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PŘÍLOHA Č.1 – EXPERT ANALYSIS – ROZHOVOR S RENOMOVANÝMI 
ODBORNÍKY NA DANÉ TÉMA 

1. Vytváří současná vzdělávací politika ČR podmínky pro existenci strategie studenta k 
úspěšnému postavení na trhu práce po absolutoriu terciálního vzdělání? 

a) Jaký máte názor na počet vysokoškolských institucí a systém akreditace jednotlivých 
institucí a obor? 

b) Myslíte si, že jsou programy jako Erasmus a další obdoby zahraniční spolupráce 
efektivně využívány a jaký je pro studenta největší přínos? 

c) Myslíte si, že jsou studenti VŠ dostatečně motivováni ke studiu a čím? 

 

2. Jsou případné strategie pro úspěšné budoucí uplatnění vytvářeny racionálně 
pomocí preferencí jednotlivce spolu s užitkem do budoucna, nebo se jedná o splnění 
určitého druhu společenského standardu? 

a) ,,Hon na tituly´´ víte co to je za pojem? 

b) Prodloužené mládí a časová prodleva od ekonomické aktivity, myslíte si, že je to znak 
dnešní doby? 

c) Máte zkušenosti s tím, že si studenti zvyšují svou specializaci a odbornost separátně 
při studiu? 

 

3. Lze identifikovat vliv tzv. Nových medií  jako jeden z nástrojů pro vytváření 
strategie pro úspěšné budoucí profesní uplatnění absolventů? 

a) Úspora času a větší dostupnost informací – myslíte si, že je to pro studenty přínos? 

b) Cítíte, že jsou hodnoty studentů, možnost nabýt odborné praxe a morálka uvnitř 
vzdělávacích institucí stejné, jako v době, kdy jste byl v obdobném postavení studenta a 
absolventa vy? 
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PŘÍLOHA Č.2 – DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ  

Soubor A – UK FSV VSP, soubor B – náhodný vzorek absolventů z populace ČR 

1. A+B) Pohlaví: 

muž žena 

2. A+B) Jaký je rok Vašeho narození? 

………………………………….. 

3. A) Ve kterém roce jste absolvoval obor Veřejná a sociální politika na UK - FSV? (pokud 
jste tento obor neabsolvoval, nepokračujte dále a prosím zavřete dotazník křížkem 
v pravém horním rohu) 

     B) Ve kterém roce jste absolvoval VŠ studium? (pokud jste neabsolvoval/a 
vysokoškolské studium, nepokračujte dále a prosím zavřete dotazník křížkem v pravém 
horním rohu) 

………………………………….. 

4. A+B) Typ magisterského studia? 

prezenční  kombinovaný 

5. A+B) Kde pracujete ve svém hlavním zaměstnání (podnikání) – název pozice? 

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

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

6. A+B) Jste spokojen se svým hrubým měsíčním platem? 

a) Ano   e) Ne 

7. A) Pracujete vzhledem ke studiu Veřejné a sociální politiky v oboru, nebo využíváte 
znalosti nabyté při studiu? 

    B) Pracujete vzhledem ke studiu v oboru, nebo využíváte znalosti nabyté při studiu? 

a) Ano    b) Ne 
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8. A+B) Jak dlouho jste sháněl první práci od absolvování studia? 

Do 1 měsíce 1 až 2 měsíce 3-5 měsíců 6-12 měsíců více jak 12 měsíců 

nesehnal 

9. A+B) Kolik pracovních pohovorů jste již absolvoval/a celkově od absolvování studia? 

žádný 1-3 4-10 11-20 21-30 31-40 41-50 50 a více 

10. A+B) Byla Vaše první práce v oboru, který jste  vystudoval/a? 

Ano Ne 

11. A+B) Jak dlouho jste byl/a zaměstnán/a ve Vaši první práci? 

méně než 1 rok 12-24 měsíců  24 – 36 měsíců Jsem tam zaměstnán/a stále 

12. A+B) Odpovídá Vaše současné profesní uplatnění Vašim představám a očekáváním 
během studia? 

a) Ano   e) Ne 

13. A+B) Absolvoval/a jste během studia ERASMUS, či jiný studijní výměnný kurz se 
zahraniční školou? Napište svůj názor na tento projekt. 

a) ano …………………………………..   b) ne ………………………………….. 

14. A+B) Vypište cizí jazyky, které jste v době absolutoria ovládal. Úroveň jazykové znalosti 
– plynulý hovor, aktivní komunikace – stupeň B1: 

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

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

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

 

15. A+B) Pokud jste při škole pracoval, kolik dní v týdnu to nejvíce bylo? 

a) 1 b) 2 c) 3 d) 4 e) 5 f) 6 g) 7  
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16. Popište svou pracovní praxi během studia – brigáda, trainee/intership program,  práce, 
podnikání, zaměstnání 

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

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

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

17. A+B) Na stupnici od 1-10 (10 nejlepší) ohodnoťte Vaší motivaci k dosažení praxe při 
studiu: 

…………… 

18. A+B) Na stupnici od 1-10 (10 nejlepší) ohodnoťte reálnou využitelnost Vaší dosažené 
praxe při studiu při hledání pracovního uplatnění po absolutoriu: 

…………… 

19. A+B) Dalo by se říci, že jste měl při studiu určitou strategii, jak dosáhnout po 
absolutoriu lepšího pracovního uplatnění? 

a) ano   b) ne 

20. A+B) Na níže uvedené řádky popište svůj osobní názor na praxi a zvyšování odbornosti 
při studiu kromě výuky (popřípadě Vaši osobní strategii k dosažení vytýčených profesních 
cílů po absolutoriu) a Vaše osobní zkušenosti (prostor pro doplnění informací k otázkám): 

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

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

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

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

Vřele Vám děkuji za vyplnění a kompletaci odpovědí. Bc. Martin Jonák  
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PŘÍLOHA Č.3 – CÍLOVÁ SKUPINA A – PŘEPIS SUBJEKTIVNÍ ODPOVĚDI 
 
Žena, rok narození 1986, rok absolutoria 2014, aktuální profesní uplatnění doktorand na 

EHESS v Paříži v oboru sociologie.: 

 

,,Na studenty je vyvíjen čím dál větší tlak, aby na úkor studia zavčas připravovali svůj 
vstup na pracovní trh a vytvářeli různé strategie, jak zvýšit svou "zaměstnatelnost". 
Zaměstnavatelé dávají absolventům jasně najevo neochotu investovat do jejich formace a 
upřednostňují žadatele s praxí, což se odráží na negativním sebehodnocení absolventů a 
posiluje to jejich přesvědčení o nezbytnosti praxe v průběhu studia. Ve skutečnosti ale ve 
většině případů praxe slouží především k přidání řádku do životopisu (aby mohl absolvent 
potencionálnímu zaměstnavateli ukázat svou motivaci a to, jak byl aktivní a myslel na svou 
budoucí práci již při studiu), protože studentovi nejsou v rámci praxe přiděleny zpravidla 
žádné významné či zodpovědné úkony. Důvodů je několik. Student vykonává svou praxi v 
předem vymezeném krátkém časovém období (za několik měsíců nebo týdnů zase odejde, 
takže nemá velký smysl ho příliš zaučovat), při studiu (což znamená, že nedochází denně a 
nemá zatím dokončený magisterský diplom) a bez finančního ohodnocení. Praxi si zpravidla 
buď „odsedí“ (něčím ho zaměstnáme, aby tu neseděl naprázdno a aby si to razítko něčím 
zasloužil, ale nebudeme ho zneužívat, když je tu zadarmo) nebo ji stráví tak, že na něj ostatní 
kolegové navalují pracovní úkony, na které nemají sami čas nebo náladu (různé kopírování, 
odpovídání na maily atd.). Zajímavý aspekt je samozřejmě ten, že student skrze praxi 
nahlédne alespoň částečně do fungování různých institucí či firem. Na to ale může vyčkat až 
po studiu a nepotřebuje si kvůli tomu ukrajovat ze studijního času. „Šílenstvím po profesní 
orientaci“ hluboce trpí i samotná akademická sféra jednak tím, že se studenti věnují škole jen 
částečně a nutně jim uniká čas, který by měli věnovat odborné četbě, samostudiu nebo 
různým studentským aktivitám, které rozvíjejí myšlení, a jednak tím, že je akademická 
formace posuzována veřejností i samotnými studenty čím dál více a někdy bohužel pouze z 
hlediska konkrétního praktického uplatnění na pracovním trhu. To má dopady na reálnou 
úroveň studentů a absolventů a na snižování nároků na jejich studijní výkony a na náplň 
samotných studijních programů, které se pod tlakem pracovního trhu někdy deformují tak, 
aby byly orientovány čím dál více „profesně“. Kvalita akademické formace, která by si měla 
zachovávat do určité míry svou nezávislost na pracovním trhu, tímto tedy nutně upadá. Pro 
doplnění mě napadá jeden příklad dobré praxe: Ve Francii rozlišují profesně a akademicky 
orientované magisterské obory, což umožňuje do značné míry předcházet zklamání v 
očekávání studentů i pedagogů vzhledem ke studentům. Akademické formace, které směřují 
absolventy do světa výzkumu a na vysoké pozice ve veřejném i soukromém sektoru, kladou 
důraz především na studijní výsledky a kladně hodnotí aktivity spojené se studiem. 
Zaměstnavatelé uvažují tak, že vynikající výsledky na prestižních školách (francouzský 
vysokoškolský systém je dost hierarchizovaný), vypovídají o kognitivních schopnostech 
uchazeče i o jeho nasazení a motivaci věnovat se naplno a třeba i nadstandardně tomu, co 
právě dělá, a v tom případě jakákoli kompenzace praxí není vyžadovaná. V profesně 
orientovaných magisterských programech se pak dbá více na praktickou využitelnost znalostí 
a na uplatnitelnost na trhu.´´ 
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PŘÍLOHA Č.4 – CÍLOVÁ SKUPINA B – PŘEPIS SUBJEKTIVNÍ ODPOVĚDI 
 

Žena, rok narození 1990, rok absolutoria 2013, aktuální profesní uplatnění asistentka ve 

firmě - vyřizování emailů a telefonátů v ČJ, AJ, NJ,  překlady, administrativa 

 
,,Velkým přínosem by pro mě bylo vycestování do zahraničí (např. Erasmus), při 

pohovorech jsem se setkala s tím, že to, že jsem v zahraničí na delší dobu nebyla, vnímají 
potenciální zaměstnavatelé jako mínus. - V době, kdy jsem já studovala obor učitelství jsme 
se v rámci bakalářského studia s praxí setkávali minimálně a hledání praxe na školách (byť v 
rámci plnění výuky) bylo ponecháno na nás. Jsem přesvědčená, že by se studenti již v 
bakalářském programu měli více setkávat s didaktikou a ve výuce si zkoušet praxi (např. 
"výuku na nečisto", kde budou na nějaké téma vyučovat spolužáky pod dohledem vyučujícího 
apod., stejně tak si vyzkoušet řešení potencionálních problémů, které by při výuce mohly 
vzniknout a ukázat si, jak tyto problémy následně řešit, popř. jak jim předcházet) Věřím, že 
studenti by se pak mohli cítit jistěji, až se budou zapojovat do procesu výuky z pozice učitele a 
mohou už při pohovorech argumentovat, konkrétními postupy (popř. vybraným postupem), 
jak zvládat výuku a motivovat žáky. Člověku se pak jinak odpovídá na otázku: Proč máme 
vybrat zrovna Vás?... V současné době si nemyslím, že by na to studenti byli připraveni. 
Většinu věcí nás naučí praxe, tak proč ji nezačlenit do výuky více? - Samozřejmě záleží na 
studentech, kolik v rámci studovaného oboru a za ostatních okolností (rodina atd.) mají 
možnost vložit času do praxe mimo školu, ale setkala jsem se s několika zaměstnavateli (ne 
pouze na vlastních pohovorech) a drtivá většina z nich se ptá - Co děláte navíc? A děláte 
(vůbec) něco navíc? A chtějí slyšet, že když máte možnost, rozšíříte si obzory. A budete hledat 
možnosti, jak být firmě/zaměstnavateli přínosem a budete pro danou práci "zapálení". 
Přestože část zaměstnavatelů chápe, že ve svém věku nemůžete mít 10tiletou praxi, stejně se 
snaží zjistit, jestli máte potenciál a jste ochotní udělat pro svou práci něco navíc. (což se snaží 
zjistit právě z toho, jestli děláte něco navíc teď a jestli jste něco navíc dělali i dřív).´´ 
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PŘÍLOHA Č.5 - NEZAMĚSTNANOST ABSOLVENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL22 
 
Všechny typy studijních programů  - počty nezaměstnaných absolventů mezi 6-12 měsíci od 

absolutoria (30.9. 2012 – 30. 4.2013) 

                                                 
22

 Středisko vzdělávací politiky: Zaměstnatelnost a uplatnění absolventů vysokých škol na pracovním trhu 2013 [online]. [cit. 2016-05-04]. 

Dostupné z: 
http://www.strediskovzdelavacipolitiky.info/download/Zam%C4%9Bstnatelnost%20a%20uplatn%C4%9Bn%C3%AD%20absolvent%C5%AF%
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