy k dosažení vyššího stupně vzdělání, jestliže jsou v souladu s potřebou 

zaměstnavatele“ [§231 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce]. V souvislosti 

s tím má zaměstnanec při zvyšování kvalifikace nárok na placené pracovní volno 

kvůli účasti na vyučování nebo školení. Dále na přípravu a vykonání zkoušky v rámci 

studia, což se týká i závěrečné zkoušky, maturitní zkoušky nebo absolutoria. Zaměstnanec 

může čerpat placené pracovní volno i na vypracování a obhajobu závěrečné práce v rámci 

studia. Ve spojitosti s příjímací zkouškou má zaměstnanec nárok na pracovní volno 

v nezbytném rozsahu [§232 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce].  

 

Zaměstnavatel může v souvislosti se zvyšování kvalifikace zaměstnance sledovat jeho 

výsledky. Dále je dle zákoníku práce možné v souvislosti se zvyšováním kvalifikace 

uzavřít mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem kvalifikační dohodu, v rámci níž se 

zaměstnavatel zaváže k tomu, že umožní zaměstnanci zvýšení jeho kvalifikace a 

zaměstnanec se zaváže k setrvání v zaměstnání po smluvenou dobu [§233 a §234 zákona 

č. 262/2006 Sb., zákoníku práce]. 

 

6.1.2 Zákon daních z příjmů 

  Pracující student se v rámci pracovněprávního vztahu stává zaměstnancem a má 

stejná práva a povinnosti jako ostatní zaměstnanci. Zdanění výdělku studenta závisí na 

druhu jeho pracovního poměru, na výši vyplácené měsíční mzdy a na tom, zda student 

podepsal nebo nepodepsal „Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé 

činnosti a z funkčních požitků“ dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (dále jen 

Prohlášení k dani). Toto prohlášení může zaměstnanec podepsat dle zákona o daních 

z příjmů jen u jednoho zaměstnavatele na dané období kalendářního roku.  

 

Zákon o daních z příjmů se týká i slevy na dani pro poplatníky daně z příjmů fyzických 

osob. U vysokoškolských studentů se vypočtená daň snižuje o základní slevu ve výši 

24 840 Kč a dále o „slevu na studenta ve výši 4 020 Kč u poplatníka po dobu, po kterou 

se soustavně připravuje na budoucí povolání studiem nebo předepsaným výcvikem, a to 
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až do dovršení věku 26 let nebo po dobu prezenční formy studia v doktorském studijním 

programu, který poskytuje vysokoškolské vzdělání až do dovršení věku 28 let“ [Zákon o 

daních z příjmů: §35ba odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb.]. Nárok na tuto slevu při stanovení 

daně nebo záloh prokazuje poplatník plátci daně předložením potvrzením ze školy, na 

jehož základě škola potvrzuje, že se poplatník připravuje v rámci studia na budoucí 

povolání [§38l odst. 2 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů]. 

 

Pokud studentovi vznikne přeplatek na dani, musí podat daňové přiznání, aby tento 

přeplatek získal zpět. Povinnost podat daňové přiznání má každý, jehož roční příjmy 

přesáhly 15 000 Kč. Povinnost nastává rovněž, pokud má student příjmy souběžně od 

více zaměstnavatelů nebo pokud nepodepsal u zaměstnavatele Prohlášení k dani [§38g 

zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů]. 

 

6.1.3 Zákon o vysokých školách 

  Zákon č. 111/1998 Sb. o vysokých školách přímo nedefinuje praxi ani stáž 

studentů vysokých škol. V některých částech sice zmiňuje praxi, ale jen okrajově, 

například v rámci definování standardní doby studia včetně praxe dle §45 odst. 2 nebo 

v rámci ustanovení o vysokoškolském zemědělském nebo lesním statku, což je pracoviště 

VŠ, kde se uskutečňuje praxe studentů §35 odst. 1. Lze říci, že zákon obsahuje pojem 

praxe, ale pouze odkazově. Z toho vyplývá, že vysoké školy v tomto směru mají velkou 

autonomii. 

 

6.2 Typy pracovních poměrů 

  V ČR se hojně používá slovní spojení „studentská brigáda“, avšak legislativa tento 

pojem nijak nedefinuje. Dle zákoníku práce je student považován v rámci 

pracovněprávního vztahu za zaměstnance.  Pro studentskou práci jsou nejčastěji 

využívány dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr – dohoda o provedení práce 

(DPP) a dohoda o pracovní činnosti (DPČ). Co se týče odměny za práci „Minimální mzda 

se vztahuje na všechny zaměstnance v pracovním poměru nebo v právním vztahu 

založeném dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr. … Výše hrubé minimální 

mzdy: základní sazba minimální mzdy pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin 

činí 9 200 Kč nebo 55 Kč za hodinu“ [MPSV 2014]. 
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Co se týče charakteristiky pracujících studentů v ČR (tabulka 3), dle postavení 

v zaměstnání výrazně mezi studenty převažují zaměstnanci nad sebezaměstnanými 

studenty. Co se týče rozdělení dle typu pracovní smlouvy, zde je stav poměrně vyrovnaný, 

ale mírně převažují studenti se smlouvou na dobu určitou. Dle typu úvazku převažují 

studenti na částečný úvazek, avšak více než 40 % studentů při studiu pracuje na plný 

pracovní úvazek. Průměrný počet odpracovaných hodin za týden je u pracujících studentů 

25,5 hodin.  

 

Zdroj: ČSÚ-VŠPS [ČSÚ-VŠPS 2011: 15] 

 

6.2.1 Dohoda o provedení práce 

  Dohoda o provedení práce slouží ke krátkodobému pracovnímu poměru. Dle 

současného zákoníku práce nesmí rozsah práce u DPP překročit 300 hodin v kalendářním 

roce u jednoho zaměstnavatele [§75 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce]. Lze však 

uzavřít několik DPP nezávisle na sobě u více zaměstnavatelů a v rámci každé DPP využít 

limit 300 hodin za kalendářní rok.  

 

Dohodu o provedení práce je nutné uzavřít v písemné formě, jinak je neplatná. Pokud 

výdělek na základě DPP nepřesáhne 10 000 Kč, neplatí se z něj ani zdravotní ani sociální 

pojištění. V případě daně z příjmů platí, že pokud výdělek nepřesáhne 10 000 Kč a student 

Tabulka 3: Charakteristiky pracujících studentů v ČR (období 2006–2010) 
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podepíše Prohlášení k dani, strhne zaměstnavatel 15% zálohu na daň a uplatní daňové 

slevy. Pokud student nepodepíše Prohlášení k dani, zaměstnavatel mu automaticky odečte 

15% srážkovou daň. Když však výdělek přesáhne 10 000 Kč, zaměstnavatel z této částky 

odečte jak zdravotní a sociální pojištění, tak i 15% zálohu na daň, avšak daň se v tomto 

případě vypočítává ze superhrubé mzdy. Student, který podepsal Prohlášení k dani má při 

podání daňového přiznání nárok na vrácení zaplacené 15% daně zpět [Dlouhá 2015]. 

 

6.2.2 Dohoda o pracovní činnosti 

  Dohoda o pracovní činnosti se sjednává v případě práce na kratší pracovní úvazek. 

Rozsah práce u DPČ za kalendářní rok není nijak omezen, avšak nesmí v průměru 

překročit polovinu stanovené týdenní pracovní doby (20 hodin), dodržování tohoto 

pravidla se posuzuje za celou dobu platnosti DPČ, avšak nejdéle za 52 týdnů. DPČ lze 

uzavřít jedině písemně, zrušena může být bez uvedení důvodu s 15denní výpovědní 

lhůtou [§76 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce]. 

 

Co se týče platby sociální a zdravotního pojištění u DPČ, pokud je výdělek studenta nižší 

než 2 500 Kč nemusí se z něj odvádět zdravotní ani sociální pojištění. Když však dosáhne 

alespoň 2 500 Kč, zdravotní a sociální se musí z výdělku odvést. V případě, že má student 

sjednáno s jedním zaměstnavatele více DPČ, měsíční výdělky se sčítají. Pokud jejich 

součet přesáhne 2 500 Kč, z každé z DPČ se musí odvést zdravotní a sociální pojištění. 

V případě daně z příjmů se z výdělku z DPČ odvádí 15% záloha na daň. Když student 

podepíše u zaměstnavatele Prohlášení k dani, sníží se záloha na daň o daňová zvýhodnění. 

I v případě DPČ platí, že pokud má student podepsané Prohlášení k dani po podání 

daňového přiznání mu bude uhrazená daň vrácena zpět [Dlouhá 2015]. 

 

6.2.3 Klasický pracovní poměr 

  Pokud se student rozhodne pracovat na klasický pracovní poměr v rámci pracovní 

smlouvy, má dle zákoníku práce všechna práva a povinnosti jako každý jiný zaměstnanec. 

Z výdělku mu bude odečtena 15% zálohová daň, dále zdravotní a sociální pojištění. Práce 

při studiu je zvýhodněna tím, že si student může odečíst slevu na studenta ve výši 

4 020 Kč ročně. V klasickém pracovním poměru nejsou studenti moc zvýhodněni, avšak 

oproti dohodám o pracích, konaných mimo pracovní poměr, je klasický pracovní poměr 

výhodnější z hlediska firemních benefitů a placené dovolené. 
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6.2.4 Podnikání 

  U studentů do 26 let se podnikání považuje za vedlejší výdělečnou činnost, což 

přináší určité výhody. Když se student rozhodne podnikat, musí se rozhodnout, ve které 

živnosti chce podnikat a poté zažádat o živnostenský list. V případech některých činností 

je možné začít podnikat i bez živnostenského listu. V prvním roce podnikání není třeba 

odvádět zálohy na sociální a zdravotní pojištění. V případě, že příjmy z podnikání po 

odečtu výdajů nepřekročí za kalendářní rok rozhodnou částku, která pro rok 2015 činí 

63 685 Kč, na sociálním pojištění není třeba odvádět nic (což platí všeobecně pro vedlejší 

výdělečnou činnost). Pokud tuto částku jedinec překročí, doplatí ji podle dosaženého 

zisku a vznikne pro něj povinnost odvádět měsíční zálohy každý rok. Zdravotní pojištění 

za studenta do 26 let hradí stát a z toho důvodu ho za první rok podnikání nemusí platit. 

V dalších letech student platí zálohy dle svého skutečně dosaženého příjmu [ipodnikatel 

2014]. 

 

Každý rok musí student v rámci podnikání podat daňové přiznání kvůli odvodu daně 

z příjmů. I v tomto případě může student využít slevu na studenta dle zákona o daních 

z příjmů. Ve výsledku tak student s nízkými výdělky neplatí sociální pojištění a odvody 

na zdravotní pojištění, může mít nižší než minimální, jelikož dolní hranice záloh na 

zdravotní pojištění pro OSVČ (osoby samostatně výdělečně činné), která je 1 797 Kč, se 

na studenty nevztahuje [ipodnikatel 2014].  
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7 Kombinování studia a zaměstnání v praxi 

  Sloučení pracovního a studentského života je klíčové ve vztahu k prodlužující se 

se době studia v ČR. V roce 2001 byl průměrný věk absolventů magisterského studia 

24,7 let, v roce 2005 již 25,6 let a v roce 2010 25,9 let. Mezi roky 2001–2010 došlo 

k nárůstu o 1,2 roku, což má vliv na počet ekonomicky aktivních osob v populaci [ČSÚ-

VŠPS 2011: 17]. „Zvyšující se průměrná doba studia v České republice není v současné 

době kompenzována významně vyšší participací studentů na trhu práce. V tomto kontextu 

se jeví jako vhodný příklad severské státy Evropy, ale i Německo, Rakousko a Nizozemí, 

kde je vyšší průměrná doba studia mladých lidí doprovázena i vysokou mírou 

zaměstnanosti osob ve věku do 30 let [ČSÚ-VŠPS 2011: 19]. 

 

Míra zaměstnanosti osob ve věku 20–24 let byla v roce 2010 v ČR 43,3 %, tato hodnota 

je nižší než je průměr států EU 27 (50,4 %). Ve věkové kategorii 25–29 let je na tom ČR 

lépe s hodnotou 72,4 % mírně převyšuje úroveň států EU 27 (72,2 %). Z dat v tabulce  4 

je zřejmé, že vysoká míra zaměstnanosti osob ve věku 20–29 let byla v roce 2010 

v severských zemích, Německu, Rakousku a Nizozemsku. Při porovnání míry 

zaměstnanosti s podílem studujících osob lze pozorovat, že „v těchto zemích je dosti 

rozvinuté sladění pracovního a studijního života, naopak v zemích jižní Evropy je tomu 

spíše naopak. … Česká republika se zatím nevyznačuje výrazně špatným postavením 

mladých osob na trhu práce, na druhé straně je zaměstnanost studentů v současné době 

velmi nízká. Právě nedostatek získaných kvalifikačních předpokladů během studia může 

v budoucnu v České republice přispívat k zhoršení postavení mladých lidí na trhu práce“ 

[ČSÚ-VŠPS 2011: 15–16]. 
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Zdroj: EUROSTAT [ČSÚ-VŠPS 2011: 16] 

 

Evropská unie se v rámci strategie Evropa 2020 zaměřuje na tři priority: inteligentní růst, 

udržitelný rozvoj a růst podporující začlenění. V souvislosti s pracujícími studenty je 

klíčová iniciativa „mládež v pohybu“, která se zaměřuje na „posílení výkonu systémů 

vzdělávání a usnadnění vstupu mladých lidí na pracovní trh“ [Evropská komise 2010: 5]. 

Jedním z cílů této stěžejní iniciativy je „podporovat mobilitu studentů a stážistů a zlepšit 

situaci v oblasti zaměstnávání mladých lidí. Na úrovni EU bude komise pracovat na 

těchto záměrech: … Zahájit rámcové politiky pro zaměstnanost mládeže, zaměřené na 

snížení nezaměstnanosti mladých lidí, jež by měly za přispění členských států a sociálních 

partnerů podpořit vstup mladých lidí na trh práce prostřednictvím odborného vzdělávání, 

stáží nebo dalších forem odborné praxe … Na národní úrovni budou členské státy muset: 

zajistit účinné investice do systému vzdělávání a odborné přípravy na všech úrovních (od 

předškolní po vysokoškolskou) “ [Evropská komise 2010: 13–14]. 

 

Ze strategie vyplývá v souvislosti s problematikou, jíž se věnuje tato práce, že pro zlepšení 

situace v oblasti zaměstnávání mladých lidí je důležité, aby studenti absolvovali odborné 

stáže nebo praxe, jelikož to usnadní vstup absolventů na trh práce. Evropská unie tedy 

obecně podporuje praxi a stáže studentů vysokých škol. 

Tabulka 4:Míra zaměstnanosti dle věkových skupin v zemích EU v roce 2010 
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Podobné stanovisko zastává i Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD), 

která se v rámci mezinárodního srovnání zaměřila i na problematiku kombinování studia 

a zaměstnání. Ve srovnání v rámci zemí OECD skončila ČR na posledním místě (graf 1). 

Dále OECD upozorňuje na to, že většina studentů pracuje mimo formální programy 

zahrnující praxi. Je proto třeba posílit opatření, která umožňují získání praxe studentům, 

jelikož o úspěchu mladých lidí zapojujících se na trh práce rozhoduje nejen jejich 

kvalifikace, ale také získané praktické dovednosti, která mají stále větší význam [OECD 

2015: 20, 33]. 

 

Graf 1: Podíl mladých lidí (16–29 let) kombinujících práci a studium 

 

Zdroj: OECD v rámci svého mezinárodního výzkumu pracovních kompetencí dospělých (PIAAC) 2012 

[OECD 2015: 19] 

 

7.1 Příčiny studentů pro vstup na trh práce 

  Na základě výzkumného šetření jsem zjistila dva hlavní důvody pro vstup studentů 

na pracovní trh, prvním je potřeba finančních prostředků pro zabezpečení v době studia a 

druhým je získání praxe pro budoucí zaměstnání.  

 

Vlastní výdělek je pro studenty vysokých škol zásadní položkou ve struktuře příjmů. 

Z grafu 2 je zřejmé, že téměř 80 % studentských příjmů pochází od rodičů a z vlastního 

výdělku. Pokud by studenti VŠ nepracovali, v některých případech by nebyli schopni ani 

s podporou rodičů financovat své studium, protože ostatní finanční zdroje zahrnující 

například prospěchové a sociální stipendium, přídavek na dítě nebo jiné sociální dávky 

tvoří zhruba 20 % studentských příjmů. V rámci výzkumu Eurostudent 2009 uvedlo 39 % 
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studentů, že nedostatek financí by mohl ohrozit jejich studium [Fischer, Matějů 2009: 

10].  

 

Graf 2: Zdroje financování studia na vysoké škole dle typu školy (studenti denního studia) 

 

Zdroj: Eurostudent 2009 [Fischer, Matějů 2009: 8] 

 

V rámci výzkumného šetření v některých případech přispívali rodiče finančními 

prostředky studentům, ať už se jednalo o příspěvek na bydlení nebo celkové finanční 

zabezpečení po dobu studia. Pokud studenti stále bydlí doma, tak je rodiče živí a ušetří 

tak náklady na bydlení. Naopak někteří dotázaní uvedli, že jim rodiče nepřispívají nic, 

jelikož jsou finančně samostatní.  

 

Asi si myslím, že jako u většiny lidí to byla ta finanční situace, ve který jsem se nacházel.  

(Jan 26 let, Učitel v MŠ) 

 

No nejsem z Prahy, bydlím v pronájmu a potřebovala jsem prostě finance. Nemohla jsem 

si dovolit nepracovat.  

(Kristýna 22 let, Pokladní) 

 

Při interview jsem také zjišťovala, co tvoří největší výdaje respondentů. Dotázaní uváděli 

výdaje na bydlení, jídlo, volnočasové aktivity (cvičení, kino, zábava) a provozní výdaje 
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(telefon, MHD, benzín). Dle očekávání u dojíždějících studentů byly největšími výdaji 

výdaje na dopravu a u studentů bydlících v pronájmu náklady na bydlení.  

 

Získání praxe pro budoucí zaměstnání souvisí s rozvojem lidského kapitálu, jelikož u 

mladých lidí vstupujících na trh práce je klíčová absence praktických pracovních 

zkušeností. Následkem toho jsou absolventi po ukončení studia v relativní nevýhodě 

oproti osobám, které už jsou na trhu práce. Absolventi sice mají odpovídající kvalifikaci 

z hlediska vzdělání, chybí jim však zkušenost a zběhlost v daných pracovních postupech. 

Z toho důvodu se mnoho studentů snaží hledat zaměstnání související s oborem jejich 

studia již během studia na VŠ [Koucký, Ryška, Zelenka 2014: 47–48]. 

 

Jak už jsem řekla, chci být atraktivní na trhu práce, chci mít praxi, protože vím, že jenom 

samotné vzdělání dneska už vůbec nic neznamená a že firmy hledí na to, jestli tu praxi 

máte nebo ne, i přesto že učitelé to třeba neradi vidí, abyste chodili do práce a do školy 

a nechápou to, tak mě přijde, že to jinak nejde, bohužel ta doba se furt posouvá a ty nároky 

jsou na absolventy mnohem větší dneska. 

(Martina 21 let, Výzkumná agentura) 

 

Chtěla jsem praxi v oboru, která se mi doufám bude hodit pro shánění potom trvalého 

zaměstnání. Prostě zkušenosti v tom oboru. Nebo zkušenosti vůbec se získáváním práce, 

s pohovorem se vším tím, co s tím souvisí, prostě s nějakou přípravou životopisu, 

jakoukoliv zkušeností, setkávaní se s novými lidmi. Cokoliv nového, co mě vzdělává a 

bude pro mě přínosem. Finanční důvody pro mě klíčové nebyly, protože rodiče mě 

podporují finančně dostatečně.  

(Petra 22 let, Technologie potravin) 

 

Z hlediska souvislosti studia a zaměstnání ve výzkumném šetření u některých studentů 

souvisí zaměstnání s jejich studiem a u některých nikoliv. „Z hlediska pracovní kariéry a 

vstupu na pracovní trh po ukončení studia je lepší mít pracovní zkušenost, která souvisí 

se studiem. Ovšem zároveň platí, že lepší je mít jakoukoli pracovní zkušenost než žádnou“ 

[Koucký, Ryška, Zelenka 2014: 94]. Z grafu 3 je zřejmé, že nějakou pracovní zkušenost 

před vstupem na VŠ mají skoro všichni studenti. Co se týče pracovní zkušenosti 

související se studiem, tu má během studia více než polovina studentů. Je však patrné, že 
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studenti častěji získávají pracovní zkušenosti během studia v oblastech, které nesouvisí 

s jejich studiem. 

 

Graf 3:Pracovní zkušenost před a během studia 

 

Zdroj: [Koucký, Ryška, Zelenka 2014: 94] 

 

7.2 Vliv studentské práce na zaměstnatelnost a studium 

  V této části práce se zaměřím na vliv, který může mít studentská práce na studium 

a zaměstnatelnost studentů. K tomuto účelu budu čerpat ze zahraničních odborných 

článků, zabývajících se touto problematikou a dále využiji data z provedených interview.  

 

7.2.1 Pozitivní vliv 

  Z pohledu konceptu zaměstnatelnosti a jeho tří dimenzí má kombinování studia a 

práce nepochybně pozitivní vliv na zvýšení lidského a sociálního kapitálu. V rámci 

lidského kapitálu studenti získávají přenositelné dovednosti, které zahrnují komunikační 

dovednosti a týmovou práci, tyto dovednosti jsou uplatnitelné i v rámci akademického 

studia. Může také dojít ke zlepšení sebevědomí a sebedůvěry jedince, který se díky 

zaměstnání stane samostatnějším a je poté perspektivnější na trhu práce. Dalším 

pozitivním přínosem je nepochybně zlepšení organizace času, jelikož kombinování 

činností vyžaduje přesné naplánování obou aktivit [Broadbridge, Swanson 2006: 163, 

166–167]. 
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Lze najít velký nepoměr mezi úrovní kompetencí požadovaných v zaměstnání a úrovní 

získanou studiem na VŠ. Studenti u následující kompetencí vnímají. Úroveň, kterou 

disponují, je nižší než ta, kterou zaměstnavatelé požadují. Lze říci, že na zlepšení úrovně 

těchto dovedností má studentské zaměstnání pozitivní vliv.  

Jedná se především o:  

 Dovednost komunikovat s lidmi 

 Schopnost zvládat zátěžové situace a překážky 

 Dovednost identifikovat a řešit problémy 

 Schopnost nést odpovědnost 

 Schopnost přizpůsobit se změněným okolnostem  

 Dovednost samostatně se rozhodnout 

 Dovednost tvořivého a pružného myšlení a jednání  

[Koucký, Ryška, Zelenka 2014: 154] 

 

No jako určitě pozitivní (vliv), jelikož tenhle obor studuju a chtěla bych se mu potom 

věnovat, tak vlastně mám poznatky, které ve škole člověk nezíská. Už se člověk učí 

přebírat zodpovědnost za svojí práci. Prostě člověk celkově poznává ten obor, pracovní 

proces a je to pro mě dost velký přínos bych řekla.  

 (Martina 21 let, Výzkumná agentura) 

 

Získání pracovních zkušeností, pracuju s penězi a komunikuju s lidmi, třeba i cizinci, tak 

že i třeba zlepšení jazyků.  

(Pavel 23 let, Pokladní) 

 

Pro mě je hodně přínosný. Myslím si, že asi vždycky záleží na tom, jak člověk k práci, 

kterou dělá, přistupuje. Ale já tu práci pro sebe beru jako hodně přínosnou. Mám možnost 

absolvovat různý školení a stáže v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, 

tam si v podstatě vybírám nebo se zaměřuju na to, co mě vyloženě zajímá. 

(Jan 26 let, Učitel v MŠ) 

 

 

Riggert po studiu literatury a vlastním výzkumu zjistil, že pouze úvazky v počtu více jak 

20 hodin za týden mají negativní dopad na akademické studium. Dále poukázal na to, že 
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zaměstnání při studiu ovlivňuje setrvání ve studiu a že studenti, kteří pracují 15 hodin 

týdně nebo méně mají dokonce vyšší míru retence (udržení studenta ve studiu), než 

nepracující studenti [Riggert 2006 in Munro 2011: 37]. 

 

Pracující studenti jsou oproti nepracujícím studentům ve výhodě v tom, že už si byli 

schopni nějakou práci najít – prošli si výběrovým řízením, vyzkoušeli si pracovní 

pohovor, sestavení životopisu, což jsou věci, které je třeba si prakticky vyzkoušet a je 

dobré je umět dříve, než se člověk pustí naplno do profesního života. V některých 

případech může být náročná práce pro studenty i motivací ke studiu a k tomu, aby v něm 

pokračovali [Broadbridge, Swanson 2006: 163, 166–167].  

 

Kvalitní pracovní prostředí může také poskytnout studentům bohatý zdroj pro učení a 

vědomostní rozvoj. V zaměstnání studenti prakticky zjistí, jak funguje daná 

společnost/firma v praxi. V rámci pracovního procesu si studenti mohou zlepšit 

organizační dovednosti a přebírají zodpovědnost za svou práci. Výhodou je také naučit 

se pracovat v obtížných a stresujících situacích a umět vyřešit konflikty na pracovišti 

[Blake 2014: 382, 385]. 

 

Je to přínosný, jednak jednání s lidmi v práci – komunikace, domlouvání prostě čehokoliv, 

jakýkoliv administrativy, zároveň prostě taková ta otrkanost, že si tu práci dokážeš najít, 

dokážeš se o ní poprat. Sestavit si ten životopis, tak aby tě přijali. Zároveň praktický 

zkušenosti, samozřejmě už víš, jak to chodí v tom průmyslu i když seš brigádník někde 

dole, tak chápeš, jak funguje ta firma a tak. Rozhodně je to přínos.  

(Petra 22 let, Technologie potravin) 

 

Z pohledu sociálního kapitálu mohou studenti zlepšit své sociální dovednosti a začlenit 

se do sociálních sítí, které mohou v budoucnu využít v rámci své pracovní kariéry 

[Broadbridge, Swanson 2006: 166–167]. Pokud studenti pracují v oboru, který studují a 

zaměstnavatel je s jejich prací spokojen, v některých případech přejdou plynule ze 

studentské brigády na hlavní pracovní poměr [Blake 2014: 382]. Mnoho studentů se tak 

snaží najít stálé zaměstnání související s oborem, který studují už během studia, což 

dokládá, že existuje velká propojenost mezi vzděláváním a trhem práce [Koucký, Ryška, 

Zelenka 2014: 48]. 
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No pozitivní, naučila jsem se toho fakt hodně, tak že tam bych ocenila úplně všechno. 

Určitě bych tam taky chtěla zůstat do budoucna na hlavní pracovní poměr po 

dostudování, už se zrovna ptám teď. 

(Blanka 22 let, Administrativní práce) 

 

Z pohledu kariérové identity mají studenti prostor vyzkoušet si v rámci studentských prací 

zaměstnání, kterému by se chtěli potencionálně věnovat, jelikož často nemají vidinu 

budoucích pracovních aspirací. Tím získají přehled o tom, co dané zaměstnání zahrnuje 

a zjistí tak čemu se chtějí do budoucna věnovat.  

 

A pozitivní vliv to má na mě v tom, že už vím, jakým směrem se chci do budoucna ubírat, 

vím, že vlastně na magistru už chci studovat jenom samotný výzkum a teoretický sociologii 

se nechci věnovat vůbec.  

(Martina 21 let, Výzkumná agentura) 

 

Pozitivně dále pracující studenti vnímají autonomii, jelikož v některých případech díky 

tomu, že pracují a mají vlastní finanční prostředky, nemusí být závislí na svých rodičích 

[Munro 2011: 42]. Jelikož v některých případech vnímají studenti příspěvek na studium 

jako velkou finanční zátěž rozpočtů rodičů [Fischer, Matějů 2009: 8].   

 

Jako rodiče mě podporují částečně, ale byla to nutnost, nemůžu být na nich závislá. Moje 

hlavní příjmy se snažím vydělat sama. 

(Kristýna 22 let, Pokladní) 

 

Z hlediska přístupu win-win ze zapojení studentů na trhu práce získají všichni 

zainteresovaní aktéři. Studenti si zlepší úroveň lidského a sociálního kapitálu a získají 

pracovní aspirace a motivaci do budoucího kariérního života. Zaměstnavatelé mají 

možnost získat flexibilní kvalifikovanou pracovní sílu a v případě spokojenosti mohou 

studenty po absolvování studia přijmout jako plnohodnotné zaměstnance, kteří již mají 

přehled o fungování dané společnosti a používaných pracovních postupech. Prospěch ze 

slučování studentského a pracovního života mohou mít i vysoké školy, jelikož absolventi 

s pracovní zkušeností mají vyšší pravděpodobnost získání pracovního uplatnění. Vysoké 

školy poté mají nižší míru nezaměstnanosti svých absolventů, což je důležitý ukazatel 

kvality studia, na který se zaměřují budoucí zájemci o studium.  
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7.2.2 Negativní vliv 

   Nárůst studentské práce má zásadní dopad na vzdělávání. Uvedený dopad může 

být jak pozitivní, tak negativní. Mezi negativní aspekty lze zařadit zejména nedostatek 

času na akademické studium, což se může odrazit na horším prospěchu studentů, absencí 

na přednáškách a seminářích i na tom, že si studenti zapíší do školního rozvrhu méně 

předmětů, než kdyby nepracovali. Negativně se také práce studentů projevuje i na 

pozdním odevzdávání úkolů a seminárních prací v rámci studia. Někteří studenti mají 

problém se zvládnutím pracovní zátěže v zaměstnání [Broadbridge, Swanson 2006: 162–

163; Blake 2014: 382]. Kombinování studia a práce není snadné a vytváří tlak na studenty. 

V důsledku nedostatku času studenti méně čtou a méně s zabývají výzkumem [Robbins 

2010: 112–113]. 

 

Ze školy mě vyhodili kvůli tomu, že jsem neudělala jednu z povinných zkoušek, a když se 

neudělá povinná tak je ukončeno studium. Tak jsem se rozhodla to zkusit znovu. Já si 

myslím, že nedostatek času na studium tam svojí roli taky hrál, že jsem neměla čas na 

dostatečnou přípravu a to se odrazilo u zkoušky, kterou jsem nedala. … Pracovat musím, 

tím toho času mám míň, který bych věnovala přípravě do školy. A tím, že už jsem jednou 

byla neúspěšná ve studiu tak si myslím, že mě to možná trochu ovlivňuje. Třeba si 

nastavím míň přednášek než bych si nastavila, když bych do práce nechodila, přípravu 

nemám tak intenzivní a třeba zkouškový období je pro mě vždycky náročnější, protože do 

práce musím, ale zároveň se musím učit na zkoušku. 

(Kristýna 22 let, Pokladní) 

 

A je pravda, že mi ta práce strašně zkracuje čas na to studium a navíc ještě třeba si 

nemůžu vybrat úplně přesně ty přednášky, který bych chtěl ty volitelný a povinně volitelný, 

ale musím to vždycky prostě přizpůsobit tomu, abych si časově vyšel a skloubil to s prací. 

To je jako negativum a kolikrát mi to vadí, hodně mi to vadí. 

(Jan 26 let, Učitel v MŠ) 

 

Důležitým negativním faktorem je i únava, jelikož pokud je student celý den v práci, tak 

se po příchodu domů nemůže dostatečně připravit na výuku. Pracovní zátěž má také 

negativní dopad na mimo školní aktivity a volný čas, jelikož pracujícím studentům 
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volného času moc nezbývá a tak nemají čas ani na odpočinek a relaxaci, což se může 

projevit i celkovým vyčerpáním. Problémem je také zkombinování obou aktivit během 

zkouškového období, kdy se studenti potřebují intenzivně připravovat na studium, velmi 

záleží na přístupu zaměstnavatele [Broadbridge, Swanson 2006: 162–163; Blake 2014: 

382]. 

 

Teď momentálně poslední měsíce prakticky vůbec (nemá volný čas). Protože buďto jsem 

v práci nebo jsem ve škole. Tak že vlastně teď mi nezbývá prakticky čas vůbec na volný 

čas.  

(Jan 26 let, Učitel v MŠ) 

 

Na školu mám fakt hodně málo času vzhledem k práci a k tomu, že se chci ještě něčemu 

věnovat. Tak že jako zbývá (volný čas), ale musím si ho dělat sama, když bych se fakt měla 

věnovat škole na plno tak bych neměla volný čas. … Každopádně v čase to má na mě 

negativní vliv, že prostě kolikrát tu školu trošku odsunu stranou. 

(Martina 21 let, Výzkumná agentura) 

 

Negativní, bere to volný čas, ale já se furt snažím to nějak tak spravedlivě rozdělit. Záleží 

na tom, jak si to kdo uspořádá. Já to zvládám.  

(Petra 22 let, Technologie potravin) 

 

Je třeba také uvést, že odborníci ve vzdělávání jsou stále více znepokojeni počtem 

pracujících studentů, jelikož se objevují obavy, že kombinování rolí má spíše negativní 

než pozitivní efekt [Hodgson, Spours 2001 in Broadbridge, Swanson 2006: 162].  

 

7.2.3 Neutrální vliv 

  Někteří studenti uvádí, že jejich zaměstnání neovlivňuje jejich akademické 

studium. Což naznačuje, že tito studenti jsou schopní v rámci harmonizace rolí zvládnout 

požadavky jak studia, tak i zaměstnání bez toho, aby to negativně ovlivnilo jednu z rolí 

[Broadbridge, Swanson 2006: 163]. To, že zaměstnání nemá žádný vliv na studium, se 

také ve výzkumném šetření objevilo. 
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Nemůžu říct, že bych pracoval na úkor studia.  

(Pavel 23 let, Pokladní) 

 

Když chci volno tak ho mám. Tak že čas na učení mám, když potřebuju. 

(Blanka 22 let, Administrativní práce) 

 

7.3 Strategie studentů při kombinování studia a zaměstnání 

  Z hlediska strategií pro kombinování studia a práce studenti v rámci výzkumného 

šetření uváděli, že důležité je si obě činnosti naplánovat a určit si prioritní činnost. Ve 

výpovědích studentů se opakovaly tři strategie. První zahrnuje time management – dobré 

naplánování obou aktivit. Druhá strategie spočívá ve střídání priorit činností v různých 

časových obdobích dle potřeby. Někteří studenti volili i kombinaci obou těchto možností, 

což vede k tomu, že si student určí, kolik dní v týdnu přibližně bude věnovat dané činnosti 

a dle toho si poté organizuje svůj časový harmonogram.  

 

Ta strategie je taková, že vždycky během semestru do školy chodím, odchodím to, ale 

snažím se úplně tu (školní) práci minimalizovat. A zase když přijde zkouškový, tak tam 

zase trošku potlačím práci a zase se věnuju hlavně škole, protože vím, že je to důležitý, 

abych tu školu vůbec dokončil. Takže vlastně se to nějakým způsobem střídá ten čas a 

vůbec i ta důležitost práce nebo toho studia podle toho, jaký je období a o zkouškovým 

můžu říct, že pro mě je prioritou ta škola a ne práce.  

(Jan 26 let, Učitel v MŠ) 

 

Mám strategii takovou, že se snažím využít volný chvíle, plánuju si jednotlivý dny, co kdy 

budu jak dělat a proč. Prostě důležitý je ten time management u toho, prostě vědět, kdy 

co bude, kdy co nebude. Kdy mám volno, kdy ho nemám a motivace k tomu, proč to 

všechno dělám.  

(Petra 22 let, Technologie potravin) 

 

Tak na prvním místě je ta škola v tuhle chvíli, ale nastavím si většinou to co je nutný. Není 

to tak že bych si školu udělala ideálně, tak jak chci a pak tomu přizpůsobila práci. Nejdřív 

si nastavím to, co je nutný ve škole tomu uzpůsobím práci a když mi zbyde ještě nějaký 

čas v týdenním rozvrhu tak tam ještě něco doladím s tou školou. Ale musím to kombinovat, 
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škola je na prvním místě, ale musí se to oboje nějak pohladit. Nějaký dobrý časový 

naplánovaní.  

(Kristýna 22 let, Pokladní) 

 

Nevím, jestli vyloženě strategii, prostě to tak nějak kloubím, co to jde a vlastně práci pak 

nedávám víc než ty tři dny v týdnu, pokud nejsou prázdniny. V tom pracovním týdnu, což 

je pět dní, tak abych dva dny ještě měla případně na tu školu. Tak že vlastně je to tak čtyři 

dny škola tři dny práce by se dalo říct, ale samozřejmě to ve finále v praxi vždycky takhle 

nefunguje. 

(Martina 21 let, Výzkumná agentura) 

 

Při utváření strategie je klíčové, jak se škola staví k nepřítomnosti studentů ve výuce a 

jak je samotné studium náročné. Někteří dotázaní vnímají své studium jako středně 

náročné a někteří ho označili jako spíše náročné. Z pohledu docházky se respondenti 

shodli na tom, že přednášky jsou v rámci jejich studia dobrovolné a povinná docházka je 

pouze v rámci cvičení a seminářů. To, zda studenti dochází na dobrovolné přednášky, je 

často ovlivněno tím, zda jsou přednášky pro studenty přínosné a zda je jejich obsah 

dostupný. Z hlediska vysokých škol a jejich postoje k nepřítomnosti studentů ve výuce 

studenti uváděli, že záleží na vyučujícím, jak se k tomu individuálně staví. Někteří 

docházku sledují i v rámci přednášek a přihlížejí k ní v rámci klasifikace.  

 

Já jsem proto chodit na přednášky akorát, jak nebydlím v Praze tak mi to časově 

nevychází, tak že radši nejdu a doplním si to nějak z materiálů podle sylabu, beru to tak, 

že je to vlastně můj trest, že když tam nejsem tak si to musím doplnit sama.  

(Martina 21 let, Výzkumná agentura) 

 

Záleží, jak která přednáška ti přijde, někdy jsou nezbytný pro pochopení, některý jsme si 

řekli, že to nemá cenu, že nám ten vyučující neřekl nic jiného než, co bylo na slajdu, který 

je volně dostupný. … Já osobně jsem preferovala přístup, když mi to k něčemu bylo jsem 

tam, když jsem věděla, že mi to k ničemu není, nebyla jsem tam. 

(Petra 22 let, Technologie potravin) 

 

Účast není povinná, ale spíš je to třeba za body, tak že v rámci hodnocení za plusový 

body.  

(Lenka 24 let, Administrativní práce) 
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Co se týče praxe některé vysoké školy, o kterých jsem ve výzkumu získala informace, 

vyžadují odbornou praxi a některé nikoliv. V porovnání s Evropskými zeměmi je výuka 

na VŠ v ČR málo zaměřená na získání praktických dovedností. Projevem toho je i nízký 

podíl stáží a praxí během studia, protože ty jsou důležité pro nabývání praktických 

zkušeností. Je však důležité říci, že v ČR v posledních letech dochází v této oblasti ke 

zlepšení [Koucký, Ryška, Zelenka 2014: 79].  

 

Vyžaduje (praxi), ale bohužel až ve čtvrtém ročníku studia, což mi přijde příliš pozdě. Ale 

vyžaduje, máme tří týdenní praxe, přijde mi to na náš obor málo. Škola nám to pomáhá 

zprostředkovat, dává nám kontakty, jelikož má určité renomé tak nám dokáže zajistit 

místa, která jsou jinak těžko dostupná. Ale myslím si, že bychom měli mít mnohem více 

praxe.  

(Petra 22 let, Technologie potravin) 

 

Graf 4: Stáže a praxe jako součást studia 

 

Zdroj: [Koucký, Ryška, Zelenka 2014: 81] 

 

Z grafu 4 je zřejmé, že mezi bakalářským a magisterským studiem nejsou v průměru velké 

rozdíly v účasti na stáži a praxi během studia. Viditelný rozdíl je až v případě doktorského 

studia, kdy jsou studentské stáže a praxe častější. Výrazné rozdíly jsou mezi jednotlivými 
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fakultami, jelikož některé studijní programy si bez praxe nelze ani představit. Jedná se 

především o lékařské, farmaceutické a zdravotnické fakulty, fakulty tělesné výchovy dále 

také pedagogické fakulty.  

 

S kombinováním studia a práce souvisí také to, zda zaměstnavatel vychází vstříc 

studentům, jelikož během zkouškového období je flexibilita studentů menší než po zbytek 

semestru. Avšak z pohledu flexibility a adaptability, jenž jsou jednou z dimenzí 

zaměstnatelnosti, jsou studenti VŠ velmi perspektivní skupinou na trhu práce. Ve 

výzkumném šetření respondenti uvedli, že jim zaměstnavatelé naprosto vycházejí vstříc 

při organizaci zaměstnání a školy. Jednou z možností je i pracovat z domova, pokud to 

zaměstnavatel umožní. Další možností je také nárazová práce dle aktuálních časových 

možností studenta. 

 

To můžu říct, že v práci mi vychází vstříc naprosto. Tak že kdykoliv potřebuju volno tak 

není problém. Kdykoliv mám nějakou zkoušku, můžu si vybrat dovolenou nebo klidně 

můžu dostat studijní volno.  

(Jan 26 let, Učitel v MŠ) 

 

Berou studenty tak že s tím počítají a dávají mi i vlastně najevo, že pokud potřebuju něco, 

co se týče školy, tak že tam nemusím chodit. 

(Martina 21 let, Výzkumná agentura) 
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Závěr 

  V práci jsem se pokusila zmapovat problematiku kombinování denního studia na 

VŠ a zaměstnání v ČR. Cílem práce bylo zjistit, jaké jsou institucionální a legislativní 

podmínky pro skloubení prezenčního studia na vysoké škole v ČR a zaměstnání z hlediska 

současné politiky zaměstnanosti a vzdělávací politiky. Dále objasnit vliv, který má 

kombinování studia a práce na akademické studium a zaměstnatelnost studentů. Cílem 

práce bylo také identifikovat strategie studentů pro kombinování studia a práce a 

problémy, které s tím souvisejí perspektivou pracujících studentů. 

 

V závěru lze říci, že Česká republika v současné době příliš nepodporuje studenty denního 

studia na vysokých školách k tomu, aby se zapojili na pracovní trh. Avšak práce při studiu 

je vhodnou metodou, jak zamezit vzniku nezaměstnanosti po ukončení studia. Na základě 

obsahové analýzy legislativních dokumentů lze říci, že zákon o vysokých školách vůbec 

nedefinuje praxi ani stáž studentů vysokých škol, jednotlivé vysoké školy si tak praxi 

definují pro své studijní obory samostatně. Zákoník práce se studentské praxi v průběhu 

vysokoškolského studia nevěnuje. Definuje pouze odbornou praxi absolventů škol 

a nárok na placené pracovní volno v souvislosti s prohlubováním kvalifikace 

u zaměstnanců pracujících na hlavní pracovní poměr. Zákon o daních z příjmů 

zvýhodňuje pracující studenty denního studia slevou na dani ve výši 4 020 Kč za rok. Co 

se jednotlivých typů pracovních poměrů týče, pro studenty je nejvýhodnější DPP, jelikož 

pokud samotný výdělek studenta nepřesáhne částku 10 000 Kč, nejsou z této částky 

odečítány žádné srážky.  

 

Z prostudovaných dokumentů vyplývá, že v porovnání s Evropskými zeměmi je výuka 

na VŠ v ČR málo zaměřená na získání praktických dovedností. Evropská unie i OECD 

upozorňují na to, že je třeba posílit opatření, která umožňují získání praxe studentům VŠ, 

jelikož získání praktických dovedností je za současných podmínek na trhu práce pro 

absolventy VŠ  klíčové. Studenti však v současné době častěji získávají pracovní 

zkušenosti během studia v oblastech nesouvisejících s jejich studiem. 

 

Studenti se zapojují na trh práce ze dvou hlavních důvodů, kvůli získání pracovních 

zkušeností v souvislosti se zvýšením zaměstnatelnosti a kvůli finančním prostředkům za 

účelem zabezpečení během studia. Vlastní výdělek dohromady s finančním příspěvkem 
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od rodičů tvoří téměř 80 % rozpočtu studentů VŠ. Ve většině případů má zaměstnání 

studentů vliv na zaměstnatelnost a akademické studium, ať už se jedná o pozitivní či 

negativní. Studenti vnímají pozitivně získání pracovních zkušeností a praxe pro budoucí 

zaměstnání v rámci zvýšení úrovně lidského kapitálu. Výhodu také vidí v začlenění se do 

sociálních sítí, které mohou později využít při hledání budoucího zaměstnání. Dále 

oceňují získané dovednosti a znalosti a příznivě vnímají i to, že si prošli hledáním práce 

a byli schopni si nakonec nějaké zaměstnání najít. Z hlediska přístupu win-win přináší 

kombinování studia a práce výhody pro všechny zainteresované aktéry. 

 

 Naopak velkou nevýhodu vidí studenti VŠ v nedostatku času na akademické studium a 

odpočinek. Studentům také vadí, že si kvůli práci nemohou uspořádat školní rozvrh dle 

svých preferencí a musí omezit docházku na přednáškách. Náročné je také skloubení obou 

činností během zkouškového období. V ideálním případě, pokud student zvládne 

harmonicky sladit obě činnosti, zaměstnání nemusí akademické studium ovlivňovat 

vůbec.  

 

Pro skloubení studia a práce volí studenti tři strategie. První je postavena na přesném 

naplánování obou aktivit a druhá spočívá ve střídání priorit u obou činností, dle toho jaká 

je zrovna fáze akademického semestru. Poslední strategie je jakousi kombinací obou 

předchozích, jelikož si student určí, kolik dní v týdnu chce věnovat dané činnosti a dle 

toho si plánuje svůj časový harmonogram. 

 

Na závěr je třeba říci, že problematika kombinování studia a práce u studentů VŠ by do 

budoucna potřebovala komplexní řešení, aby studenti po absolvování VŠ měli vysokou 

míru zaměstnatelnosti a byli atraktivní pro zaměstnavatele na trhu práce.  
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Summary 

The bachelor thesis deals with the examination possibilities and strategies for 

combination of university studies and employment in the Czech Republic in the context 

of difficult employment of graduates in the labour market at present, with emphasis on 

increasing their employability. Attention is focused on the issue of working students at 

universities. The goal is to identify student's strategies combine daily study and work and 

how to help the students to prevent them or legislative conditions.  

 

The results of the analysis of legislative documents that the Labour Code and the law on 

higher education student work during their studies don’t define it. The Law on Income 

Tax supports full-time students a tax credit. 

 

Of the studied documents it shows that compared with European countries, teaching at 

universities in the Czech Republic are aimed at getting practical skills. The European 

Union and the OECD have pointed out the need to strengthen measures to enable students 

to acquire work experience since obtaining practical skills for the current labour market 

conditions for graduates key. Students, however, are currently more likely to gain work 

experience during their studies in areas unrelated to her studies. 

 

On the labour market, students participate because of the need for funding and gaining 

practical experience in the future. The advantage of combining study and work is 

undoubtedly gaining practical experience, skills, knowledge and professional contacts for 

the future. Conversely disadvantage students perceive a lack of time to study, rest and 

negatively perceive the fact that you can conveniently organize the school schedule. 

Ideally harmonization of roles should not have any impact on one of the activities. The 

identification of strategies of research, I interview drew three. The first involves time 

management, setting the second priority activity during the period and the last is a 

combination of two previous ones, because the student will determine approximately how 

many days a week will do the operation and organizes it according to your time. 

 

The issue of combining study and work among university students in the future would 

need a comprehensive solution that students, after graduating from university had a high 

rate of employability and are attractive to employers in the labour market.  
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Přílohy 

Příloha č. 1: Informovaný souhlas a výzkumným rozhovorem (text) 

 

Informovaný souhlas s výzkumným rozhovorem 

 

Dnes jsem poskytl/a rozhovor Zuzaně Pocové, studentce oboru Sociologie a sociální 

politika na FSV UK, v rámci výzkumu pro její bakalářskou práci s názvem Možnosti a 

strategie pro kombinování studia na vysoké škole a zaměstnání v České republice.  

 

S vaším souhlasem bude tento rozhovor nahráván a poté přepsán do písemné podoby 

kvůli následné analýze dat. Přepis rozhovoru stejně jako jeho nahrávka budou důvěrné a 

nebudou žádným způsobem jako celek zveřejněny. Veškeré citace, které budou v rámci 

výstupů použity, budou anonymizované a nebudou obsahovat Vaše jméno.  

 

 

Souhlasím s provedením rozhovoru za výše uvedených podmínek. Moje účast na 

rozhovoru je dobrovolná a můžu ji kdykoli v jeho průběhu ukončit. 

 

Jméno + podpis ________________________________________ 

 

Jestliže budete mít jakékoliv dotazy ohledně tohoto výzkumu, kontaktujte prosím 

Zuzanu Pocovou na níže uvedené emailové adrese. 

 

Datum konání rozhovoru: 

 

 

Zuzana Pocová, pocovaZ@gmail.com 

  

mailto:pocovaZ@gmail.com
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Příloha č. 2: Návod k rozhovoru (text) 

 

 Studium 

- Jakou vysokou školu v současné době studuješ? Jaký obor?  

- V kolikátém jsi ročníku studia?  

- Z hlediska náročnosti ti tvé studium přijde náročné/nenáročné?  

- Kolikrát v týdnu chodíš do školy? Kolik hodin tam průměrně strávíš?  

- Kolik hodin průměrně strávíš studiem/přípravou na výuku? 

- Musíš být přítomen na všech přednáškách/cvičeních?  

- Jak se k nepřítomnosti ve výuce staví vysoká škola? Máte povinnou účast ve 

výuce? 

- Vyžaduje tvoje škola nějakou odbornou praxi v rámci výuky?  

 Zaměstnání 

- V jakém oboru pracuješ? Jaké je tvé zaměstnání? 

- Jaký je druh tvého pracovního poměru?  

- Jak dlouho zde pracuješ? Jsi zde spokojený/á? 

- Jak ses k této práci dostal/a? Souvisí nějak s tvým studiem?  

- Označil/a bys svou práci jako náročnou?  

- Vychází ti vedení v práci vstříc, co se týče studia?  

- Kolik hodin průměrně strávíš v práci?  

- Zbývá ti nějaký volný čas na zábavu a odpočinek?  

 Příčiny vedoucí ke kombinování studia a práce 

- Co bylo v tvém případě příčinou pro vstup na pracovní trh?  

o Ekonomická příčina – nutnost, přivýdělek, úspory 

o Získání praxe, zkušeností, kontakt do budoucna, osvojení si nových 

dovedností 

 Dopady na studium  

- Je pro tebe tvoje zaměstnání celkově přínosné (do života)?  

- Má tvé zaměstnání nějaký vliv na tvé akademické studium?  

o Negativní – málo času na studium, zvýšená absence na přednáškách, 

zhoršení studijních výsledků, pozdní odevzdávání školních prací 

o Pozitivní – osvojení si nových dovedností, lepší plánování časového 

rozvrhu, získání praxe, získání kontaktů do budoucna, zkušenost 
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o Žádný 

 Strategie pro kombinování studia a práce 

- Máš nějakou strategii pro kombinování studia a práce?  

- Co je pro tebe prioritní studium nebo práce?  

- Přemýšlel/a jsi o kombinované formě studia (vzhledem k tvému 

zaměstnání)?  

- Při kombinování studia a práce vnímáš nějak legislativní opatření, které 

v souvislosti s tím existují?  

 Socioekonomické ukazatele 

- Pohlaví, věk, bydliště, způsob bydlení 

- Jaké je nejvyšší dosažené vzdělání tvých rodičů? Jaké je jejich zaměstnání?  

- Jaký je tvůj celkový měsíční rozpočet?  

o Přispívají ti finanční prostředky rodiče?  

o Jaký je tvůj přibližný měsíční příjem z tvého zaměstnání?  

o Co tvoří výdaje tvého rozpočtu? Co je největší položkou?  
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Příloha č. 3: Ukázka přepisu rozhovoru (text) 

 

 Studium 

- Jakou vysokou školu v současné době studuješ? Jaký obor?  

Na Karlově univerzitě, Fakultu humanitních studií a obor humanitní vzdělanost. 

- V kolikátém jsi ročníku studia?  

V prvním ročníku. 

- Z hlediska náročnosti ti tvé studium přijde náročné/nenáročné?  

Spíš náročný. 

- Kolikrát v týdnu chodíš do školy? Kolik hodin tam průměrně strávíš?  

V tuhle chvíli třikrát týdně, s tím, že já jsem už předtím studovala a mám nasbíraný 

kredity tak si můžu nyní dovolit tu docházku menší, jako že mám kredity do zálohy, 

tak že teď tam chodím v podstatě míň než bych chodila normálně, tak že to je 

třikrát za týden a vždycky mám tak dvě přednášky po 1,5 hodině. Ze školy mě 

vyhodili kvůli tomu, že jsem neudělala jednu z povinných zkoušek, a když se 

neudělá povinná tak je ukončeno studium. Tak jsem se rozhodla to zkusit znovu. 

Myslím si, že nedostatek času na studium tam svojí roli taky hrál, že jsem neměla 

čas na dostatečnou přípravu a to se odrazilo u zkoušky, kterou jsem nedala.  

- Kolik hodin průměrně strávíš studiem/přípravou na výuku? 

Když není zkouškový tak dejme tomu dvě tři hodiny a když je zkouškový tak to 

záleží, před zkouškou třeba tři dny v kuse nebo čtyři.  

- Musíš být přítomen na všech přednáškách/cvičeních?  

Na cvičeních musím, tam kde je nějaká interakce nebo se očekávají nějaké výstupy 

nebo referáty. Na přednášky nemusím. A s tím že my i máme většinu nahranou tak 

si to můžu zpětně poslechnout a ta hodina mi více méně nechybí.  

- Jak se k nepřítomnosti ve výuce staví vysoká škola? Máte povinnou účast ve 

výuce? 

Mě přijde, že škola to neřeší, někteří profesoři si zapisují docházku, ale to je 

v rámci klasifikace, jako když tam nedojdeš tak ty kredity nedostaneš, tak že 

v některých předmětech. Každý profesor si tu docházku stanoví sám. 

- Vyžaduje tvoje škola nějakou odbornou praxi v rámci výuky?  

Pokud vím tak ne.  

 Zaměstnání 

- V jakém oboru pracuješ? Jaké je tvé zaměstnání? 
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Tak asi prodavačka nebo spíš pokladní. 

- Jaký je druh tvého pracovního poměru?  

Jsem brigádník a dohoda o provedení práce.  

- Jak dlouho zde pracuješ? Jsi zde spokojený/á? 

No 2,5 roku myslím, že nějak tak. Více méně od chvíle, co jsem nastoupila na 

vysokou školu. Jako v rámci mezí jo, vím, že je těžký si najít práci. Tak že jsem 

ráda, že mám aspoň nějakou a není to, že bych tam trpěla, ale určitě bych někdy 

chtěla něco lepšího nebo vím, že by to mohlo být lepší.  

- Jak ses k této práci dostal/a? Souvisí nějak s tvým studiem?  

No to rozhodně nesouvisí a dostala jsem se k ní, nechci říct z protekce, ale jako že 

přes známí bylo tam místo a oni mi ho doporučili. Tak jsem využila možností.  

- Označil/a bys svou práci jako náročnou?  

Ne rozhodně ne, nebo záleží v jakým směru třeba psychicky občas nebo takhle to 

náročný je, ale není to nic, u čeho by člověk musel nějak strašně přemýšlet.  

- Vychází ti vedení v práci vstříc, co se týče studia?  

Jo to určitě jo, můžu si nastavit směny, jak chci tak že ten čas můžu přizpůsobit 

zkouškám i škole. To je v pořádku.  

- Kolik hodin průměrně strávíš v práci?  

Měsíčně tak kolem stovky plus mínus deset, tak od 90 do 120.   

- Zbývá ti nějaký volný čas na zábavu a odpočinek?  

No zbývá, ale moc ho není. No dejme tomu, že třeba čtyři pět dní za měsíc, že mám 

volno jako volno, že nemusím nic dělat.  

 Příčiny vedoucí ke kombinování studia a práce 

- Co bylo v tvém případě příčinou pro vstup na pracovní trh?  

No nejsem z Prahy, bydlím v pronájmu a potřebovala jsem finance. Nemohla jsem 

si dovolit nepracovat. Rodiče mě podporují částečně, ale byla to nutnost, nemůžu 

být na nich závislá. Moje hlavní příjmy se snažím vydělat sama. Jako neuvažovala 

jsem nad tím jako nad praxi, ale určitě teď zpětně nějaký zkušenosti mám, můžu 

říct, že jsem dělala aspoň něco, ale nebyl to u mě důvod proč jít pracovat.  

 Dopady na studium  

- Je pro tebe tvoje zaměstnání celkově přínosné (do života)?  

Tak setkávám se hodně s lidmi. Myslím, že ty zkušenosti nějaký zkušenosti 

nabývám, tak že přínosný určitým způsobem určitě.  

- Má tvé zaměstnání nějaký vliv na tvé akademické studium?  
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Já bych řekla, že jo no, už jsem to zmínila, že já pracovat musím tím, toho času 

mám míň, který bych věnovala přípravě do školy. A tím, že už jsem jednou byla 

neúspěšná ve studiu tak si myslím, že mě to možná trochu ovlivňuje. Třeba si 

nastavím míň přednášek než bych si nastavila, když bych do práce nechodila, 

přípravu nemám tak intenzivní a třeba zkouškový období je pro mě vždycky 

náročnější, protože do práce musím, ale zároveň se musím učit na zkoušku. 

A pozitivní tak člověk se odreaguje, třeba když se moc dlouho učí prostě tak aspoň 

jde a trošičku si vypne mozek a trošku si ho pročistí.  

 Strategie pro kombinování studia a práce 

- Máš nějakou strategii pro kombinování studia a práce?  

Tak na prvním místě je ta škola v tuhle chvíli, ale nastavím si většinou to co je 

nutný. Není to tak že bych si školu udělala ideálně, tak jak chci a pak tomu 

přizpůsobila práci. Nejdřív si nastavím to, co je nutný ve škole tomu uzpůsobím 

práci a když mi zbyde ještě nějaký čas v týdenním rozvrhu tak tam ještě něco 

doladím s tou školou no. Ale musím to kombinovat, škola je na prvním místě, ale 

musí se to oboje nějak poladit. Nějaký dobrý časový naplánovaní, škola je na první 

místě a ještě když vím, že při nejhorším by mě rodiče podrželi finančně, psychicky. 

Tak že vím, že do práce bych nemusela v zásadě tolik, ale stejně to takhle chci.   

- Co je pro tebe prioritní studium nebo práce?  

Určitě škola. 

- Přemýšlel/a jsi o kombinované formě studia (vzhledem k tvému 

zaměstnání)?  

No napadlo mě to, hlavně ten půl roku, kdy jsem v podstatě nebyla ve škole, když 

mě vyhodili a než jsem znova nastoupila do školy, když jsem jenom pracovala. Tak 

jsem si na to zvykla, jako že člověk jenom pracuje a trošku zpohodlní, že do školy 

nemusí docházet, ale zároveň jsem to asi zavrhla, protože ten studentský život a 

to docházení do školy mě baví a myslím, že mě to víc naplňuje chodit na přednášky 

než se učit doma. A taky mám větší problém se do něčeho dokopat sama. To že 

musím do školy docházet, mě nutí do toho studia. Když mám čas chodit na 

přednášky tak se snažím tam chodit. Snažím se vybírat, to co mě baví, tak že tam 

jdu ráda.  

- Při kombinování studia a práce vnímáš nějak legislativní opatření, které 

v souvislosti s tím existují?  

Nevybavuju si nebo nevím.  
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 Socioekonomické ukazatele 

- Pohlaví, věk, bydliště, způsob bydlení 

Žena, věk 22 let. Praha 5, teď jsem v Praze, jinak pocházím z Plzeňského kraje. 

Jsem v podnájmu.  

- Jaké je nejvyšší dosažené vzdělání tvých rodičů? Jaké je jejich zaměstnání?  

Středoškolské, maminka je učitelka v mateřské škole plus dělá Avon. Tatínek 

pracuje v zemědělství.  

- Jaký je tvůj celkový měsíční rozpočet?  

Tak nájem mi platí naši, tak nájem 3 000 Kč, open card k tomu, jídlo. Asi 7 000 Kč 

něco takového. 

o Přispívají ti finanční prostředky rodiče?  

Ano, platí mi nájem 3 000 Kč plus telefon.  

o Jaký je tvůj přibližný měsíční příjem z tvého zaměstnání?  

Ten je tak kolem 8 000 Kč.  

o Co tvoří výdaje tvého rozpočtu? Co je největší položkou?  

Asi jídlo a nájem, ale z toho co já si platím sama tak asi strava.  

 


