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Abstrakt 

 

 Tato diplomová práce se věnuje tématice reálného uplatnění absolventů po 

absolutoriu na trhu práce v České republice a možné přípravě na tuto problematiku během 

studia. Míra participace studentů na jejich budoucích profesních kvalitách a zvýšení 

konkurenceschopnosti jejich lidského kapitálu je předmětem této práce. Postavení 

absolventů se v historii České republiky mění. Tato práce popisuje vývoj postavení 

vysokoškolsky vzdělaného absolventa v období historie České republiky, a to před 

Sametovou revolucí a socializmem, následně pak vývoj vzdělávací politiky terciárního 

vzdělání v demokratické společnosti. Tato období jsou blíže rozpracována pomocí odborných 

pramenů a názorových idejí. Diplomová práce se zaměřuje na časový horizont absolventů 

deseti let 2006-2015. Za použití výzkumného šetření autor sleduje jednotlivé strategie a 

postoje studentů v rámci této problematiky. Respondenti dané cílové skupiny absolventů 

jsou dotazováni retrospektivně na jejich počínání při studiu.  

  

 Svět se mění. Dochází k technologickému pokroku, globalizaci a rozvoji států jako 

socioekonomických jednotek. Stejně tak se přizpůsobují a rozvíjejí se i jednotliví aktéři 

vzdělávacího systému v oblasti vysokých škol. Ti se adaptují na současný stav vzdělávacího 

systému, trh práce a celkově se přizpůsobují společnosti, a také podmínkám v daném státě. 

V každém časovém období bylo předpokladem pro úspěch jiné počínání. V každém časovém 

období jsou odlišné proměnné jako počty absolventů, nabídka a poptávka trhu práce, 

nastavení vzdělávací politiky. Každé desetiletí má jiná specifika a absolvent je jinak vnímán, 

zároveň ale i absolvent musí jinak vnímat realitu konkurence a trh práce.  

 

 Hodnoty, informace, analýzy a stanoviska ohledně vzdělávací politiky v rámci 

terciárního vzdělávání a dané problematiky jsou v diplomové práci vymezeny formou analýzy 

sekundárních dat tzv. desk research, dále pak expertními rozhovory s renomovanými 

osobnostmi věnující se dané tématice. Metodou triangulace s výsledky vlastního 

výzkumného šetření jsou interpretovány závěry. 

 

Klíčová slova 

absolvent, trh práce, lidský kapitál, míra nezaměstnanosti, preference, užitek, osobnost, 

participace, praxe, motivace, nová média 



   

Abstract 

 

 This thesis is focused on the topic of job opportunities for graduates after the 

graduation on the labor market in the Czech Republic and possible preparation for this issue 

during the studies too. The object of this work is the participation of students on their career 

paths in the future and the competitiveness of their human capital. The position of 

graduates in the history of the Czech Republic is various. This thesis describes the university 

degree during the history and present of the Czech Republic. We're talking about the time 

period of socialism, then the Velvet Revolution and the period of tertiary education in a 

democratic society. These periods are described using the academic sources, theories and  

opinions. The thesis focuses on the time horizon of ten years from 2006 to 2015 in the 

research study. By the research author examines the various strategies and attitudes of 

students confronted with this issue. Respondents of the target group of graduates are 

interviewed for their actions during the tertiary education. 

 

 The world is changing. There is technological progress, globalization and the 

countries are developing in all ways of socio-economic units. The individual actors of the 

educational system in tertiary education are adapting and developing similarly. They are 

adapting to the current situation of the education system, labor market and also the society. 

In each time period was assumption for the success the different strategy. In each time 

period was different variables like the number of graduates, supply and demand of labor 

market, setting of educational policy. Each decade has different specifics and the graduates 

are different too. They must be ready to compete on the labor market. 

 

 This issue is defined and analysed by the informations and values of secondary data 

using the desk research method. For the purpose of this thesis was processed the primary 

data in the form of expert interviews with renowned persons of this topic and the research 

survey by questionnaires too. The results of this thesis are interpreted by using the method 

of triangulation all the research metods. 

 

Keywords 

graduate, labor market, human capital, unemployment rate, preferences, utility, personality, 

participation, practice, motivation, new media 
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Teze 

 Diplomová práce se od původního záměru zkoumání posunula. Nový směr je 

podobný prvotnímu, avšak konkretizuje přímo otázku praxe a odborné vzdělanosti 

absolventů při vstupu na trh práce po absolutoriu terciárního vzdělání. 
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„Nikdy jsem nedopustil, aby škola stála v cestě mému vzdělání.“ (Mark Twain) 
 

„Zkušenost je drahá škola, ale hlupáci do ní nechodí. “ (Benjamin Franklin) 
 

„Praxe je nejlepší učitelka.“ (Marcus Tulius Cicero) 
 

„Život je nejlepší školou života“ (Jára Cimrman) 
 

„Učit se pro život, ne pro školu.“ (Seneca) 
 
 
 

1 ÚVOD 

 
Dnes je akademický titul při hledání zaměstnání výhodou, nicméně jistotu, že 

najdete práci v oboru odpovídající vaší kvalifikaci či představám, nemáte. Národní ústav 

odborného vzdělávání definuje absolventy všech typů škol jako rizikovou skupinu aktivních 

obyvatel na trhu práce. Riziko spočívá v prvním kontaktu s trhem práce a jeho nabídky, 

respektive poptávky s daným absolventem a jeho lidským kapitálem. Jedná se o začátek 

procesu ekonomické aktivity daného jedince. Absolvent má konkurenční postavení na trhu 

práce ve smyslu své dosáhnuté kvalifikace nad ostatními jednotlivci nedosahující takové 

úrovně vzdělání. Jedná-li se o absolventa terciárního vzdělávání, je tato konkurenceschopnost 

vyšší. Samotný první kontakt s trhem práce vyvolává nejrůznější rigidity. Příkladem lze uvést 

absolventa s terciárním vzděláním zaměstnaného na pozici s nižší mírou potřebné kvalifikace. 

Teoreticky je tím odjímána možnost zaměstnání dalšího jednice odlišné skupiny na trhu práce 

s danou úrovní kvalifikace. Proměnná určující nezaměstnanost zůstává fixní, avšak dochází 

k substituci nabídky práce za nabídku práce. Substituuje se tak lidský kapitál, jehož alokace 

tak nemusí být efektivní. 

 

Je pro zaměstnavatele atraktivnější středoškolsky vzdělaný jedinec s šestiletou praxí, 

nebo jedinec stejného věku s plným vysokoškolským vzděláním? Druhý jedinec tohoto 
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vzdělání dosáhl během šesti let, avšak je bez praxe. Tuto otázku nelze objektivně zodpovědět, 

jelikož existuje veliké množství proměnných vstupujících do hry. Lze však zkombinovat obě 

možnosti z dané otázky do možnosti jediné. Výchozím bodem se tak nově stanovuje 

absolvent s jistou mírou doplňujících vlastností z oblasti praxe a odborných zkušeností. Je 

tento výchozí stav určitým předpokladem pro úspěch absolventa v 21. století? Umožňuje 

institucionární nastavení terciárního vzdělávání dosáhnout absolventem vytýčených cílů? 

Mají studenti v rukou nástroje, jak tohoto stavu dosáhnout? Tato diplomová práce pojednává 

o uplatnění absolventů vysokých škol z hlediska postavení na trhu práce po absolutoriu a 

významu odborné praxe. Tématem práce je přímo participace a také osobní odpovědnost 

studenta na jeho odborných znalostech, praxe a zkušenosti nad rámec studia. Ideálním cílem, 

kterého by měl student dosáhnout a také ideálním cílem pro společnost je plné využití 

lidského kapitálu. Samozřejmostí je přihlédnutí na osobní preference a očekávání. Efektivní 

společensko-ekonomické využití lidského kapitálu s terciárním vzděláním se však s dobou 

mění. Jiná situace byla před rokem 1989, jiná v rámci demokratizace společnosti, kdy se 

vzdělávací systém v demokratickém prostředí vyvíjí dodnes. Vysokoškolské vzdělání bylo 

vnímáno naprosto jinak i v hlubší minulosti našeho národa. Mění se požadavky trhu, 

požadavky společnosti, také preference a očekávání samotných absolventů, kteří se na dané 

podněty adaptují a reagují.  

 

Na základě Teorie preferencí tvořící teoretický rámec diplomové práce je rozhodnutí 

jedince výsledkem porovnání užitků variant s výhledem do minulosti, přítomnosti a 

budoucnosti. Rozhodnutí nastoupit na studium vysoké školy, samotné studium a participace 

na vlastní budoucnosti jsou výsledkem rozhodnutí na základě preferencí s očekávaným 

užitkem. Hledání praxe při samotném studiu, sběr nejrůznějších certifikátů a studijních 

pracovních stáží může být jedním z nástrojů na ovlivnění budoucnosti. Jedná se o činnost, jež 

na základě zvolených preferencí staví absolventy do konkurenčnějšího postavení. 

Principiálně má jedinec školu vnímat jako investici do sebe samotného, jak popisuje Teorie 

lidského kapitálu, a ne jako splnění společenského standardu. Absolventi terciárního studia 

reagují na situaci na trhu práce a zároveň se adaptují na nastavení samotné vzdělávací 

politiky státu v daném období.  

 

 Jelikož se jedná o tématiku, jež se mé osoby, jakožto autora diplomové práce přímo 

týká, je výběr cílové skupiny pro sledování lokalizován také na fakultu a obor stávajícího 

studia avšak v prezenční formě. Tato cílová skupina je dále konfrontována s širší cílovou 
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skupinou absolventů vybranou náhodně v rámci celé České republiky. Skupina respondentů z 

úzce specifického oboru Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze byla vybrána 

z důvodu možnosti využití konkrétních kontaktů. Autor vidí v konfrontaci výsledků z jeho 

alma mater s výsledky ze širokého vzorku absolventů vysokých škol zajímavé porovnání. Vliv 

principu participace u studentů vysokých škol a absolventů je rovněž obdobnou otázkou, 

kterou řeší autor diplomové práce v reálném životě u své osoby.  

 

Možná přidaná hodnota práce je spatřována v identifikaci strategie a vývoje tohoto 

trendu. Strategii k lepšímu uplatnění na trhu práce lze interpretovat jako veškeré činnosti, 

jež absolventi během svého studia podnikali, aby se dokázali efektivně adaptovat na 

požadavky trhu práce po ukončení studia. Cílem strategie je dosáhnutí lepšího postavení na 

trhu práce. Zároveň jsou v práci identifikovány rozdíly v době aktuální situace ve vzdělávací 

politice a v dobách minulých, kdy absolventi během svého studia měli různé možnosti. 

Požadavky trhu práce a podmínky ve vzdělávacím systému se v jednotlivém mezidobí dějin 

mění. V aktuálním období se díky velice rychlému technologickému vývoji mění požadavky 

trhu takřka turbulentně ve srovnání s blízkou minulostí.  
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2 CÍLE A VÝZKUMNÉ OTÁZKY 

Hlavním cílem diplomové práce je identifikace významu praxe a odborného vzdělání 

nad rámec studia vedoucí k úspěšnému postavení absolventů vysokých škol na trhu práce po 

absolutoriu v mezidobí let 2006-2015. Ekvivalentem této role je strategie spatřována 

v participaci studenta na svém odborném vzdělání a odborné praxi nad rámec povinností 

vysokoškolského studia.  

 

2.1 VÝZKUMNÉ OTÁZKY 

V souvislosti se stanoveným cílem diplomové práce byly definovány tyto výzkumné 

otázky, jež dále rozvíjejí hlavní cíl diplomové práce: 

 
1. Jak se změnila politika terciárního vzdělání v uplynulých 15 letech s ohledem na 

pracovní uplatnění svých absolventů? 

 

2. Zajišťuje absolvování terciárního vzdělání úspěšné postavení na trhu práce 

v počátku ekonomické aktivity? 

 

3. Je získávání praxe a odbornosti nad rámec studijních povinností vytvářeno 

studentem racionálně pomocí preferencí jednotlivce spolu s užitkem do budoucna? 

 

4. Jak je vnímán program ERASMUS, či jiné výměnné programy, a je možné ho 

identifikovat jako nástroj pro lepší uplatnění na trhu práce po absolutoriu? 

 

5. Lze identifikovat vliv tzv. Nových medií
1
 jako jeden z nástrojů pro vytváření 

strategie pro úspěšné budoucí profesní uplatnění absolventů?  

                                                 
1 Random House Dictionary a Collins English Dictionary definují pojem Nová média jako interaktivní podobu komunikace využívající datové 

spojení dvou aktérů. Jedná se o spojení mezi autorem a recipientem. Forma komunikace, rychlost a rozsah oslovení i na úroveň oslovení 
mas jsou následně konkrétní ke každému druhu nového média. Příklady z hlediska hardware: stolní počítač, notebook, tablet, mobilní 
telefon. Z hlediska software lze uvést: Windows, iOS, Android. Společným propojovacím faktorem je poté výměna dat skrze 
telekomunikační sítě, jež lze identifikovat v nejrůznějších nástrojích komunikace jako například: sociální sítě, emaily a další 
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3 METODY A DATA 

V této kapitole je uveden popis použitých metod výzkumu, práce s daty a jejich 

vyhodnocení. Níže je popsána metoda sběru sekundárních dat formou desk research. Níže 

jsou rovněž metody sběru primárních dat. Jedná se zaprvé o primární data z expertních 

rozhovorů. Tyto rozhovory byly zpracovany za účelem potvrzení, či vyvrácení nejrůznějších 

faktů a názorových idejí, kterým se odborná literatura v plné míře nevěnuje, či daný pramen 

nebyl autorem dohledán. Za druhé se jedná o primární data z uskutečněného výzkumného 

šetření formou dotazníku.  

 

Data pro vyvozování hlavních závěrů této práce však nejsou pouze data primární, či 

sekundární. Metodou triangulace jsou zjištěné informace a hodnoty primárních a 

sekundárních dat konfrontovány, či doplňovány. Jedná se o intepretaci závěrů na základě 

použití různých metod, jež byly uplatněny pro zkoumání sledovaného jevu. Tato metoda 

umožňuje pohled na danou problematiku z více úhlů pro potvrzení závěru (Hendl, 2012, 

s.147). V rámci závěru práce jsou vyvozeny odpovědi na stanovený cíl a výzkumné otázky.  

 

3.1 METODA SBĚRU A ANALÝZY SEKUNDÁRNÍCH DAT – DESK RESEARCH 

Analýza sekundárních dat tzv. desk research je metodou výzkumu, která shromažďuje 

a vyhodnocuje informace a data z databází státních i nestátních společností, odborných 

publikací, archivů, výročních zpráv, zákonů, judikátů, encyklopedií, z výzkumů, z médií, 

z běžných periodik a dalších. Je prováděna nejčastěji přímo autorem práce před samotným 

započetím zkoumání dané problematiky. Desk research tvoří informační základ pro další 

zkoumání a analýzu, na základě které jsou interpretovány výsledky (Veselý, 2007, s.159-160). 

 

„Sekundární zdroje dat jsou základním stavebním kamenem většiny analýz“  

(Veselý, 2007, s.159) 
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Tato metoda je použita za účelem získání pohledu na danou tématiku z pozice 

relevantnosti použitých dat a informací. Jedná se o představení výchozího stavu, na základě 

kterého bude řešeno dané téma do hloubky také za pomoci vlastního výzkumného šetření. 

Nejzávaznějšími riziky v této metodě sběru dat jsou možné faktické nepřesnosti informací 

pro dané téma práce. Důvodem je sběr sekundárních dat ze zdrojů, které dané téma blíže 

specifikují, avšak jako hlavní cíl ho nesledují. Tím, že je využívána metoda triangulace a 

sekundární data nejsou hlavním pramenem pro vyvozování závěrů, lze toto riziko zanedbat. 

Nejblíže se tématu dotýkají data zpracované Střediskem vzdělávací politiky Pedagogické 

fakulty Univerzity Karlovy v Praze.   

 

 

3.2 METODA SBĚRU A ANALÝZY PRIMÁRNÍCH DAT – EXPERT INTERVIEW 

Primární data byla sbírána metodou expertního šetření, kdy experti jsou renomovaní 

odborníci na danou tématiku. V práci jsou použity citace, jež byly přidány za účelem 

podpoření názorových idejí, pramenů, statistických údajů a výsledků dotazníkového šetření. 

 

3.2.1 POPIS ZKOUMANÉHO VZORKU DOTAZOVANÝCH 

 
 Za účelem zjištění aktuální situace v odvětví vzdělávací politiky a institucionálním 

nastavení, pro zhodnocení výsledku desk research, následně také pro dotazníkové šetření, 

byly podniknuty rozhovory s renomovanými odborníky na danou problematiku: 

- Prof. PhDr. Martin Potůček, CSc., MSc. (současný český vysokoškolský 

pedagog, analytik veřejné politiky, prognostik a publicista. Je vedoucí Centra 

pro sociální a ekonomické strategie (CESES) Fakulty sociálních věd Univerzity 

Karlovy 

- Prof. Ing. Vojtěch Krebs, CSc. (současný proděkan NF VŠE v Praze a 

vysokoškolský pedagog, autor odborných článku a učebnic v dané 

problematice) 
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3.2.2 POPIS EXPERTNÍHO ROZVOVORU 

 

Předem je definováno místo rozhovoru ideálně v pracovním prostředí respondenta. 

Důvodem je strategické postavení rozhovoru, kdy je tazatel návštěvníkem v profesně 

domácím prostředí respondenta a je tak očekávána větší otevřenost z hlediska odborného 

tématu. V obou případech bylo zvoleno konkrétní akademické zázemí dotazovaného 

experta. 

 

Kvalitativní metoda zaměřená na sběr detailních informací vymezeného problému 

s respondenty renomovaného názoru v rámci společnosti se nazývá expertní rozhovor.  

Jedná se o polostandardizovaný rozhovor s časovou náročností 40-50 minut. Respondent, je 

osoba, která se v dané tématice pohybuje již určitou dobu své profesní kariéry, je 

považována za odborníka v dané tématice a její odpovědi na kladené otázky jsou tak 

podnětné (Hendl, 2002, s.189). Tyto odpovědi mají vysokou váhu přidané hodnoty. Tázané 

osoby jsou pramenem hodnotných rad. Díky jejich pomoci lze objevit skryté souvislosti, ale 

také chyby. Je zapotřebí podotknout, že přidanou hodnotu jejich názoru lze pouze srovnávat 

s výzkumem nejen z minulosti, ale také v budoucnosti. Jedná se totiž o odborné názorově 

jedinečné informace a subjektivní názor dané osoby s vysokou mírou praxe. 

 

Expertní rozhovor pro účely této diplomové práce je forma polostandardizovaného 

rozhovoru. Volby konkrétních otázek patří plně do kompetence autora diplomové práce. 

S tím spočívá i kvalita daného rozhovoru, jež je v podstatné míře určena způsobem kladení 

otázek a vedení celého rozhovoru. Před samotným rozhovorem je podniknuta příprava. Jsou 

poskytnuty jednotlivé body dané problematiky respondentovi, vysvětlen postup rozhovoru a 

je kladen důraz na motivaci respondenta a zvýšení zájmu k danému tématu  (Hendl, 2002, 

s.189). Je očekávána do značné míry originalita z hlediska průběhu jednotlivých rozhovorů.  

Primárně jsou respondentům kladeny otevřené otázky a formulace odpovědi je ponechána 

čistě na dotazovaném. Všichni respondenti však budou tázání na stejná témata a okruhy 

otázek pro zjištění subjektivních názorů na danou problematiku, jež se dá porovnat.  

 
Náhled zvoleného téma a okruhů pro rozhovor je v příloze č.1. 
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3.3 METODA SBĚRU A ANALÝZY PRIMÁRNÍCH DAT – DOTAZNÍK 

Použitou metodou ke sběru primárních dat k dosažení vytýčených cílů a údajů je také 

výzkumné šetření – dotazník. Jedná se o sondu do sociálního stavu, případně pracovního 

stavu obyvatel, metodou dotazníku. K zajištění validity je brán prioritní zřetel na dosažení co 

nejvyšší hodnoty počtu respondentů, jež dotazník vyplnilo. Tento fakt je zajištěn v rámci 

Fakulty sociálních věd formálním požadavkem pro vyplnění dotazníku mířeným na 

sekretariát. Sekretariát předal tuto žádost o vyplnění dotazníku členům fakulty archivující 

seznam kontaktů na absolventy. Respondenti z Fakulty sociálních věd jsou první cílovou 

skupinou pro dotazníkové šetření. V diplomové práci je tato skupina označována písmenem 

A. Druhou cílovou skupinou označovanou písmenem B je skupina mimo úzkou cílovou 

skupinu alma mater. Tato širší cílová skupina je oslovena náhodně napříč Českou republikou. 

Absolventi prezenčního studia jsou požádáni o vyplnění dotazníku skrze nástroje sociálních 

sítí. 

 

Cílová skupina A – absolventi prezenčního studia UK FSV VSP (Bc., Mgr., Ph.D)   

Cílová skupina B – absolventi prezenčního studia napříč vysokoškolským spektrem 

vzdělávací politiky České republiky (různé akademicko-vědecké tituly) 

 

Otázky v dotazníkovém šetření jsou sestaveny tak, aby přinesly data potřebná 

k relevantnímu zodpovězení vytyčených výzkumných otázek. Celkové výsledky šetření jsou 

anonymní. Autor se zavazuje nepublikovat konkrétní data a výsledky. Publikovány budou 

pouze souhrnné výsledky pro statistické hodnoty a porovnání typu - věk, muži, ženy a další 

odpovědi na jednotlivé otázky. Dále pak budou publikovány příklady konkrétních odpovědí u 

otevřených otázek, avšak nepřiřazené ke konkrétnímu jménu. 

 

Dotazník se vytváří s přihlédnutím k respondentům. Uzavřené otázky jsou pro ně 

snadnější a jejich vyplnění je rychlejší. K zajištění snadné interpretace výsledků jsou tak 

v dotazníku položeny z větší části uzavřené otázky, to znamená s nabídkou předem 

formulovaných variant, kde je možné vybrat pouze jednu možnost odpovědi, nebo více. 

Záleží na charakteru otázky a předložených možností odpovědí. Případné výstupy z otázek, 

kde je otázka formulována na kvantitativní odpověď, dávají větší a konkrétnější rozsah 

možností interpretace výsledků, a jsou navíc velice jednoduše zpracovatelné jako výstupy 
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v grafickém znázornění, či tabulkou. V dotazníku jsou také otevřené otázky s volnou plochou 

pro vyjádření, kde jsou respondenti žádání o svůj subjektivní názor na věc, či zkušenosti. 

 

 

3.3.1 ČASOVÝ PLÁN 

 

Časovým horizontem pro sběr dat je doba 21 kalendářních dnů. Jedná se o dobu, kdy 

je první týden provedena hromadná akvizice skrze emailové kontakty spolu s osobní žádostí 

autora diplomové práce pro vyplnění. V druhém týdnu jsou cestou upozornění skrze sociální 

skupiny a jiné společenské aktivity motivováni respondenti k vyplnění. Respektive se jedná o 

ty, kteří doposud nereagovali a dotazník nevyplnili. Důvodem proto může být také absence 

používání emailového kontaktu z minulého období. Poslední třetí týden je určen pro sběr dat 

konkrétním aktivním vyhledáváním kontaktů, kde nedošlo k navázání. Existuje totiž reálná 

možnost, že někteří potencionální respondenti nemají preference k vyplnění skrze hromadné 

žádosti. Tento časový horizont je dostatečně dlouhou dobou k získání očekávaného objemu. 

Zároveň je časový horizont z hlediska své délky ideální pro absenci negativních jevů ve formě 

tzv. spam efektů, což lze interpretovat jako nevyžádané kontaktování osob. Je prioritou, aby 

každý respondent byl kontaktován na přímo skrze internetové služby nejvýše dvakrát. 

Pomocí sociálních skupin, kde je respondent přítomen, se počet kontaktování hromadným 

oslovením odvíjí od počtu skupin, ve kterých je členem. Případné negativní reakce vzniklé 

několikanásobným kontaktováním jedné osoby se neočekávají. Zvolená délka časového 

plánu pro sběr, tři týdny, a důvod sběru z důvodu psaní diplomové práce, jsou faktory, které 

negativní reakce na dotazník u absolventů vysokých škol nepotvrzují. 

 

 

3.3.2 SBĚR DAT - CÍLOVÁ SKUPINA A 

 
Kontakty na absolventy UK FSV VSP jsou primárně vyhledány skrze oslovené osoby na 

Katedře veřejné a sociální politiky. V druhém kroku lze skrze internetové sběrnice a sociální 

sítě typu www.facebook.com, www.spoluzaci.cz získat další kontakty od respondentů, kteří 

již pozitivně reagovali na formální výzvu a komunikují. V současném období a přibližně 5 let 

zpět existuje trend, kdy jedinci v hojné míře navazují elektronické vztahy, přátelství a 

navzájem se sledují, či sdílí informace na sociálních sítích. Jako třetí krok ve třetím týdnu 

výzkumu je realizováno několik pokusů o zjištění kontaktu skrze Klub Alumni. Tento klub si 
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klade za cíl udržení vazeb a sounáležitosti absolventů s jejich univerzitou a podpoření aktivit 

a činností Univerzity Karlovy v Praze. Základním předpokladem pro realizování kontaktu 

respondenta a následné vyplnění dotazníku tak nemusí být v každém případě právě emailová 

adresa, či telefonní kontakt. Díky rozvoji informačních a komunikačních technologií lze 

kontaktovat respondenta z cílové skupiny i alternativními způsoby. V posledním případě lze 

tzv. vygooglit danou osobu na internetových vyhledávačích, zda k jejímu jménu není přiřazen 

určitý článek, informace, či dokonce právě telefonní číslo. Jedná se o situaci, kdy by 

respondent případně jevil zájem o vyplnění dotazníkového šetření, avšak již není nadále 

v kontaktu jak s kolegy ze studia, tak s profesorským sborem, či fakultou. 

 

 

3.3.3 SBĚR DAT - CÍLOVÁ SKUPINA B 

 
 Druhou cílovou skupinou pro dotazníkové šetření je skupina B. Jedná se o skupinu 

s širokým záběrem v rámci absolventů terciárního vzdělání prezenční formy v České 

republice. Náhodný výběr a široký zásah z hlediska lokality jsou nejdůležitější předpoklady 

udržení kvality výsledných hodnot u této cílové skupiny. Hlavním nástrojem pro nalezení 

respondentů, jež jsou ochotni vyplnit online dotazník a zároveň splňují daná kritéria 

vzdělanosti, je sociální síť www.facebook.com. Jedná se o rozsáhlý společenský webový 

systém, který je určen k interakci mezi profily jednotlivých osob kdekoli na světě. Je primárně 

určen k navazování vazeb a shlukování do skupin pro konverzaci a sdílení informací, či zájmů. 

Aktuálně používá tento druh tzv. Nových médií 1,65 miliardy lidí na planetě každý den a 

v rámci České republiky k roku 2014 více jak 4,5 milionu lidí.2 Žádost o vyplnění dotazníku je 

jednorázově vložena do sociálních skupin sdružující absolventy z celé České republiky. Tím je 

zajištěna dostatečná variabilita výběrového vzorku. 

 

 

3.3.4 OČEKÁVÁNÝ OBJEM RESPONDENTŮ 

 

Cílovou skupinou A, jež tvoří jeden ze zkoumaných souborů respondentů tohoto 

dotazníkového šetření, jsou absolventi studia oboru Veřejná a sociální politika na Univerzitě 

Karlově v Praze Fakulty sociálních věd. Autor sám očekává, že se stane v budoucím období 

                                                 
2 Autorizované internetové stránky o projektu FACEBOOK [online]. [cit. 2015-11-30]. Dostupné z: http://newsroom.fb.com/company-info/  
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členem cílové skupiny. Autor předpokládá svým subjektivním názorem, že respondenti jsou v 

rámci studentské kolegiality více přístupní a ochotní pro samotné vyplňování dotazníků ze 

své alma mater, než je tomu v hromadném průzkumu na celou ČR. Autor stanovuje 

minimální počet vyplněných dotazníků na 50, jakožto nejmenší hodnotu pro objektivní 

zpracování výsledků a jednotlivých výstupů. Celkově v letech 2010-2013 byl počet 

prezenčních absolventů 217. Úvahou lze odvodit, že při existenci 217 absolventů UK FSV VP 

prezenčního studia z let 2010-2013 je tak zapotřebí úspěšného kontaktu a zpětné vazby ve 

formě vyplnění od 23% absolventů, tedy hodnoty 50 respondentů, což autor považuje za 

reálné. Celkový počet absolventů je předpokládán na více jak dvojnásobný. Veškeré další 

vyplněné dotazníky z jiných období absolutoria zvyšují procentuální šanci na dosažení 

stanoveného cíle.  

 

Cílovou skupinou B tvoří respondenti napříč absolventy v rámci vysokých škol celé 

České republiky. Pro relevantnost a validitu výstupů dotazníkového šetření je autorem 

stanoven minimální počet respondentů na pětinásobek cílové skupiny A, což odpovídá počtu 

250 respondentů. Důvodem pro stanovení tohoto počtu jsou lepší podmínky pro sběr 

respondentů.  

 

Celkový počet vyplněných dotazníků je stanoven v minimálním počtu 300, respektive 

součet A+B. Tento počet autor považuje za hranici, která by měla přinést vypovídající 

hodnotu závěrům práce. Relevantnost výsledků a přidaná hodnota vycházející z tohoto 

výzkumu je očekávána za předpokladu, že každá jednotlivá otázka v dotazníkovém šetření je 

vyplněna. Elektronický systém pro vyplnění dotazníku neumožňuje odevzdání nevyplněného 

dotazníku. Autor očekává, že celkový počet respondentů, jež vyplnili dotazník, bude vyšší, 

než počet dotazníků, který bude reálně použit pro vyhodnocení. Dotazníky budou filtrovány 

například kvůli respondentům z kombinovaného studia a dále pak budou vyfiltrovány 

nedostatečně vyplněné dotazníky. Takové dotazníky jsou nežádoucí. 

 

 

3.3.5 SYSTÉMOVÝ NÁSTROJ PRO DOTAZNÍK 

Forma konkrétního dotazníku a pokládaných otázek bude podána jednotlivým 

respondentům skrze nástroj - internetový portál www.vyplnto.cz (provozovatel Ing. Marek 

Zemčák - IČ: 71536230, DIČ: 8409150486). Za možnost šíření a využití atraktivnější nástrojů 
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pro vyhodnocování nad rámec standardu byla vydána úplata ve formě finanční částky 121Kč 

s DPH. Výsledky dotazníkové šetření za použití tohoto nástroje jsou dostupné pod licencí 

Creative Commons - BY, lze je libovolně zpracovávat a šířit za předpokladu uvedení zdroje. 

Důvodem pro využití tohoto nástroje je z jedné strany ekologie a nákladová efektivita, 

z druhé strany je ale využití formy interaktivního programu důležité pro udržení motivace 

respondenta k vyplnění. Průměrná doba vyplnění dotazníku se zkracuje na cca. ½ 

standardního času pro vyplnění obdoby v papírové formě, což bylo testováno praktickou 

zkouškou. Průměrná doba vyplnění dotazníku je 6 minut. Náhled dotazníku je v příloze č.2 na 

konci diplomové práce. 

 

3.4 OSTATNÍ METODY ANALÝZY DAT 

 Pro účely této diplomové práce a vyhodnocení dat plynoucích z dotazníkového 

šetření jsou použity následující metody ke zjišťování stavu a informací o sledované tématice. 

 
 
3.4.1 METODA EVIDENCE 

 

Jedná se o proces získávání, zpracování, analýzy a systematizace údajů, které jsou 

obsahem nejrůznějších dokladů a dokumentů, v nichž jsou v kvantitativní formě, v podobě 

různých ukazatelů, vyjádřeny informace potřebné ke kontrole a ke korekci řídícího procesu 

(Ochrana, 2007, s.37).  

  

K tomuto účelu jsou využity databáze UK v Praze Střediska vzdělávací politiky, kde 

jsou k dispozici údaje o počtech absolventů, zaměstnanosti a nezaměstnanosti vybraných 

vysokých škol komplexně z České republiky. Lze zpětně evidovat, jaký počet absolventů byl 

v určitém roce na dané škole, či fakultě. Druhou databází evidující komplexně statistiky a 

proměnné v rámci České republiky je Český statistický úřad. Aktivitami ČSÚ jsou ankety, sběr 

informací, uspořádávání akcí a konferencí, spolupráce s dalšími institucemi jako Matrika 

studentů MŠMT. Lze zde nalézt komplexní informace v rámci socio-demografických 

proměnných a ukazatelů studentů a absolventů v České republice. Dalším nástrojem 

schraňující statistická data je databáze OECD. Všechny tyto databáze nabízejí podnětné 

informace a data ke zkoumání dané problematiky blíže rozebírané v diplomové práci. 
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3.4.2 METODA CUA A ORDINÁLNÍ KLASIFIKAČNÍ STUPNICE 

 

Cost Utility Analysis patří mezi input-outputové metody. Základem je porovnání 

přírůstků vstupů a jejich inkrementální náklady na jednotlivou možnost spolu s porovnáním 

s inkrementálními výstupy. Výstup je však neměřitelný v daných metrických, peněžních, či 

jiných jednotkách, nýbrž pouze z hlediska užitku dané varianty. K určení užitku se zpravidla 

užívá nejrůznějších bodovacích stupnic, v nichž respondent vyjadřuje pocit svého uspokojení 

z porovnávaných variant. Základem CUA je tak subjektivní výpověď respondentů – ideálně 

odborníku na danou tématiku. Výsledky jsou interpretovány v kvantitativním uspořádání od 

jednoho extrému k druhému, jakožto celkové hodnocení (Ochrana, 2007, s.61). Pro účely 

této práce jsou považovány za odborníky pro danou tématiku přímo vybraní 

studenti/absolventi cílové skupiny. Jako extrémy jsou stanoveny hodnoty participace na své 

odbornosti. Jeden extrém tvoří nulová činnost v této věci a druhý extrém tvoři studentem 

interpretovaný konkrétní popis činností, které racionálně konal za účelem lepšího budoucího 

postavení na trhu práce. Nákladem v rámci tohoto modelu je vynaložený čas. 

 
Uspořádávající stupnice zohledňuje absolutní velikost sledovaného kritéria. 

Předpokladem pro použití ordinální stupnice je možnost uspořádat dané varianty z hlediska 

určité vlastnosti. Při použití této metody ohodnocení je zapotřebí mít na paměti, že čísla 

vypovídají pouze o pořadí posuzovaných variant od nejlepší k nejhorší, avšak ne o intenzitě 

preferencí. Tento způsob evaluace je v České republice používán velice často na úrovni 

výběrových řízení o veřejných zakázkách (Ochrana 2007, s.80). Pro účely diplomové práce a 

interpretování závěrů je metoda ordinální klasifikační stupnice spojena s CUA. 

 

 

3.4.3 KORELAČNÍ ANALÝZA 

Jedna z nejvíce používaných metod pro popsání a hodnocení vzájemných vztahů dvou 

proměnných se nazývá korelační analýza. Jedná se o druh statistické metody analýzy dat, jež 

vyjadřuje závislost vysvětlované proměnné na změnách vysvětlující proměnné (Hindls, 2007, 

s.169-179). V rámci této diplomové práce byla zjišťována závislost nezávislé proměnné x, jež 

dosahuje hodnot 0 a 1 z hlediska účasti, či neúčasti na zahraničním výměnném programu, na 

proměnné y. Závislá proměnná y nabývá hodnot hodnocení odpovědí autorem v rámci 
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otázek v dotazníkovém šetření, týkajících se pracovního uplatnění po absolutoriu. Tyto 

hodnoty nabývají hodnot od 1-5, kdy 1 je nejhorší a 5 nejlepší pracovní uplatnění z hlediska 

jednotlivých odpovědí. Počet respondentů dotazníkového šetření vytváří proměnnou n, kdy 

tak vzniká n korelačních dvojic x a y pro každou cílovou skupinu. Cílem této analýzy je 

potvrdit, či nepotvrdit stanovenou hypotézu. 

 

Pro účely diplomové práce byl zvolen grafický způsob zjištění výsledku. Dalšími 

způsoby, jež v práci nebyly použity, jsou analytické nástroje nebo také maticové znázornění 

daného vzorce. Grafické znázornění vychází ze zjištěných hodnot. Toto znázornění je 

schopné úvahově odpovědět na předem stanovenou hypotézu bez dalšího výpočtu, jelikož 

se očekává relativně malý počet korelačních dvojic. Jestliže existují dvě zkoumané skupiny 

respondentů, lze navíc výsledky mezi sebou porovnat.  

 

 

3.5 VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ 

KLASIFIKACE ISCED 97 - podle mezinárodní klasifikace ISCED 97, která je standardizována 

také ve státech EU, je možné rozřadit respondenty dle jednotlivých úrovní a oborů vzdělání. 

V souladu s touto klasifikací jsou ustanoveny čtyři úrovně nejvyššího dosaženého vzdělání 

obyvatel daného státu, kdy pro účely této práce je podnětná a zároveň vyzdvižena pouze 

jedna: Vysokoškolské vzdělání (ISCED 5-6). Tato kategorie je tvořena osobami, které úspěšně 

ukončily akreditovaný vzdělávací program na vyšší odborné škole, nebo bakalářský, 

magisterský, inženýrský, či lékařský program na vysoké škole. Rovněž sem patří absolventi 

postgraduálního stupně studia. Patří sem také osoby, které dosáhly zahraničních titulů nebo 

získaly diplom vědeckého stupně. Pravděpodobnost nezaměstnanosti po ukončení studia ve 

věku 15-34let podle nejvyššího dosaženého vzdělání dle klasifikace ISCED – 2014 je vidět níže 

v grafu č. 1. Hodnoty ISCED 5-6 jsou nejnižší. 
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Graf č. 1- Míra nezaměstnanosti mladých lidí na trhu práce (2009-2013) 

 

 
Zdroj: ČSÚ: Mladí lidé na trhu práce  

 
 
LIDSKÝ KAPITÁL - je souhrn znalostí, schopností a zkušeností osoby, či skupiny osob, jež 

dělají lidskou práci produktivnější. Je vytvářen transformací lidských zdrojů například 

vzděláváním a tréninkem daných vlastností. Mzdové rozdíly mezi nekvalifikovanou a 

kvalifikovanou prací bývají zpravidla výnosem z lidského kapitálu (Holman, 2011, s.16). 

,,Investice do lidského kapitálu jsou předpokladem pro zvyšování produktivity práce, neboť 

usnadňují vstřebávání a šíření nových technologií.´´(Kotýnková, 2003, s.26). 

 
 
NEZAMĚSTNANÝ ABSOLVENT  - prostřednictvím Střediska vzdělávací politiky UK v Praze je 

tento pojem v praxi používán v níže daném znění. Pojmem nezaměstnaný absolvent se 

rozumí takový uchazeč o práci registrovaný na úřadu práce, který úspěšně ukončil školu 

maximálně před dvěma lety. Nezaměstnaný absolvent je osoba, která splňuje výše popsané 

podmínky a zároveň je bez práce, aktivně hledá práci a je připraven k nástupu do práce (do 

14 dnů). Počty nezaměstnaných absolventů VŠ se v detailním členění sestavují na úřadech 

práce dvakrát ročně: k 30.4. a k 30.9. daného roku. Počet nezaměstnaných absolventů VŠ je 

počet těch, kteří ve zvoleném období absolvovali vysokou školu a ke zvolenému měsíci 

a roku byli nezaměstnaní.3  

 

                                                 
3
 Středisko vzdělávací politiky: Ukazatele [online]. [cit. 2015-11-13]. Dostupné z: 

http://www.strediskovzdelavacipolitiky.info/default.asp?page=svp  
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NOVÁ MÉDIA – S rozvojem informačních a komunikačních technologií se rozvíjí také definice 

pojmu Nová média. Rozvoj lze popsat od přenosu hlasu kabelovým telefonem, až po dnešní 

výměnu informací formou prosté výměny datového signálu. Volně přístupné online slovníky 

Random House Dictionary a Collins English Dictionary definují pojem Nová média jako 

interaktivní podobu komunikace využívající datové spojení dvou aktérů. Jedná se o spojení 

mezi autorem a recipientem. Forma komunikace, rychlost, rozsah oslovení jsou následně 

konkrétní ke každému druhu nového média. Hlavním ukazatelem dnešní doby je 

elektronické zpracování dat a kosmopolitní vlastnosti dat. 

 

OBECNÁ MÍRA NEZAMĚSTNANOSTI – dle definice Českého statistického úřadu je obecná 

míra nezaměstnanosti vyjádřením podílu počtu nezaměstnaných na celkové pracovní síle v 

procentech, kde čitatel i jmenovatel jsou ukazatele konstruované podle mezinárodních 

definic a doporučení. Ukazatel je konstruován podle metodiky Eurostatu vypracované na 

základě doporučení Mezinárodní organizace práce (ILO).4 

 

PREFERENCE – Jedná se o souhrn pozitivních a negativních podnětů, které dohromady 

vytvářejí postoj k dané věci. Preference jedince jsou subjektivní a není možné definovat 

žádné objektivní kritérium, na základě kterého by se dalo porovnat, které jsou lepší či horší, 

nebo které jsou více, či méně racionální. Vše se vztahuje k vůli daného jedince a jen on může 

rozhodnout, co je pro něj lepší varianta rozhodnutí (Holman, 2011, s.16). 

 

PŘIROZENÁ MÍRA NEZAMĚSTNANOSTI – je nejnižší dlouhodobě udržitelná míra 

nezaměstnanosti odpovídající potenciálnímu produktu. Je zpravidla vytvářena frikční a 

strukturální nezaměstnaností a není do ní zahrnuta nezaměstnanost cyklická. Jedná se o 

hospodářsky přirozený stav – ekonomika daného státu kolem tohoto stavu osciluje zpravidla 

díky hospodářským cyklům. Optimální hranice přirozené míry nezaměstnanosti není dána, 

jelikož existuje pro daný stav, čas a další proměnné vždy jiná hodnota. Proměnné mohou mít 

jak ekonomický, tak sociální charakter. Nejedná se o nejefektivnější stav ekonomiky, ale o 

reálný přirozený stav (Holman, 2011, s.269).  

 

RACIONALITA – racionalita lidského chování nespočívá ve výběru cílů, které si stanovíme. 

Racionalita lidského chování spočívá ve výběru prostředků, pomocí kterých stanovených cílů 

                                                 
4 Český statistický úřad: Veřejná databáze [online]. [cit. 2014-05-03]. Dostupné z: 
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_ukazatel.jsp?kodukaz=1567&kodjaz=203&app=vdb  
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dosáhneme. Definice tak spočívá ve schopnosti jedince objevit a realizovat cestu k dosažení 

daného cíle efektivně a s minimálními náklady (Holman, 2011, s.16). 

 

SOCIÁLNÍ SPRAVEDLNOST – jednotnou definici sociální spravedlnosti nelze jednoduše 

stanovit. Pokud definujeme slovo sociální jako lidské/společenské, jaká je potom definice 

slova spravedlnost? V rámci osobní, právní, či pracovní roviny lze spravedlnost hodnotit jako 

kombinaci rovného zacházení se všemi občany, rovnosti před zákonem a s tím spojené tresty 

i odměny, spravedlivé rozdělení požitků i břemen. Český ekonom Prof. JUDr. Josef 

Macek definuje sociální spravedlnost jako „největší štěstí největšího počtu“. Nedá se hovořit 

o sociální spravedlnosti jako o absolutní kategorii jednoznačně vymezitelnou určitou definicí 

(Krebs, 1997, s.26). Dle Aristotela je právě spravedlnost tou nejdůležitější ze ctností právě 

proto, že se vztahuje ke druhému – dobro pro druhé. V nábožensko-křesťanské rovině je 

spravedlnost spojena úzce s rovností, stejně tak jako v předešlých řádcích. Není však přímo 

spojena s rovností mezi druhými, avšak rovnosti před bohem, kdy spravedlnosti bude 

sjednáno v životě i mimo něj. 

 

Odpovědnost za výběr varianty dle svých preferencí ve svobodném státě nese právě 

občan. Pokud mají všichni naprosto stejné právo a svobodu rozhodnutí, padá vina za 

případně špatně či neefektivně zvolenou variantu do budoucího období na občana, a to je 

sociálně spravedlivé. Každý jedinec má samozřejmě možnost volby, avšak zvětšování rozdílů 

mezi bohatými a chudými a jejich preferencí do budoucnosti krátkodobé/dlouhodobé jsou 

různé. Každý má svobodu volby, ale ne všichni mají stejné podmínky a s tím spojené 

preference pro zvolení dané varianty  (Keller, 2010, s.62). 

 

STRATEGIE – „Strategie je dialektikou zúčastněných sil použitých pro dosažení stanovených 

cílů jako prostředků politiky. Je také dialektikou volností jednání nezbytných pro dosažení 

politických cílů. Konečně je také dialektikou vůlí používaných k vyřešení konfliktů o 

koexistenci. Strategie je systémem těchto tří dialektik.“ (Vojenská strategie, 2008, s.11). Tato 

definice je přejata z publikace věnované studentům Univerzity obrany a je vojenského 

charakteru. Na druhou stranu vystihuje také nevojenské strategie, kdy je rozdílem pouze 

odlišnost vytyčených cílů. 
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UŽITEK – V ekonomických naukách je slovem užitek označován subjektivní pocit uspokojení 

z vybrané varianty a ze spotřeby statků. Jedná se o osobní uspokojení z dané varianty, které 

bylo očekáváno na základě zkušeností z minulosti, nebo se do budoucna v danou chvíli stává 

zkušeností. Jedná se o ekonomický princip měřitelný v číslech - kardinální, či naopak 

neměřitelný v daných hodnotách, pouze porovnatelný s ostatními užitky - ordinální. 

(Holman, 2005, s.172) Užitek je odměnou za rozhodnutí ve formě určitých hodnot. Může 

nabývat jak pozitivních, tak negativních hodnot. 
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4 TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

V rámci diplomové práce je použito několik myšlenkových toků, tezí a teorií, jež 

vytváří teoretický rámec pro analýzu tématu. Tyto teoretická východiska jsou níže podložena 

renomovanými autory z oblasti sociologického, ekonomického a psychologického oboru a 

vedlejších společensko-vědních disciplín. 

 

4.1 TEORIE PREFERENCÍ 

Teoretické východisko, které popisuje důvody lidského chování je Teorie preferencí 

pocházející od Garyho Stanleyho Beckera, amerického ekonoma oceněného Nobelovou 

cenou v roce 1992 za rozšíření sféry mikroekonomické analýzy na nové oblasti lidského 

chování a lidských vztahů, včetně chování netržního. Součástí životního díla tohoto ekonoma 

a sociologa jsou právě studie týkající se lidských hodnot, rozhodnutí, preferencí a také 

očekávaného užitku z tohoto rozhodnutí: ,,Teorie preferencí předpokládá, že si prozíraví 

jedinci uvědomují účinek svých přítomných voleb a zkušeností na osobní kapitál 

v budoucnosti, a že budoucí kapitál má přímý vliv na budoucí užitky. Potom jejich volby 

probíhající v současnosti závisí nejen na tom, jak působí na současný užitek, ale též na tom, 

jak působí na budoucí užitky.´´ (Becker, 1997, s.20) 

 

Jakékoli lidské činnosti předchází rozhodování jedince na základě jeho preferencí a 

užitku, kdy výběr varianty rozhodnutí je potenciálním předpokladem o budoucím 

očekávaném užitku.  Při pohledu na širší časové období je souhrn jednotlivých rozhodnutí 

kombinací k dosažení maximalizace celkového užitku ze svého jednání (Holman, 2005, 

s.441). Obecně lze říci, že dlouhodobé užitkové funkce jednotlivců jsou do budoucna 

podobné. Jedná se o blahobyt, zdraví a spokojený život. Liší se však preference jednotlivců, 

jak těchto očekávání dosáhnout. Jedinec se rozhoduje na základě očekávání do budoucna, na 

základě minulých rozhodnutí a také na základě toho, co je ochoten obětovat, podstoupit, 

investovat pro vidinu budoucího lepšího užitku (Becker, 1996, s.7). Existence obdobných, či 

dokonce stejných užitkových funkcí do budoucna neznamená, že někteří jednotlivci 

vytýčených cílů dosáhnou. Cesta je stanovena každým jednotlivcem separátně a skládá se 

z každého jednotlivého rozhodnutí. 
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Teorie preferencí rozvádí do specifičtějších rozměrů Teorii racionální volby, která 

samotný užitek definuje pouze podle spotřebovaných statků a podle rozhodnutí z minulosti 

s absencí zahrnutí lidského kapitálu. Gary Stanley Becker vytváří teorii rozpracovávající lidská 

rozhodnutí z ekonomického hlediska i s očekáváním do budoucna. Důležitým faktorem jsou 

zkušenosti z minulosti, aktuální situace a již zmíněné očekávání do budoucna. Celý princip je 

aplikovatelný na nejrůznější druhy rozhodování a rozšiřuje tak svou působnost do sféry 

sociologické, tím spíše do chování netržního (Holman, 2005, s.440). 

 

K obdobným závěrům se dostávají i John H. Goldthorpe a Richard Breen, kteří pomocí 

Teorie racionálního jednání vysvětlují vzdělanostní nerovnosti. Rozvoj a expanze 

vzdělávacího systému přináší různé možnosti k dosažení a využití životních šancí. Využití 

jednotlivých možností vzdělání a přičinění se v rámci sebe sama v rozvoji jednotlivých 

dovedností, jež naše společnosti umožnuje, je výsledkem racionálního jednání. Jedinec si 

vytváří svůj určitý úvahový kalkul, kdy se rozhodne pro jednotlivé varianty a vytváří tak cestu 

svého života (Kreidl, 2008, s.39). 

 

4.2 TEORIE LIDSKÉHO KAPITÁLU 

 Teoretické základy pro rozhodování o investicích do lidského kapitálu jsou 

definovány v první řadě jako investice do vzdělání a zdraví. Vzděláním není myšlena čistě 

činnost edukativního charakteru při školních institucích, avšak celkové zvyšování odbornosti, 

praxe a zkušeností pro dané odvětví. Jednotlivec, který se orientuje v oblasti řemeslných 

prací, má odlišné požadavky na vzdělání, nežli jedinec provádějící vědecký výzkum. Pojem 

zdraví je spojen s blahobytem, životní úrovní a vším, co zlepšuje podmínky pro zdraví a 

spokojený život (Becker, 1980, s.228). 

 

 ,,Člověk je ztělesněným lidským kapitálem. Jeho produktivnost roste v závislosti na 

investicích do lidského kapitálu. Podstatnou část investic do lidského kapitálu činí investice do 

vzdělání a do zdraví. Výnosy lidského kapitálu jsou součástí mezd a lze je identifikovat tím, že 

srovnáme mzdu nekvalifikovaného pracovníka se mzdou pracovníka s vyšším vzděláním. 

Rozdíly v průměrných mzdách lidí odlišných vzdělanostních kategorií udávají, jaké jsou výnosy 

z lidského kapitálu.´´ (Holman, 2005, s.442).  
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 Vzdělání školního charakteru, pracovní praxe, znalost cizích jazyků a cestování, 

rozvoj komunikačních a administračních znalostí, také komunikativnost a kontakty mohou 

být přínosem do lidského kapitálu. Tato proměnná není úzce profilována pouze na jedince, 

avšak na celou společnost. V rámci socio-ekonomických ukazatelů jsou některé hodnoty 

lidského kapitálu měřitelné a po jejím sběru vytváří vypovídající hodnotu daného celku jako 

například gramotnost v daném regionu apod. Pro účely této diplomové práce je podnětná 

existence samotné hodnoty lidského kapitálu. Jedná se o proměnnou, která může nabývat 

nejrůznějších hodnot, specifik podle počínání daného jedince a splnění daných cílů, či 

očekávaného užitku. Lidský kapitál jedince je brán jako souhrn konkrétních hodnot 

vlastností, očekávání a činností, které vedou v relativně krátkém časovém období 

k úspěšnému postavení na trhu práce. Opakující se souhrn těchto hodnot lze nazvat strategií. 

 

4.3 TEORIE MODERNIZACE 

Modernizační teorie předpokládá klesající vzdělanostní reprodukci v rámci delšího 

časového období. Globalizace, technologický pokrok a vyspělá dělba práce vyžadují 

stratifikační procesy lidského kapitálu, kdy jsou jednotlivci přijímáni do pozic na základě 

svých individuálních dovedností, schopností, talentu, praxe a umu. Role vzdělání je odsunuta 

na sekundární podmínku pro přijetí (Kreidl, 2008, s.37). 

 

,,Ve všech společnostech platí, že vyššího a kvalitnějšího vzdělání dosahují spíše ti lidé, 

jejichž rodiče zaujímají privilegované postavení na společenském žebříčku. Stupeň a kvalita 

dosaženého vzdělání vždy zásadním způsobem závisí na sociálních, ekonomických a 

psychologických zdrojích, či výhodách. Jde zejména o vyšší příjmy a bohatství, kulturní normy 

určující způsob chování, jazykové a komunikační kódy, vkus, sociální opora, kontakty a 

známosti, ambice, ctižádostivost a význam přikládaný vzdělání. ´´ (Kreidl, 2008, s.37) 

 

Modernizační teorie předpokládá jev, kdy se zvyšujícím se stupněm technologického 

pokroku a ekonomické vyspělosti státu bývají odbourávány výše citované mezigenerační 

závislosti. Tyto závislosti jsou věnované úspěchu lidského kapitálu s vyšším vzděláním před 

nižším. S čím větší mírou globalizace, technologického a ekonomického pokroku se v daném 

státě střetáváme, tím více je kladen důraz na individuální dovednosti daného jedince. Lze 
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předpokládat, že tato úměra koresponduje také s počty respondentů v jednotlivých úrovních 

a oborech vzdělání. Nejvyššího vzdělání (ISCED 97: 5-6) tak dosahuje relativně velká část 

společnosti. Jedná se o model přechodu od standardu k individuální unikátnosti.  

 

Myšlenková idea rozvoje vzdělání na absolutní úroveň, kdy bude například každý 

jedinec ve věku 26 let absolventem terciárního vzdělání, nemusí znamenat eliminaci 

nerovností. Rozčleňování jedinců podle dosaženého vzdělání nahradí členění kvalitativní. Na 

stejném stupni vzdělání tak budou absolventi z kvalitativně různých vysokých škol stejného 

oboru. Dostupnost vzdělání pro všechny socioekonomické skupiny obyvatelstva bez rozdílů 

určitých sociálních kast je ideální cíl k dosažení nejvyšší hodnoty lidského kapitálu ve 

společnosti. Na stejné úrovni vzdělání však budou vždy kvalitativní rozdíly nejen v institucích, 

ale i v individuálních dovednostech absolventů. Kvalitativní rozdíly budou vždy konkurenční 

výhodou na trhu práce a celkově v průběhu života. (Lucas, 2001; Kreidl, 2008, s.41)  Zde je 

však viditelný posun z nerovnosti z důvodu mezigenerační na nerovnost vnitro-generační. 

Kvalita jednotlivce a jeho lidského kapitálu je komoditou na trhu práce.  
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5 SYSTÉM TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V ČR 

,,Veřejná politika je založena na zespolečenštěném rozhodování, jehož účastníci jsou 

zároveň jejími tvůrci a realizátory. Zespolečenštěná rozhodnutí jsou taková, která se od jiných 

forem individuálních, skupinových, či kolektivních rozhodnutí liší vztahem k rozhodovacím 

subjektům.  Jde o rozhodnutí společenství, agregací jednotlivců složených z různých typů 

organizací, bez ohledu na to, zda je přijímá jeden, několik nebo mnoho jednotlivců. Určujícím 

kritériem je obsah a rozsah rozhodnutí. Kdokoli rozhoduje, rozhoduje za všechny.´´ (Sartori, 

1993, s.215-216). Každý jedinec je součástí celku. Uveďme teoretický příklad, kdy se chování 

třetiny bude ubírat stejným směrem, avšak jiným oproti celku. Směr celé skupiny, respektive 

společnosti, či nastavení systému tak bude brát směr skládající se ze všech, ale konečný směr 

bude výrazně ovlivněný i danou třetinou. To je jeden z principů demokracie a svobodného 

rozhodování většiny. Je to mechanizmus setrvání v daném stavu, ale i mechanizmus pro 

změnu a to i v případech, kdy nemalá část z celku tvoří názorový protiproud. Vzdělávací 

systém v České republice prošel vývojem, avšak demokratizačním procesem je ovlivňován 

teprve druhou polovinou třetího desetiletí. I tyto změny jsou předmětem zkoumání této 

diplomové práce. 

 

Základem pro analýzu primárních dat je výchozí stav v oblasti vzdělávací politiky 

terciárního vzdělávání v daném časového horizontu. Výsledky dotazníkového šetření 

korespondují s desetiletým časovým horizontem od roku 2006 – 2015. Vývoj vzdělávací 

politiky jde historicky s časem. Vnímání vysokoškolského absolventa bylo jiné na začátku 20. 

století a na konci 20. století. Od roku 1989 dochází k vývoji vzdělávací politiky v České 

republice v rámci demokratické společnosti. Tento vývoj popisují možnosti, podmínky a 

situace, ve kterých se jednotliví aktéři dané problematiky nacházejí, a které vytvářejí 

mantinely pro jejich počínání.  

 

Vysokoškolské instituce v České republice nejsou identické. Liší se zaměřením, 

velikostí, zázemím a požadavky. Nejen výběr samotné vysoké školy, ale také forma jejího 

řízení a zodpovídání se z hlediska vyšší autority, definuje mantinely pro další profesní 
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vzdělávání. V této kapitole je blíže popsána situace v rámci vysokého školství v ČR a vývoj 

v čase. 

 

5.1 HISTORICKÝ VÝVOJ TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 

Jedna z oblastí, která do jisté míry ovlivňuje motivaci a vnímání studenta ke studiu na 

vysoké škole a jeho případné vedlejší aktivity z hlediska nabytí odbornosti, je oblast samotné 

vysoké školy. Je to oblast zázemí samotného studia. Institucionální zázemí a řízení alma 

mater je předmětem následující kapitoly. 

 

Stejně jako v jiných odvětvích veřejné politiky, tak i ve vzdělávací politice je viditelný 

vývoj z hlediska časového období. V dnešní době je terciární vzdělání v další etapě svého 

vývoje. Například od předrevoluční etapy se dnes klade důraz na vysokou míru digitalizace 

z hlediska dostupnosti studijních materiálů. To potvrzují i projekty Ministerstva školství a 

tělovýchovy ve formě strategických záměrů Digitalizace vzdělávání5, jehož cílem je rozšířit do 

výuky v České republice digitální technologie. Tato strategie je v souladu s akčním plánem 

Evropské unie na podporu vysoce kvalitního vzdělávání.  Vždy je ale jedna charakteristika 

výchozí ve všech etapách, a zde to je charakteristika institucionální. Vnímání studentstva, 

absolventů, zaměstnavatelů a veřejnosti je spojeno se samotnou existencí vysokoškolské 

instituce, s její pověstí a jejím řízením.  

 
 

Pro období industriální společnosti na přelomu 19.-20. století je charakteristické, že 

jedinec vysokoškolsky vzdělaný je ostatními jedinci vnímán s úctou a určitou mírou 

nadřazenosti. Je možné říci, že vzdělání bylo určeno skupině privilegovaných. Vzdělání 

segregovalo tyto jedince do určité elitářské skupiny, avšak jejich počínání mělo více méně 

charakter práce a služby pro společnost. Respektive vytvářeli hodnoty pro společnost. 

Vzdělanostní elita ve formě doktorů, inženýrů a dalších vědců byla na poli společenském 

uznávána. Otevřené dveře do této skupiny měli lidé z nejvyšších kruhů díky financím, či lidé  

obdařeni talentem a dovednostmi pro danou věc. Vzdělání na vysokých školách bylo nejprve 

určeno hrstce privilegovaných a v minulosti zajišťovalo nejen finanční příjem, ale také 

společenské postavení. Vysokoškolské vzdělání bylo úzce spojeno se samotnou vysokou 

                                                 
5 MŠMT: Digitalizace vzdělávání: Digitální Česko 2.0 [online]. [cit. 2016-05-09]. Dostupné z: 

http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/msmt-chysta-projekt-digitalizace-skol  
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školou a její pověstí .´´(Keller, 2010, str. 46).  ,,O postindustriální společnosti se už od počátku 

soudí, že motorem jejího vývoje je neustálý pokrok lidského vědění. Alain Touraine i Daniel 

Bell se shodně domnívali, že účast na vědění se stane také základem sociálních struktur 

společnosti.´´(Keller, 2010, str. 46) 

 

 

5.1.1 SYSTÉM TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIALIZMU 

Vnímání lidského vědění na území České republiky bylo historicky relativně dosti 

ovlivněno událostmi druhé světové války a následně pak také komunistickým režimem. Tyto 

historické události se dotýkají zejména samotné lidské podstaty a existence v rámci 

válečného období. Dále pak snahou o regulaci a rovnosti společnosti ve všech směrech. 

,,Existovaly snahy o socialistické rovnostářství a vyrovnání vzdělávacích příležitostí mezi 

různými vrstvami společnosti. Existovaly také okolnosti, které bránily k úspěchu, ale i 

napomáhaly k úspěchu.  Socialistické země učinily pokus přetnout kruh mezigeneračních a 

meziskupinových privilegií v rámci elit ve vzdělání. Administrativní zásahy do vzdělávacího 

systému měly otevřít všem stupňům společnosti stejná práva na vzdělání.´´ (Kreidl, 2008, 

s.29) V rámci pohledu do minulosti však nelze přesně stanovit, zda-li jedinci s terciárním 

vzděláním byli bohatší, či chudší. Zda měli lepší postavení na trhu práce, či horší. Tuto otázku 

nelze konkrétně zodpovědět, protože v té době reálně neexistovala nezaměstnanost a socio-

ekonomické hodnoty týkající se zaměstnatelnosti různých skupin obyvatelstva byly 

zkreslené. Vše bylo rozhodnutím centrálních orgánů a plánovacích komisí.  Nabídka a 

poptávka na trhu práce byla předem daná. S tím souvisí i pracovní uplatnění absolventů. 

 

Pro dobu před revolucí v roce 1989 byl charakteristický model řízení vysokých škol 

tzv. model státní kontroly. Vedení státu a jí podřízené jednotky operují se všemi nástroji 

řízení vysokoškolské instituce. Zásadním pilířem je dozor nad všemi činiteli působících na 

chod vysokých škol. Vedení státu stanovuje veškeré okolnosti týkající se podmínek přijetí a 

absolvování, sylaby, skladbu studijních oborů a jednotlivých programů, zkušební řád a také 

personální strukturu akademické obce. V rámci období transformace a v následujícím čase je 

uplatňován druhý model řízení, model státního dohledu. V tomto modelu se hlavní složky 

státu soustředí na korektní formulaci obecné strategie a financování, avšak otěže samotného 

fungování z hlediska okolností a podmínek přejímají samotné vysoké školy. Celý tento model 
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vychází z principu hodnocení kvality a monitoringu pomocí procesu akreditace (Kalous, 

Veselý, 2006, s.145). 

 

V rámci socializmu bylo uplatnění absolventů na trhu práce předem dané, kdy 

existovaly tzv. umístěnky. Nefungoval tržní mechanismus, ale očekávalo se přiložení ruky 

k dílu společné práci tam, kde je to potřeba. Pracovní pozice byly získávány a obsazovány pro 

dosažení společenského blahobytu. Osobní preference byly vedlejší.  Zde je možné 

polemizovat zpětně o subjektivním hodnocení nedobrovolně nezaměstnaného a 

nedobrovolně zaměstnaného podle svých preferencí. Dotýkáme se tak tématu efektivního 

využití lidského kapitálu. 

 

Na otázku týkající se svých studijních let a porovnání se současností, dále pak na 

možnou odbornou praxi a vzdělávání v oboru odpovídají tázaní experti v rozhovoru na dané 

téma. K možnosti nabytí odborné praxe se vyjadřuje profesor Vojtěch Krebs takto: ,,Každá 

doba je jiná. Vnímání všeho také. To se nedá porovnávat. Pracovat se bude, bez toho to asi 

není možné. Já sám jsem ale odbornou praxi nikdy neměl možnost absolvovat. Já při studiu 

absolvoval maximálně vykládání brambor tady na hlavním nádraží z vagónů. No ale to 

nemohl tenkrát nikdo. Každá doba je jiná.´´ (Krebs, rozhovor ze dne 19.11.2015) Profesor 

Martin Potůček se vyjadřuje k možnostem studentů a studijní morálce takto: ,,Já jsem 

studoval koncem 60. a začátkem 70 let. Ta doba je odlišná. Tenkrát to bylo výběrové 

studium. Ta kohorta, která se dostala na vysokou školu byla malá ve vztahu k počtu dané 

věkové skupiny. Byla to určitá exkluzivita mít možnost studovat a i ty vysoké školy se takto 

chovaly. Trošku to souviselo i s tím, kdo se na tu vysokou školu dostal. Já jsem měl to štěstí, 

že to byl konec 60. let, ta liberální doba. Hlavní byla kvalita. Tehdy byla motivace ke studiu 

vysoká. Zdá se mi, že ta morálka je dnes trochu někde jinde a vlastně níž. (Potůček, rozhovor 

ze dne 7.12. 2015)  

 

 

5.1.2 SYSTÉM TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PO ROCE 1989 

V listopadu až prosinci roku 1989 proběhla v České republice tzv. Sametová revoluce, 

která měla za následek změnu. K této změně se z hlediska velikosti událostí v budoucnu 

aplikoval pojem transformace ekonomiky. Jedná se o změnu z centrálně řízené ekonomiky 

pod záštitou komunistického režimu k nastolení tržní ekonomiky na základě politického 
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zřízení pluralitní demokracie. Nově se vytváří v rámci socioekonomických ukazatelů také 

hodnota nezaměstnanosti, která v minulosti nebyla evidována pro její neopodstatnění 

z hlediska centrálně plánované ekonomiky (Holman, 2000, s.72). Po změnách 

v ekonomických, sociálních a celkově hospodářských sférách následovaly také změny 

z hlediska dalších politik a to ve sféře vzdělávací politiky rovněž.  

 

Během třiceti let po druhé světové válce prošla řada zemí Evropy vlnou 

demokratizace vzdělání a postupně se začaly zvyšovat počty absolventů. Vnímání terciárního 

vzdělávání se s postupem času mění a v posledních pětadvaceti letech zažíváme 

s porovnáním s minulostí zmasovění univerzit. Vysokoškolské vzdělání dnes koresponduje 

s životním standardem (Keller, 2010, s.47). Nastolení tržního mechanizmu v oblasti 

vzdělávání, respektive vzniku konkurence veřejného vysokého školství soukromým sektorem 

byl dán vznik rozšíření možnosti nabytí terciárního vzdělání společnosti. Na grafu č.2 jsou 

v rámci uvedených let vidět značné nárůsty a trend zvyšujícího se počtu přijatých studentů 

na vysoké školy. V časovém horizontu od roku 2001-2013, kdy počet přijatých studentů 

kulminoval, došlo více jak ke zdvojnásobení počtu přijatých studentů na vzdělávacích 

institucích vysokoškolského charakteru. Česká republika se tak ocitá v posledních deseti 

letech v rozmachu terciárního vzdělání ve společnosti. S tím souvisí i rostoucí konkurence na 

trhu práce v ISCED 5-6 a rozložení lidského kapitálu s hodnotou terciárního vzdělání ve 

společnosti. 

 

Graf č.2 - Podíly nově přijatých absolventů středních škol do programu terciárního       
                vzdělávání 
 

Zdroj: Národní ústav pro vzdělávání: Přechod absolventů středních škol do terciárního vzdělávání  
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Sociální důsledky zvýšení počtu absolventů na trhu práce mohou nabýt formu 

substituce nabídky práce za nabídku práce. V konkurenci na trhu práce se střetává lidský 

kapitál s hodnotou terciárního vzdělání s ostatními specifickými skupinami a dochází k jevu, 

kdy zaměstnavatelé mnohdy upřednostní terciární vzdělání před praxí, či naopak. Gigant z 

personálních společností Manpower tento jev potvrzuje a dokonce uvádí v opačném 

hledisku negativní jev tzv. Absolvent s několika tituly.6  Zaměstnavatelé v tomto případě 

upřednostňují méně vzdělané žadatele o místo i z důvodu příliš vysoké hodnoty lidského 

kapitálu jejich spolužadatelů. K mezigenerační substituci mezi mládím a stářím se tak přidává 

také tato substituce z hlediska lidského kapitálu. Důsledky mohou být všelijaké, avšak 

z horizontálního hlediska dochází k jevu vytěsňování. Pokud vynecháme otázku věku, lze 

spatřovat například skladníka s doktorským titulem. Kardiochirurg se s rozmaru může stát 

stejně schopným truhlářem, avšak obráceně se truhlář z rozmaru nestane kardiochirurgem. 

Efekt vytěsňování nemusí být vždy oboustranný. Jedná se o jev vzniklý díky tržnímu 

hospodářství a díky principu konkurence. Absolventi vysokých škol obecně mají ve svých 

rukou rozhodování o svém pracovním uplatnění. Lidé mají možnost přičinit se na svých 

profesních a odborných kvalitách a mohou být pro trh práce více atraktivní díky svým 

osobním dovednostem.  

 

,,My ač nemáme distanční studenty, tak vlastně všichni naši studenti distanční jsou. 

Hlavně u starších ročníků. Já to chápu, protože když nebudete mít v CV, že jste někde dělal, 

tak na Vás budou koukat a práci nedostanete. Problém je s tím, když studenti mají tuto praxi 

na plný úvazek. Pak říkám, buď je to škola moc lehká, a nebo jste moc chytrý. Oni to častou 

dokáží, ale také to často nedokáží, a dokonce končí se studiem. Na západě také pracují, ale 

spíš tím stylem, že na půl roku přeruší. U nás studenti zoufale chtějí spojit školu a práci, jenže 

oni jsou na tom denním studiu. ´´(Krebs, rozhovor ze dne 19.11.2015) Toto téma dále rozvádí 

ve své odpovědi také profesor Martin Potůček: ,,My máme obor Veřejná a sociální politika, 

kde je součástí studia přímo praxe. Máme možnost srovnávat s prezenčními studenty a 

studenty z kombinovaného studia. Nepopírám a naopak podporuji takový model případné 

kombinace studia a praxe, který souvisí s oborem, který student absolvuje. Bohužel se dosti 

často střetávám s tím, že si studenti přivydělávají v oboru, který se studiem vůbec nesouvisí.´´ 

(Potůček, rozhovor ze dne 7.12. 2015) 

                                                 
6 Manpower: Absolvent s několika tituly [online]. [cit. 2016-05-03]. Dostupné z: https://www.manpower.cz/hledam-praci/personalni-

poradenstvi/zivotni-vyzvy/studenti-a-absolventi/116-diagnoza-absolvent-s-nekolika-tituly  
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Transformace společnosti, demokratizace, globalizace, zvyšující se technologie, to vše 

dnes otevírá studentům a absolventům možnosti, které v minulosti nebyly. Veškeré pozitivní 

možnosti s sebou zároveň nesou i menší část negativního stínu. Vše je dvousečné. Trh si žádá 

praxi, která v minulosti nebyla zapotřebí. Zákonitě je tak nákladem za tuto praxi čas. Čas, 

který student vymění za osobní volno, či čas standardně trávený ve škole. Větší dostupnost 

informací otevírá brány k širšímu a efektivnějšímu studiu, ale také k zobecnění studia a 

k racionální nevědomosti. Není zapotřebí se do hloubky věnovat danému učivu, když je 

možné ho kdykoli vyhledat na odborné úrovni díky technologiím a uspořit tak čas. Každá 

doba je jiná a demokratizace společnosti s tržními mechanizmy dávají dnes studentům nové 

možnosti a nové volby činností. 

 
 

5.2 TYPOLOGIE ŘÍZENÍ SYSTÉMU VYSOKÝCH ŠKOL 

Pro názornost jsou níže blíže popsány modely řízení systému vysokých škol dle tzv. 

Olsenovy typologie, které popisují postoj a spolupráci státu s vysokými školami a jejich 

vzájemný vztah. Je patrné, že vývoj státního aparátu a společnosti je velice úzce spojen 

s institucionálním nastavením vysokoškolského aparátu. Tyto čtyři typy řízení popisují také 

historický vývoj až do možnosti, kdy by byl institut vysokého školství v České republice čistě 

v rukou tržního mechanizmu. 

 

1. Model svrchovaného řízení (model státní kontroly) – jedná se o systém terciárního 

vzdělávání, který je brán jako jeden z vládních nástrojů pro dosažení stanovených cílů 

států s charakterem sociálním, či ekonomickým. V rámci tohoto modelu jsou vysoké 

školy přímo odpovědné vůdčím politickým autoritám. Celé postavení a činnost 

akademické obce je tak přímo závislé na rozhodnutí vládních autorit (Kalous, Veselý, 

2006, s.146). 

 

Tento model více méně odpovídá modelu státní kontroly a jeho využití v praxi lze 

spatřovat před rokem 1989. Příkladem mohou být zákazy studijní činnosti jednotlivců, nebo 

například ovlivňování sylabu jednotlivých předmětů i celých studijních oborů. Tato praxe se 

však týkala komunistického režimu. Pokud by existovala tato praxe dnes v 21. století v rámci 
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vzdělávacího systému terciárního vzdělání v České republice, otevřenost dějin a svoboda 

slova by tyto politické vlivy měly eliminovat. Negativním faktorem tohoto řízení je omezená 

autonomie z hlediska celkového chodu vysokoškolských institucí. Regulační a reformní 

činnost popisuje Konrad Paul Liessmann v díle Teorie nevzdělanosti takto: ,,Je jim očividně 

trnem v oku, že by lidé mohli získat vzdělání neúčelové, souvislé, obsahově ukotvené v 

tradicích velkých kultur, které by je nejen formovalo, ale také by jim umožnilo nezávislost na 

diktátu doby a módních vlnách. Vzdělaní lidé by totiž byli všechno jiné než bezproblémově 

fungující, flexibilní, mobilní a týmově svázané klony, jaké by mnozí rádi viděli jako výsledné 

produkty vzdělávacího procesu.´´(Liessmann, 2008, s.38) 

 

2. Model institucionálního řízení (model státního dohledu) – prioritním úkolem 

vysokých škol v tomto modelu je dozor nad tradičními akademickými hodnotami 

proti vlivům státních a politických struktur. Celkové řízení institucí je z velké části 

v kompetencích vedení školy. Úkolem státu je zajištění určitého druhu suverenity 

vysokého školství a tradičních hodnot před vlivy trhu. Stát a vysoké školy jsou 

oboustranně v postoji vzájemné neintervence. Vůle a chod vzdělávacích institucí 

terciárního charakteru jsou samostatné a relativně nezávislé na státu (Kalous, Veselý, 

2006, s. 146). 

 

Tento model je viditelný v praxi i v České republice z hlediska tradičního veřejného 

vysokého školství, kde je kladen důraz na nezávislost. S decentralizací vysokoškolského 

systému od roku 1989 je spojeno také snižování kompetencí státu v řízení vysokého školství. 

Odpovědnost za formu, druh a kvalitu vzdělání je ponechána čistě na vedení vysokých škol. 

Systém akreditace je ponechán státu z důvodu monitoringu, legislativního rámce a také 

splnění určitých minimálních standardů kvality studia (Šebková, 2013, s.7). 

 

3. Model korporátně-pluralitního řízení – v tomto modelu řízení vysokých škol se 

zobrazují především hlavní zájmy dílčích zájmových skupin. Jedná se o tzv. 

stakeholdery, to znamená zainteresované strany a skupiny, které na základě svého 

zájmu očekávají užitek. Příkladem mohou být profesní asociace, odbory, zájmy 

společností, studentská unie. Stát v tomto modelu má roli institucionálního 

provozovatele a roli jedné ze zúčastněných skupin. Směr vzdělávací politiky dané 

instituce udává společenský konsenzus vycházející z určité formy komise, či veřejné 
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rady, ve kterých jsou zastoupeny jednotlivé zájmové skupiny (Kalous, Veselý, 2006, s. 

146). 

 

Obecně lze tento model identifikovat stejně jako model předchozí na vzdělávacím 

systému terciárního vzdělání v České republice, avšak s orientací na soukromé vysoké školy. 

Jev vnějších tlaků je viditelný s rozvojem soukromých vysokých škol. Některé vysoké školy 

působí i za účelem zisku (Šebková, 2013, str.7). Jiné soukromé vysoké školy jsou například 

součástí určitého ekonomického celku a jejich existence je orientována na usměrňování 

kvality lidského kapitálu s hodnotou terciárního vzdělání v daném oboru. Absolvent tohoto 

druhu školy by měl být efektivně připraven vykonávat konkrétní pracovní pozice v dané 

společnosti. Jako příklad zle uvést ŠKODA AUTO Vysoká škola založena v roce 2000 v Mladé 

Boleslavi, kde je studium více než přímo spojeno s praxí v daném výrobním podniku. 

Z hlediska veřejného školství jsou zájmové skupiny tvořeny například Radou vysokých škol a 

Českou konferencí rektorů. 

 

4. Model řízení supermarketu – z hlediska tohoto modelu jsou kompetence státních a 

politických struktur zredukovány na minimum. Intervence ze strany státu jsou 

v tomto modelu nežádoucí z důvodu jejich faktické neefektivity. Efektivní řízení v  

oblasti vysokého školství je ponecháno na vedeních škol, či soukromých majitelů. Je 

zde kladen důraz na přizpůsobení se požadavkům trhu a reakce na nabídku a 

poptávku z hlediska výkonnosti a efektivity. Vysoké školství je čistě v kompetencích 

volného trhu (Kalous, Veselý, 2006, s.146). 

 

Na základě principu liberálního pojetí tržního hospodářství je tento model 

interpretován tzv. Neviditelnou rukou trhu Adama Smitha (Holman, 2005, str. 50). Efektivní 

řešení z hlediska řízení je spatřováno v indikátorech ze strany nabídky a poptávky od 

zaměstnavatelů, samotných studentů, celkově trhu práce. Co chtějí studenti studovat a jaké 

hodnoty žádají zaměstnavatelé, to jsou výchozí body tohoto modelu. Konečné hodnoty 

tohoto modelu v dlouhém časovém období jsou hodnoty efektivní, kdy studenti studují to, 

co trh a zaměstnavatelé potřebují. Studují rádi, jelikož jejich profesní uplatnění je efektivní a 

skloubí se také s jejich preferencemi z hlediska kariéry. V tomto modelu lze spatřit ideu 

dokonalosti, která je však v praxi jen velice těžce dosažitelná. 
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,,Podstatou Olsenovy typologie je vzájemné prolínání a kombinace jednotlivých 

modelů stejně jako jejich proměnnost v čase, z čehož vyplývá, že neexistuje jeden čistý model 

bez současného minoritního zastoupení některého ze zbývajících modelů – v současném 

nejběžnějším způsobu řízení vysokých škol v evropském kontextu primárně převládá model 

svrchovaného řízení v kombinaci s modelem institucionálního řízení s proporcionálně se 

měnícím podílem modelu řízení supermarketu, resp. modelu korporátně-pluralitního řízení.´´ 

Kalous, Veselý, 2006, s. 147. Je tak patrné, že nelze klasifikovat pouze jeden model na danou 

společnost, či stát. Je zapotřebí si uvědomit, že z hlediska vývoje se v čase jednotlivé poměry 

daných čtyř modelů mění. Je spatřován vývoj od primárního zastoupení modelu 

svrchovaného řízení před rokem 1989, přes nástup demokratizace společnosti a po roce 

1989 přechod na model prioritně institucionálního řízení. V současné době lze spatřovat 

kombinaci všech čtyř, jak je výše řečeno, a lze očekávat rozvoj posledního modelu, kterým je 

model supermarketu. Tento fakt je spojen také s vlivem financování vysokého školství, kdy 

podstatou soukromých vysokých škol je hrazení studijních nákladů ze strany studenta, nikoli 

ze strany státu. 

 

5.3 POČET VYSOKÝCH ŠKOL, STUDENTŮ A ABSOLVENTŮ V ČR 

Během let 2001 - 2014 se zvyšuje počet vysokých škol, kdy počet veřejných vysokých 

škol roste jen o několik jednotek, avšak počet soukromých vysokých škol je více jak 

dvojnásobný.  S tím souvisí i rostoucí počet absolventů, jež je podrobněji popsán v tabulce 

č.1. V daném časovém období došlo k nárůstu trojnásobnému počtu absolventů, což udává 

MŠMT v rámci Sdružení informací z matrik studentů7 a studie ČSÚ8. Národní ústav pro 

vzdělávání dále zmiňujě, že dlouhodobý zájem o vzdělání charakteru ISCED 5-6, svědčí o tom, 

že si absolventi maturitních ročníků uvědomují význam tohoto vzdělání. Význam lidského 

kapitálu s přidanou hodnotou terciárního vzdělání má tak z jejich pohledu lepší uplatnění na 

trhu práce, vyšší očekávaný příjem a menší riziko nezaměstnanosti.9 

 

                                                 
7 MŠMT: Sdružené informace z matrik studentů [online]. [cit. 2016-05-04]. Dostupné z: http://dsia.uiv.cz/vystupy/vu_vs.html  
8 Česká republika od roku 1989 v číslech: Vzděláván [online]. [cit. 2016-01-24]. Dostupné z: 
http://www.czso.cz/csu/2014edicniplan.nsf/t/D9003FD97C/$File/3201814_1208.xlsx  
9 MŠMT: Přechod absolventů středních škol do terciárního vzdělávání [online]. [cit. 2016-05-04]. Dostupné z: 

http://dsia.uiv.cz/vystupy/vu_vs.html  
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Tabulka č .1 - Česká republika od roku 1989 v číslech: Vzdělávání 

Zdroj: Česká republika od roku 1989 v číslech: Vzdělávání  

 

S rozvojem globalizačních aktivit roste také počet studentů s cizím státním 

občanstvím. Podíl absolventů vysokých škol v České republice s cizím státním občanstvím se 

od roku 2001 do roku 2014 zvýšil ze 4,3% z celku na 11,1% z celku. Tento jev lze připsat také 

vstupu České republiky do Evropské unie. Celkově globalizace nejen v rámci Evropy 

umožňuje průchodnost lidského kapitálu skrze jednotlivé státy. Tento jev dokládá i text 

článku 149 Amsterdamské smlouvy: ,,Společenství přispívá k rozvoji kvalitního vzdělání 

podporou spolupráce mezi členskými státy a je-li to nezbytné, podporováním a doplňováním 

činností členských států při plném respektování jejich odpovědnosti za obsah výuky a za 

organizaci vzdělávacích systémů a jejich kulturní a jazykovou rozmanitost.´´ (Brdek, 2004, 

s.27). S tím souvisejí rovněž výměnné programy, jež zajišťují mobilitu lidského kapitálu do 

zahraničí. Studenti odjíždí na předem stanovenou dobu studovat na akademickou půdu 

partnerské univerzity, jež zasílá na výměnu studenty na tuzemskou univerzitu. Těchto vztahů 

mezi vzdělávacími institucemi přibývá, jak je vidět na grafu č.3. Aktivity spojené s výměnným 

programem Erasmus v rámci tohoto mezidobí stouply o 9 procentních bodů. Vyšších hodnot 

v grafu dosahují státy, jež do programu vstoupily v nedávném období před tímto měřením. 
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Graf č.3 – Mobilita studentů v rámci programu Erasmus – vývoj počtu studentů podle 

vysílajících zemí v období 2010-2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: EURODESK - STATISTIKY PROGRAMU ERASMUS: Program Erasmus v roce 2011/2012 v číslech  

  

Studium a následné absolutorium na vysoké škole je jeden z možných klíčů k úspěchu 

v životě. Jedinci mezi 23-26lety a zároveň absolventi vysokých škol mají ve sledovaném 

období největší růstovou tendenci ve mzdovém ohodnocení, jak je vidět v grafu č.4.  

Graf č.4 -  Průměrný základní měsíční plat podle věku a vzdělání (v Kč) 

Zdroj: PROFESIA CZ, spol. s r.o.: Průměrný základní měsíční plat podle věku a vzdělání  

 

Je však možné identifikovat i určité negativní vlastnosti této skupiny. Jako příklad lze 

uvést graf č.5, kde jsou rozlišeny skupiny absolventů vysokých škol. Jednotlivé linie se 

paralelně kopírují v závislosti na chodu ekonomiky státu, avšak na přelomu roku 2012/13 a 

dále je viditelný strmý jev, kdy nezaměstnanost absolventů bakalářského studia převyšuje 

podíl nezaměstnaných osob v ČR.   
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Graf č.5 - Míry nezaměstnanosti v ČR 2002-13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Středisko vzdělávací politiky: Postavení vysokoškoláků a uplatnění absolventů VŠ 2013  

 

,,Aktuálně jsou v ČR pobočky zahraničních soukromých VŠ, jež nemusí být ani 

registrované. Vysokoškolské diplomy jsou nostrifikovány jinou VŠ, která registraci a akreditaci 

vlastní. Vzdělávání v ČR tak vytváří trh se vzděláním, kde určitý počet soukromých VŠ existuje 

pouze za účelem výdělku finančních prostředků.´´(Haňka, OVM 30.11.2014). 10 Konkurence je 

jeden ze základních prvků tržního hospodářství a zde je naplno viditelná adaptace tržního 

mechanizmu v praxi. Nelze konstatovat, že soukromé školy jsou negativním jevem. Existují 

například soukromé školy, které nabízí vzdělání, jež se po absolvování stávají jedincovo 

nepřekonatelnou doménou na trhu práce. Vznikající rigiditou vzdělávacího systému je 

skloubení soukromého sektoru s principy svobodného trhu s veřejným sektorem ve 

vysokoškolském vzdělávání. S tím souvisí i počet vysokoškolských institucí obecně.  

,,V zásadě je počet škol ohromný. To je zřejmé zejména v nárůstu počtu soukromých škol. 

Z počátku se myslelo, že soukromé školy budou mít pouze bakalářské studium, ale logicky jak 

už jednou dáte bakalářské, tak už chtějí inženýrské a pak také doktorské. Navíc zájem o 

studium tam je, poněvadž lidé si tu školu vyberou, protože tam mají jistotu, že ji dodělají. Na 

veřejných VŠ toto není úplně jisté. Nepodařilo se odlišit absolventy veřejných a soukromých 

škol. V praxi se nerozlišuje úroveň škol ani kvalita. V praxi je to tak, že máš titul, splnil si 

kritéria, tak můžeš tuto funkci zastávat.´´ (Krebs, rozhovor ze dne 19.11.2015).  

                                                 
10 Televizní debata - Otázky Václava Moravce – vysíláno 30.11.2014 STAV ČESKÉHO ŠKOLSTVÍ Otázky Václava Moravce. [online]. 
[cit. 2015-11-06]. Dostupné z: http://www.ceskatelevize.cz/porady/1126672097-otazky-vaclava-moravce/214411030511130-otazky-vaclava-
moravce-2-cast/   
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,,Máme příliš vysokých škol. Vysokoškolský zákon, který otevřel cestu vzniku 

soukromých vysokých škol, a bylo zřejmé, že je potřeba, byl příliš liberální, pokud jde o 

způsob, kterým ty vysokoškolské ústavy mohly být zakládány. Máme jich příliš a bohužel se to 

negativně promítá do kvality výuky. Co se týče počtu absolventů, je skoro otázka, jestli 

vlastně vůbec všichni studenti, kteří studují na vysoké škole,  na to mají, aby tu vysokou školu 

skutečně zvládli. Zvládli ji tak, aby těm studentům něco přinesla a poté přinesla něco také 

jejich zaměstnavatelům.´´ (Potůček, rozhovor ze dne 7.12.2015).  

 

 

5.3.1 KVALITA VYSOKÝCH ŠKOL A ABSOLVENTŮ V ČR 

 
Nástroje, které utváří tvář a postavení vzdělávacího systému a dokáží v plné míře 

ovlivnit celkové nastavení, jsou nástroje regulativního charakteru. Hlavní nástroj v rukou 

vzdělávací politiky k udržení kvality vysokého školství je tak nástroj akreditační. Jednu 

z hlavních úloh pro zjištění kvality terciárního vzdělávání v rámci veřejných, či soukromých 

škol má právě Akreditační komise. Ta hodnotí komplexní institucionální postavení dané 

jednotky vzdělávacího systému (Chvátalová, 2008, s.80). Akreditační komise je také nástroj 

na ovlivňování celkového počtu vysokých škol, jednotlivých oborů, studentů a s tím 

související počet absolventů. Tento nástroj je využíván s orientací na ostatní státy a 

doporučení EU. Spolupráce na mezinárodní úrovni z hlediska zajišťování kvality vysokého 

školství je podložena tzv. Boloňským procesem. Ten stanovil určité standardy, od kterých lze 

odvodit metodiku pro akreditační komise daných států. V roce 2012 na setkání ministrů 

školství v Bukurešti bylo mimo jiné upozorněno na používání nástrojů pro udržení kvality a 

transparentnosti. Jedním z nástrojů je od vytvoření Boloňské deklarace také mezinárodně 

uznávaný kreditní systém ECTS, který slouží k mezinárodní mobilitě lidského kapitálu 

(Šebková, 2013, s.30). Díky tomuto nástroji lze nabýt vzdělání a odbornosti v jednom státě a 

využít jej v praxi ve státě jiném, s předpokladem uznání obdobných kvalifikačních hodnot. 

 
 

,,Demografický pokles počtu absolventů středních škol, který začíná mít dopad na 

počty uchazečů o studium na VŠ, vede ke snižování nároků na jejich studijní 

předpoklady.´´(Dvořáková, zpráva o stavu AK).11 Lze sledovat dva protichůdné trendy, kdy se 

                                                 
11 PROF. PHDR. VLADIMÍRA DVOŘÁKOVÁ, CSC., Předsedkyně Akreditační komise. Zpráva o stavu Akreditační komise. [online]. [cit. 2014-12-
22]. Dostupné z: http://www.centralniregistrdluzniku.cz/zpravodajstvi-5541.htm  
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zvyšuje počet VŠ institucí a zároveň se snižují stavy věkové skupiny z hlediska celku. 

Problematika se netýká pouze soukromého školství, nebo veřejného školství, ale komplexně 

nastavení vysokého školství. Reflektuje se mnohdy v kvalitě absolventů. Národní ústav pro 

vzdělávání udává, že průměrné hodnoty úspěšnosti při přijímacím řízení na vysokou školu 

dlouhodobě rostly a stabilizovaly se v posledních třech letech na hodnotách 81-82%.12 Méně 

jak každý pátý není přijat na vysokou školu. To se může projevovat také v uplatnitelnosti 

absolventů na trhu práce po absolutoriu. Lze hovořit o oborech akutně potřebných a 

nutnosti zvýšení počtu absolventů. Lze hovořit o oborech, kde je více než dostačující počet 

absolventů. Je možné polemizovat o určité kvantitě absolventů vysokých škol efektivní a 

potřebné pro společnost s tím, že čím větší počet jedinců s terciárním vzděláním ve 

společnosti je, tím samozřejmě lépe. Hodnoty socio-ekonomický ukazatelů ve společnosti 

jsou v takovém případě ideálně rostoucí z hlediska k lepšímu, ale je zapotřebí udržet kvalitu 

vzdělání. 

 

Ke kvalitě vysokoškolského studia lze připojit také pojem tzv. Hon na tituly. Existuje 

několik interpretací tohoto možného trendu. Profesor Vojtěch Krebs se tomuto tématu 

vyjadřuje takto: ,,Myslím si, že ten hon na tituly tu je a je dán také tím středoevropským 

prostorem. Je to i z dob Rakouska-Uherska. My ty tituly prostě dáváme. Když někdo skončí 

bakalářem na západě, tak dostudoval. Přesto když někdo skončí bakalářem u nás, je to tak 

zvláštní titul, že by měl člověk studovat dál. Zajímavé jsou také druhy titulů. Na západě 

inženýra ekonoma nenajdete, kdežto u nás ano. My ho dáváme. Poté ten inženýr u nás a 

jinde je naprosto jinak vnímán. Stejný princip je dále i u doktorských titulů, nebo docentů, 

profesorů.´´ (Krebs, rozhovor ze dne 19.11.2015) Ke stejné problematice se vyjadřuje také 

profesor Martin Potůček: ,,Tato otázka poukazuje na poměrně setrvalou charakteristiku 

české společnosti, ale řekl bych středoevropských společností. Zejména těch v zemích, které 

byly součástí Rakouska-Uherska s přeceněním formálního potvrzení vzdělání v podobě titulu. 

To je kulturní charakteristika, se kterou se obtížně něco dělá. U nás jsou například ve 

veřejném sektoru a ve veřejné správě kladeny určité nároky na vzdělání. Lidé jsou motivování 

ke studiu především proto, aby získali titul, který potvrdí jejich vzdělání a potvrdí možnost 

přijetí do této pozice, nebo setrvání v pozici. To je hon na tituly jak ho chápu. (Potůček, 

rozhovor ze dne 7.12. 2015)  

 

                                                 
12 Národní ústav pro vzdělávání: Přechod absolventů středních škol do terciárního vzdělávání [online]. Národní ústav pro vzdělávání, str.59 
[cit. 2016-05-03]. Dostupné z: http://www.nuv.cz/uploads/Vzdelavani_a_TP/Prechod_do_tercier_2013_prowww.pdf  
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Z obou odpovědí je patrný důraz na historický vývoj společnosti. Získání terciárního 

vzdělání je s ohledem na pojem tzv. Hon na tituly orientováno na určité splnění podmínek 

trhu. Uplatnění na trhu práce je spojeno se vzděláním a samozřejmě s praxí. Ideální je 

kombinace s co nejvyšším stupněm u obou zmíněných faktorů.  

 

 

5.4 PRACOVNÍ UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL 

Financování vysokých škol v České republice lze rozdělit do dvou skupin. Soukromé 

školy jsou financovány samotnými studenty, kdy lze použít přímou úměru - čím je větší 

kvantita, tím je větší je rozpočet dané instituce. Vysoké školy jsou financovány státem také 

tak, že čím je větší kvantita, tím větší je rozpočet. Podmínkou existence je již zmiňovaná 

akreditace vysoké školy. Ideovou podmínkou soukromé školy je tržní ekonomika a 

konkurence. Princip konkurence a udržitelnost vysoké školy se však dostává také do oblasti 

veřejných vysokých škol. V rámci financování vysokých škol lze tak hovořit o kvantitě 

studentů pro dostatečný rozpočet, který by měl mimo jiné zabezpečit i kvalitu terciárního 

vzdělání. Problematika financování vysokých škol je široké téma a je vhodná pro další 

zpracování. V rámci této diplomové práce je níže vyzdviženo pouze několik možných rigidit 

z hlediska financování jednotlivých aktérů dané problematiky. 

 

Oddálení startu ekonomické aktivity jedince a neefektivně vynaložené finanční 

prostředky společnosti na investici do lidského kapitálu jsou možné rigidity z hlediska 

financování vysokých škol. Je samozřejmé, že danému absolventovi při nedostudování mohlo 

dát určité vysokoškolské vzdělání zkušenosti a zdokonalený lidský kapitál možnost k úspěchu 

i v dalším životě. Stejně je tomu tak i u absolventů, jež v praxi nejsou ve svém oboru. 

Otázkou však je, zdali není efektivnější u daného jedince i pro společnost, kdyby jedinec pro 

určité regulatorní mantinely byl nasměrován k řemeslu již prve, nebo kdyby práci v oboru 

opravdu našel. ,,Já bych se podíval také na uplatnitelnost oborů na trhu práce, protože já se 

dnes obávám, že řada škol připravuje studenty na nějaký obor, ale již dnes víme, že jejich 

uplatnitelnost je téměř nulová. A já se ptám, k čemu my potřebujeme vysoké školy, které 

nabízejí obory, s kterými studenti nenaleznou odpovídající uplatnění na trhu 
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práce?´´(Chládek, OVM 30.11.2014)13 Stát platí studium neúspěšných studentům relativně 

zbytečně. Navíc je řešena problematika odborné zaměstnanosti absolventů. Obdobou totiž 

mohou být vynaložené finanční prostředky na lidský kapitál s terciárním vzděláním, kdy se 

však přidaná hodnota terciárního vzdělání nevyužívá, jelikož tento jedinec nevykonává práci 

ve svém profesním a odborném zaměření.  Je samozřejmostí, že existuje určitá přirozená 

míra fluktuace mezi obory, avšak do jaké míry je efektivní platit studium u oborů, kde počet 

absolventů neodpovídá požadavkům společnosti. Úroveň přirozené míry nezaměstnanosti 

při dané hodnotě potencionálního produktu ekonomiky by měla být výchozím stavem. 

,,Nákladem investice do vzdělání je mimo finanční prostředky za samotné studium také ušlý 

výdělek během studií – jedná se o opoždění od ekonomické aktivity jedince v dané 

ekonomice. Výnosem investice do vzdělání je zvýšení mzdy. Podnětným poznatkem je, že 

jedinec vykonávající práci vyšší kvalifikace a odbornosti nenabízí pouze jeden, nýbrž dva 

výrobní faktory - práci a lidský kapitál. Jeho mzda obsahuje proto dva elementy, a to odměnu 

za práci samotnou a navíc výnos z lidského kapitálu.´´(Holman, 2011, s.327).  Vzdělání je 

určitý druh kapitálu nazývaný jako lidský. Zvýšení mzdy by v budoucnu při využití lidského 

kapitálu s terciárním vzděláním mělo investované prostředky vrátit a mnohonásobně 

investici převýšit, aby se vyplatila. Jsou investované prostředky ze strany společnosti u 

znázorněných příkladů společensky efektivní? Profesor Haňka uvádí pro porovnání 

efektivnosti vynaložených peněžních prostředků následující příklad z Velké Británie. ,, Ve 

Velké Británii je úspěšnost studentů dostudovat u nejlepších anglických VŠ cca. 99,5% a u 

nejhorších anglických VŠ je cca. 65%. V České republice je úspěšnost studentů dostudovat u 

nejlepších českých VŠ je cca. 80% a u nejhorších českých VŠ je cca. 40%. Je potřeba zaměřit se 

na několik negativních jevů v našem vzdělávacím systému.´´ (Haňka, OVM 30.11.2014)14  

 

V rámci expertních rozhovorů byla řešena také problematika posunu ekonomické 

aktivity a delšího studia. Profesor Vojtěch Krebs uvádí: ,,Všude se řeší nezaměstnanost 

mladých. Umožňuje se tím tak i delší studium. Ty počty začínají strašně narůstat. Nyní jsou 

takové teorie, že čím více vysokoškoláků, tím lépe. Když si ale vezmete rozložení inteligence 

ve společnosti, tak všichni nemůžou mít vysokou školu. Když ten počet roste, tak úroveň těch 

lidí a vzdělání musí jít logicky dolů. Evropská unie řekne, že máte málo absolventů a my to 

řešíme. No a pak najednou neseženete instalatéra, až budete potřebovat. Nezáleží na počtu, 

                                                 
13

a 14 Televizní debata - Otázky Václava Moravce – vysíláno 30.11.2014 STAV ČESKÉHO ŠKOLSTVÍ Otázky Václava Moravce. [online]. 
[cit. 2015-11-06]. Dostupné z: http://www.ceskatelevize.cz/porady/1126672097-otazky-vaclava-moravce/214411030511130-otazky-vaclava-
moravce-2-cast/   
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ale záleží na vzdělání. Je vidět, že nám ty počty narostly. Vy učíte více lidí a ti lidé o to zájem 

prostě nemají jako dříve. Ty počty souvisí i s penězi na to vzdělání. Školy dostávají peníze za 

studenta a bojují o ně. Každá technická škola si například zařídila svou ekonomickou fakultu. 

Ty ekonomické školy poté vlastně vydělávají na to, aby tam v těch univerzitách zůstaly 

paradoxně i ty technické obory. Ty různé teorie, které zdůrazňují vyšší počty absolventů 

myslím nejsou jednoznačné.´´(Krebs, rozhovor ze dne 19.11.2015). Dále se k dané 

problematice vyjadřuje i profesor Martin Potůček: ,,Je to trend naprosto zřejmý, že délka 

vzdělání se v soudobých společnostech zvyšuje. Neviděl bych to tak jednoznačně, že s rostoucí 

délkou vzdělání se posouvá i start ekonomické aktivity. Jsem si jistý, že například u nás na 

fakultě si spousta studentů přivydělává. To je na jednu stranu pochopitelné. Na druhou 

stranu se to samozřejmě negativně dotýká jejich kapacit pro ten vlastní vzdělávací proces.´´ 

(Potůček, rozhovor ze dne 7.12. 2015) 

 

Jedinci by se v rámci svého rozhodování o cestě životem měli rozhodovat racionálně. 

Důležité pro budoucí profesní život jedince je identifikování své touhy, preferencí, očekávání 

i kompetencí. Vytvořit si cestu s daným cílem, jak těchto profesních kvalit dosáhnout. Je 

zapotřebí si uvědomit, zdali tato cesta bude splňovat i předpokládanou výši finanční odměny 

a zdali je tato cesta reálná, či nikoli. Při stanovování dané cesty je zapotřebí být trpělivý, 

optimistický a zdravě sebevědomý. Jedinec by neměl svou strategii volit unáhleně, nýbrž 

v delším časovém horizontu sledovat své požadavky. V delším časovém období by se neměly 

požadavky na budoucí uplatnění ze široka měnit. Naopak opakující se touhy a preference 

tvoří indicie pro správnou volbu (Palaščák, 2008, s.4). Při dodržení těchto doporučení by se 

měla rovněž zvýšit efektivnost vynaložených prostředků na terciární vzdělání, popřípadě 

jejich redistribuce na jiné nástroje trhu práce, ať už nástroje aktivní, či pasivní. 

 

 
 
5.4.1 KVALITA VZDĚLÁVÁNÍ 

 

Student si vybírá vysokou školu, na kterou se hlásí na základě svých preferencí do 

budoucna. Jeden z motivačních faktorů o výběru vysoké školy je také kvalita vysoké školy. 

Jedná se o jeden z možných faktorů, které ovlivňují uplatnitelnost na trhu práce. 
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Kvalita vysoké školy je dána také kvalitou lektorů a pracovníků. Jedná se o celkovou 

činnost školy ve formě vzdělávacích činností, sekundárně však také činnosti vývojové, 

vědecké. Svou oblast v hodnocení kvality mají ovšem také činnosti administrativní. Tento 

fakt přímo souvisí s motivací pracovníků ke své práci a ovlivňování všech faktorů pro 

efektivní a kvalitní činnost jejich práce. Tuto problematiku lze shrnout do oblasti 

personálního řízení lidských zdrojů (Chvátalová, 2008, s.88). Na grafu č.6 je rozkreslena 

úspěšnost absolventů veřejných vysokých škol podle indexu zaměstnatelnosti v rámci 

průměru let 2008-2013. Studie zpracovaná Střediskem vzdělávací politiky PF UK udává, že 

absolventi z veřejných vysokých škol s indexem zaměstnatelnosti blížící se k 0,5 nacházejí 

práci zřetelně častěji. Je tomu například UK, VŠE, ČVUT, MU. 

 

Graf č.6 – Úspěšnost absolventů veřejných vysokých škol - Index zaměstnatelnosti, průměr 

z let 2008-2013 

Zdroj: Středisko vzdělávací politiky: Zaměstnatelnost a uplatnění absolventů VŠ na pracovním trhu 2013  

 

Středisko vzdělávací politiky ve své studii zaměřené na prostředí studentů a 

absolventů vysokých škol uvádí, že v posledních letech dosahují menší míry nezaměstnanosti 

absolventi soukromých vysokých škol. Na grafu č.7 je viditelné, že od roku 2011 tento trend 

narůstá. V tomto školním roce byla míra nezaměstnanosti u soukromých vysokých škol 

průměrně 4,2% a u veřejných 5,8%.  
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Graf č.7 - Míra nezaměstnanosti absolventů vysokých škol v České republice v rámci let 

2002-2013 

Zdroj: Středisko vzdělávací politiky: Zaměstnatelnost a uplatnění absolventů VŠ na pracovním trhu 2013  

 

V příloze č.5 jsou v tabulce  viditelné hodnoty všech typů studijních programů. Jsou 

zde viditelné počty nezaměstnaných absolventů mezi 6-12 měsíci od absolutoria ze 

sledovaného období 30.9. 2012 až 30. 4. 2013. U soukromých vysokých škol lze nalézt i 

několik příkladů, kdy je míra nezaměstnanosti těchto škol 6-12 měsíců od absolutoria nulová. 

Zde funguje naplno efektivní využití lidského kapitálu s hodnotou terciárního vzdělání 

v podmínkách tržního hospodářství.  

 

,,Učitelé jsou přetěžováni učením a zkoušením těch, o kterých dopředu vědí, že stejně 

nezůstanou v oboru, natož aby se kdy pokoušeli dělat vědu. Čas, který po takto bezútěšné 

práci učitelům zbývá vyplňují administrativní prací, která jako kdyby narůstala s každým 

dalším počítačovým programem, jenž ji má usnadnit.´´ (Keller, 2010, s. 48). Práce lektora 

vysoké školy je definována dvěma body. Mluvíme o vědecké činnosti a o vzdělávací činnosti 

orientované na studenty, která je spojena s administrací. Oba tyto body spojují finance. 

Z hlediska vzdělávání studentů se jedná o samotné splnění pracovních povinností, výuku a 

přezkušování. Zde se jedná o standardní formu předem definované práce za úplatu.  Druhým 

bodem je vědecká činnost, kde jsou zpracovávány nejrůznější projekty a udělovány granty.  
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Je zapotřebí vytvářet atraktivní pracovní pozice pro co nejkvalifikovanější odborníky a 

profesory k daným oborům. Je zapotřebí, aby preference, které vedou k přijetí na dané místo 

byly v akademické sféře lepší, než k přijetí místa v jiném odvětví.  Důvodem je fakt, že jedna 

z možností zvyšování své odborné způsobilosti nad rámec výuky je pro studenta právě 

spolupráce při vědecké činnosti. Existují nejrůznější možnosti, jak využít nadšení a potenciál 

v daném oboru již při studiu.  Předpokladem studenta a budoucího absolventa je spolupráce 

s renomovanými odborníky. Takováto spolupráce může mít z hlediska trhu práce obdobné 

kvality jako například profesní praxe v oboru. Tato praxe je však absolvována na akademické 

půdě a kvalita této praxe je dána také renomovaností garanta. Personální problematika 

z hlediska lidských zdrojů je tak při této interpretaci úzce spojena s problematikou zvyšování 

odbornosti studentů a budoucích absolventů. 

 

,,Studovat se bude vždy a morálka společnosti je taková, že studium je taková 

nadstandardní věc. Každý by chtěl studovat už jen proto, že může. To je motivace.´´ (Krebs, 

rozhovor ze dne 19.11.2015) Profesor Martin Potůček motivaci ke studiu dále rozvíjí: ,,To je 

případ od případu, Každý jsme originál. Motivy pro vysokou školu jsou velmi pestré a 

různorodé. Byť mě studium bavilo a baví, tak mým hlavním motivem bylo to, abych nemusel 

na vojnu. Jde také o zkušenosti ze střední školy. Je to ten problém, který se diskutuje, jestli 

v dnešní době funguje ten Humboldovský model vysokoškolského vzdělání. Ta žízeň po 

vzdělání je na jedné straně, ten technokratický model pro úspěch a finanční ohodnocení na 

straně druhé. To jsou dva koncepty, které spolu neustále soutěží. (Potůček, rozhovor ze dne 

7.12. 2015)  

 

Již samotný výběr vysoké školy může být rozhodnutím, jež vytváří lepší postavení na 

trhu práce v budoucnu. Pro výběr vysoké školy jsou tak podstatné preference o budoucím 

uplatnění, personální zastoupení a také vědecká činnost na této instituci. To vše může být 

konkurenční výhodou na trhu práce. 
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5.5 INFORMAČNÍ OBLAST – NOVÁ MÉDIA 

 

,,V dnešní době jsou plně rozvíjeny i tzv. Nová média charakterizovaná čtyřmi 

základními parametry, a to elektronickou platformou, využitím procesoru - výpočetního 

výkonu, interaktivitou a přímou zpětnou vazbou.´´ (Pavlíček, 2010, s.10) 

 

Technologie založené na digitálním a numerickém kódování, jež se rozvíjí spolu 

s dobou a zároveň se doba rozvíjí i díky nim, se společně pojmenovávají také jako tzv. Nová 

média. Jedná se o soubor technologií, jež lze v konečném hledisku identifikovat například 

jako stolní počítač, či notebook. Dále lze vyjmenovat také mobilní telefon, tablet, projektor 

apod. Tyto nástroje řadíme jako nástroje hardware. Nástroje software, jejichž pomocí se 

ovládá hardware si lze představit jako nejrůznější řídící programy typu Windows, iOS, 

Android, dále pak nejrůznější podpůrné programy. Celkovým spojením všeho do 

komunikační sítě skrze nástroje internetu, mobilních a pevných sítí lze dále vyjmenovat 

nejrůznější webové nástroje jako vyhledávače, sociální sítě, encyklopedie a katalogy. To vše 

udává směr dnešní doby z hlediska možností a také jeho problematiku.  

 
Rovněž ve vzdělávací politice lze sledovat některé trendy, na které poukazují expertní 

rozhovory: ,,Na těch přednáškách byla kdysi vyšší účast. Dnes stačí, aby to jeden dal na 

internet a ostatní si řeknou, proč bychom tam chodili, když to tady máme tak perfektně. 

Půjdu radši dělat něco jiného, třeba půjde do té práce. Myslím si, že pro studenty to úspora 

času je. Ten studentský život z minulých dob už není. Změnilo se to. Dnes je důraz na tu práci. 

Určitě je to pro studenty úspora času a energie ty dnešní technologie. Všechny materiály 

dostanou dnes snáz, ty přednášky nemusí ani umět.´´ (Krebs, rozhovor ze dne 19.11.2015). 

Profesor Martin Potůček danou problematiku rozvíjí dále: ,,To je dvousečné. Ta dostupnost 

informací je tu lepší. Na druhou stranu je obtížnější se v těch informacích vyznat. Ta snadnost 

vede k tomu, že studenti méně čtou. Hlavně v humanitních oborech se četba klasiků nedá 

ničím nahradit. To je cosi, co bylo součástí vzdělání od doby, kdy známe psané písmo. Tato 

dovednost dostává na frak. Ty nové technologie jsou příležitost, ale také generují mnohé 

překážky. Ty se musí překonat. Studenti se to musí naučit. Mnohdy vnímám, že to riziko té 
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snadné dostupnosti informací vede k povrchnějšímu přístupu ke studiu.´´ (Potůček, rozhovor 

ze dne 7.12. 2015). 

 

Technologie, komunikační systémy a celkově Nová média otevírají roli novým 

trendům. Tyto trendy je možné vidět také ve formě nástrojů edukativního charakteru. 

Strategie pro Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy představuje strategii týkající se 

digitalizace vzdělávání tzv. Digitální Česko 2.0. Existuje totiž předpoklad, že v roce 2020 se 

právě digitální dovednosti stanou z 90% nezbytným předpokladem pro úspěch na pracovním 

trhu.15 Otevírají se možnosti časové úspory z hlediska edukativního procesu. V rámci této 

časové úspory se otevírají možnosti nabytí nadstandardu při studiu v podobě odborné praxe.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
15 MŠMT: Digitalizace vzdělávání: Digitální Česko 2.0 [online]. [cit. 2016-05-09]. Dostupné z: 

http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/msmt-chysta-projekt-digitalizace-skol  
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6 VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ 

V této kapitole jsou vyhodnoceny statistické hodnoty z provedeného výzkumného 

šetření k tématu diplomové práce - Význam odborné praxe a zvyšování odborných znalostí v 

rámci vysokoškolského studia jako podstatného faktoru pracovního uplatnění absolventů. 

Jedná se o dotazníkové šetření pro dvě různé cílové skupiny: 

 

Cílová skupina A – absolventi prezenčního studia UK FSV VSP (Bc., Mgr., Ph.D)   

Cílová skupina B – absolventi prezenčního studia napříč vysokoškolským spektrem 

vzdělávací politiky České republiky (různé akademicko-vědecké obory) 

 

 

Časového období: 20.11.2015 – 10.12.2015 

Počet respondentů: A – 71, B – 286  

Počet otázek: 20 

Návratnost kompletně vyplňěného dotazníku: A – 58,2% , B – 25,4%  

Průměrná doba vyplňování: A – 00:14:21, B – 00:09:36  

Poznámka: Oba cílové soubory respondentů jsou pro porovnávání vhodné z hlediska věku 

v daném období, studijní etapy života a ekonomické aktivity. 

 

Ze základních údajů o prevedených průzkumech je viditelné několik rozdílů. Časový 

horizont pro sběr respondentů byl stejný. Celkový počet respondentů u daných skupin je ale 

rozdílný, což bylo předpokládáno. Je viditelné protichůdné jednání z hlediska návratnosti 

kompletně vyplněného dozatníku. Respondenti z autorovi alma mater mají po oslovení více 

jak dvakrát větší návratnost. Tento jev přisuzuje autor studentstké kolegialitě v rámci oboru. 

Obdobně lze sledovat také jev, kdy respondenti ze skupiny A - UK FSV VSP věnovali vyplnění 

dotazníku v průměru o 5 minut více času. Stejně jako u minulého údaje je tento jev 

přisuzován studentské kolegialitě a píli v rámci oboru. Odhadovaná doba pro vyplnění 

dotazníku byla překonána v průměru dvakrát. 
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6.1 OTÁZKY FILTRAČNÍ 

Na níže uvedených koláčových grafech jsou znázorněny hodnoty rozdělující pohlaví 

respondentů obou cílových skupin. Ve skupině A 63,38% a ve skupině B 66,08% jsou 

respondenti ženy. Tyto hodnoty jsou autorem přisuzovány k větší míře sounáležitosti a 

ochotě pomoci při vyplňování dotazníků u žen, než u mužů.  

 

Graf č.8 – Otázka č.1 – Skupina A                         Graf č.9 – Otázka č.1 – Skupina B 
 

 

Zdroj: Dotazníkové šetření                          Zdroj: Dotazníkové šetření  
 
 

Série těchto otázek byla v dotazníkovém šetření použita z důvodu prosté eliminace 

nežádoucích respondentů. I přes to, že celkový počet respondentů vyplňující dotazník, byl 

vyšší, pro vyhodnocení jsou podnětní pouze ti respondenti, jež odpovídají dané cílové 

skupině. Jedná se o respondenty s dobou absolutoria v letech 2006-2015, v rámci prezenční 

formy studia.  

 
 

6.2 OTÁZKY VĚNOVANÉ AKTUÁLNÍMU PRACOVNÍMU UPLATNĚNÍ 

V aktuálních třech sériích grafů jsou otázky, které rozpracovávají pracovní uplatnění 

respondentů. V první dvojici je viditelné, že jak ve skupině A 78,87%, tak ve skupině B 75,87% 

respondenti pracují v oboru, který vystudovali. Z celkových 357 dotázaných tak více jak tři 

čtvrtiny drží svou profesní dráhu stejnou, kterou zvolili i jako obor svého studia.  
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Pro otázku aktuálního pracovního uplatnění bylo v dotazníku vytvořeno textové pole. 

Zde respondenti zadali název své pracovní pozice. V rámci cílové skupiny A byly autorem 

práce tyto data analyzovány a lze konstatovat, že souboru dotazovaných existuje široká 

variabilita z hlediska pracovního uplatnění. Respondenti zastávají pozice na veřejnoprávních 

orgánech České republiky, vysokoškolských institucí, orientují se na sociální politiku, dotační 

programy a fondy i například na církevní samosprávu. Po analýze skupiny B - vzorku 

absolventů obecně z populace lze konstatovat obdobné závěry. Respondenti jsou převážně 

odborně zaměstnaní lidé ve svém vystudovaném oboru. Menšina okolo 25% dotázaných není 

zaměstnána ve svém oboru z důvodu podnikání, mateřské dovolené, či jsou nezaměstnaní. 

To jsou však jevy korespondující s prvky přirozené míry nezaměstnanosti a životního cyklu 

člověka. 

 
Graf č.10 – Otázka č.7 – Skupina A                         Graf č.11 – Otázka č.7 – Skupina B 
 

 
 
Zdroj: Dotazníkové šetření                          Zdroj: Dotazníkové šetření 
 

 
Se svým hrubým měsíčním příjmem je spokojeno v cílové skupině A 80,28% a v cílové 

skupině B 61,19%. Tyto hodnoty jsou u A více jak o 20 procentních bodů větší než u B. Lze 

konstatovat, že absolventi UK FSV VSP prezenční formy studia korespondují se vzorkem 

respondentů, jež představují obecný vzorek absolventů nejrůznějších oborů v rámci České 

republiky, ba ještě tento vzorek v této otázce převyšují. Na základě získaných dat lze 

konstatovat, že absolventi oboru Veřejné a sociální politiky pro své studium mají stejný, či o 

několik procentních bodů lepší nástroj k uplatnění na trhu práce ve svém oboru. V rámci 

rozboru hodnot červených čísel nelze rozlišit mezi nezaměstnaností, dlouhodobou 

nezaměstnaností a neefektivností v rámci studovaného oboru. 
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Graf č.12 – Otázka č.6 – Skupina A                         Graf č.13 – Otázka č.6 – Skupina B 
 

 
 
Zdroj: Dotazníkové šetření                          Zdroj: Dotazníkové šetření 

 
 

Třetí série grafů této podkapitoly zaznamenává koláčovým grafem odpovědi 

respondentů na otázku, zda jejich současné profesní uplatnění odpovídá představám a 

očekáváním z dob studia.  Obdobně jako v minulých grafech se jedná o podobné výsledky, 

kdy v rámci cílové skupina A – 78,87% a ve skupině B 60,84% jsou odpovědi ano. Odpovědi 

jsou opět relativně pozitivní, jelikož se pohybují přibližně 11% nad poloviční hranicí u skupiny 

B a u skupiny A dokonce přibližně 29% nad poloviční hraničí. Čtyři z pěti absolventů UK FSV 

VSP jsou spokojeni se svým profesním uplatněním v rámci očekávání během studia.   

 

Graf č.14 – Otázka č.12 – Skupina A                         Graf č.15 – Otázka č.12 – Skupina B 
 

 
 
Zdroj: Dotazníkové šetření                          Zdroj: Dotazníkové šetření 
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6.3 OTÁZKY VĚNOVANÉ PRVNÍ PRÁCI A POHOVORŮM 

V této sekci jsou údaje z odpovědí na otázky týkající se hledání první práce a 

absolvování pracovních pohovorů. Níže na první dvojici grafů je viditelné, že přibližně o 

pouhé tři desetiny procentních bodu jsou shodné výsledky ze skupiny A 43,66%  a skupiny B 

43,36%.  Absolventi UK FSV VSP pokračují v práci, ve které začali již při studiu ve stejné míře, 

jako respondenti z obecné cílové skupiny v rámci České republiky. Jedná se o velice těsnou 

shodu. Dalších přibližně 35-40% respondentů z každé skupiny odpovídá, že svou první práci 

nalezli do dvou měsíců od absolutoria. Do dvou měsíců od absolutoria tak získalo práci více 

jak tři čtvrtiny dotázaných absolventů celkem z počtu 357. 

 

Graf č.16 – Otázka č.8 – Skupina A                         Graf č.17 – Otázka č.8 – Skupina B 
 

 
 
Zdroj: Dotazníkové šetření                          Zdroj: Dotazníkové šetření 

 
 

Další otázka je věnována tomu, jak dlouho respondenti ve své první práci setrvali. 

Celých 36,62% procent dotázaných studentů UK FSV VSP odpovídá, že ve své první práci stále 

setrvávají. Ve skupině B se jedná o 48,25%. Druhou největší hodnotou jsou u skupiny A 

22,54% možnost 25-36 měsíců a u skupiny B 24,83% možnosti, kdy v první práci vydrželi 

méně než rok. U studentů skupiny A je tak proti obecné cílové skupině viditelná vyšší 

profesní fluktuace.  
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Graf č.18 – Otázka č.11 – Skupina A                         Graf č.19 – Otázka č.11 – Skupina B 
 

 
 
Zdroj: Dotazníkové šetření                          Zdroj: Dotazníkové šetření 

 
 

Ze skupiny A 66,2% a ze skupiny B 62,59% respondentů uvádí, že jejich první pracovní 

pozice byla v oboru, který vystudovali. V obou případech se tak jedná o nadpoloviční většinu 

a poměrně blízké výsledky při porovnání obou cílových skupin. První práce absolventů UK 

FSV VSP je o 3,5 procentního bodu více zaměřená na obor, než první práce absolventů 

z obecné cílové skupiny. 

 
Graf č.20 – Otázka č.10 – Skupina A                         Graf č.21 – Otázka č.10 – Skupina B 
 

 
 
Zdroj: Dotazníkové šetření                          Zdroj: Dotazníkové šetření 

 
 

V rámci této série otázek je poslední dvojice grafů věnována počtu absolvovaných 

pohovorů po absolvování studia. V rámci této otázky je autorem vyzdvihnuta odpověď cílové 



52 
  

skupiny A 46,48% a skupiny B 42,66% , kdy se absolventi zúčastnili 1-3 výběrových řízení. 

Součtem odpovědí pro 0-3 pohovory se pohybují u skupiny A 64,79% a u skupiny B 66,09%.  

 
Graf č.21 – Otázka č.9 – Skupina A                         Graf č.22 – Otázka č.9 – Skupina B 
 

 
 
Zdroj: Dotazníkové šetření                          Zdroj: Dotazníkové šetření 

 
 

6.4 OTÁZKY VĚNOVANÉ PRAXI, MOTIVACI A STRATEGII 

V této podkapitole jsou dále rozepsány čtyři dvojice grafů věnované praxi, motivaci a 

strategii k získání dobrého uplatnění na trhu práce po absolutoriu. V cílové skupina A 

respondentů UK FSV VSP pracovalo 3 dny při studiu týdně 26,76% a ve skupině B 28,32%. 

Souhrnem pracoval při studiu 3-5 dní týdně ve skupině A celkem 70,43% a ve skupině B 

59,79% dotázaných respondentů. V cílové skupině A získávají praxi při studiu respondenti 

přibližně o deset procentních bodů více, než ve skupině B. Oba soubory dotazovaných však 

ukazují na fakt, že studenti terciárního vzdělání s rokem absolutoria 2006-2015 získávají praxi 

při studiu. To vede k určité časové náročnosti, která je na úkor studia. Je proto zajímavé, že 

k těmto hodnotám uvádějí v dotazníku absolventi prezenčního studia také nejrůznější stáže, 

poloviční úvazky, intership a trainee programy zpravidla u soukromých společností, ale i u 

veřejnoprávních institucí.  
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Graf č.23 – Otázka č.15 – Skupina A                         Graf č.24 – Otázka č.15 – Skupina B 
 

 
 
Zdroj: Dotazníkové šetření                          Zdroj: Dotazníkové šetření 

 
  

Na stupnici od 1-10, kdy je 10 považováno za nejlepší, ohodnotilo svou motivaci 

k dosažení praxe právě touto hodnotou ve skupině A 23,94% a ve skupině B 23,43%. Tyto 

hodnoty jsou zároveň u obou souborů modus.  Průměrná hodnota odpovědí mezi 7.32-7.2, 

kdy jsou hodnoty stejně jako výše velice podobné, ukazuje na fakt, že respondenti 

dosahovali praxe vědomě. Respondenti z obou skupin byli motivování absolvovat praxi a 

pracovní příležitosti při studiu.  

 

Respondenti z cílové skupiny A i B popisují svou praxi jako mix brigád a prací na DPP. 

V rámci statusu studenta jsou tyto druhy pracovního vztahu očekávané. Přibližně čtvrtina 

respondentů uvádí širší pracovní úvazek buďto na HPP, či druh práce odpovídající OSVČ. 

Respondenty uváděné druhy praxe mají široký záběr. Od vysoce odborných praxí na úřadu 

vlády a dalších veřejnoprávních institucích z hlediska skupiny A, až po ryze obecné pomocné 

brigády u obou skupin. Ze subjektivního hlediska je viditelný rozsah praxe z důvodu prostého 

finančního přivýdělku, až po nabytí odborné praxe za účelem prohlubování svých odborných 

dovedností. 

 

 
 
 
 
 
 



54 
  

Graf č.25 – Otázka č.17 – Skupina A                         Graf č.26 – Otázka č.17 – Skupina B 
 

 
 
Zdroj: Dotazníkové šetření                          Zdroj: Dotazníkové šetření 
 
 

Tabulka č.2 – Otázka č.17 – Skupina A+B                          
 

Statistická poloha Hodnota Statistická poloha Hodnota 

Průměr 7,32 Průměr 7,2 

Minimum 2 Minimum 2 

Maximum 10 Maximum 10 

Variační rozpětí 8 Variační rozpětí 8 

Rozptyl 5,03 Rozptyl 4,75 

Směrodatná 
odchylka 

2,24 Směrodatná 
odchylka 

 

2,18 

Medián 8 Medián 7 

Modus 10 Modus 10 
Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5% hodnot z každé strany. Vlevo skupina A, vpravo 
skupina B. 
Zdroj: Dotazníkové šetření  
 
 

Na stupnici od 1-10, kdy je 10 považováno za nejlepší, ohodnotilo reálnou 

využitelnost z dosažené praxe při studiu při hledání pracovního uplatnění po absolutoriu 

právě touto hodnotou ve skupině A 28,17% a ve skupině B 22,38%. Tyto hodnoty jsou 

zároveň u obou souborů modus.  Průměrná hodnota odpovědí mezi 7.22-6.25 ukazuje, že u 

obou cílových skupin považují respondenti jejich dosaženou praxi při hledání práce za 

podnětnou. Studenti UK FSV VSP považují ve sledovaném období svou nabytou praxi o 

přibližně jeden procentní bod využitelnější. 
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Graf č.27 – Otázka č.18 – Skupina A                         Graf č.28 – Otázka č.18 – Skupina B 
 

 
 
Zdroj: Dotazníkové šetření                          Zdroj: Dotazníkové šetření 
 
 

Tabulka č.3 – Otázka č.18 – Skupina A+B                          
 

Statistická poloha Hodnota Statistická poloha Hodnota 

Průměr 7,22 Průměr 6,25 

Minimum 1 Minimum 1 

Maximum 10 Maximum 10 

Variační rozpětí 9 Variační rozpětí 9 

Rozptyl 6,61 Rozptyl 8,65 

Směrodatná 
odchylka 

2,57 Směrodatná 
odchylka 

 

2,94 

Medián 8 Medián 7 

Modus 10 Modus 10 
Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5% hodnot z každé strany. Vlevo skupina A, vpravo 
skupina B. 
Zdroj: Dotazníkové šetření                           

 
 

Poslední série grafů je věnována subjektivnímu smýšlení absolventů, respektive 

participaci na svém budoucím uplatnění. Hodnoty pro oba sledované soubory respondentů 

jsou opět velice podobné. V rámci skupiny A 57,75% a v rámci skupiny B 59,79% respondentů 

uvádí, že nemělo žádnou strategii během studia pro budoucí zlepšení pozice pro uplatnění 

na trhu práce. Odpověď ano činí u skupiny A 42,25% a u skupiny B 40,21%. Autor pokládá 

tyto dvě hodnoty za úspěch zkoumání, i přes jejich menšinové z hlediska celku. Pro účely 
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práce je podnětné zjištění, že více jak dvě pětiny respondentů udávají racionální a strategické 

smýšlení během studia o svém lepším pracovním uplatnění v budoucnu.  

 

Graf č.29 – Otázka č.19 – Skupina A                         Graf č.30 – Otázka č.19 – Skupina B 
 

 
 
Zdroj: Dotazníkové šetření                          Zdroj: Dotazníkové šetření 

 
 
 

6.5 OTÁZKY VĚNOVANÉ JAZYKOVÉ VYBAVENOSTI 

První otázka věnovaná jazykové vybavenosti také rozkrývá data týkající se určitých 

dovedností nad rámec studia. V rámci sylabů jednotlivých akreditovaných oborů je zpravidla 

povinná znalost jednoho světového jazyka. Ze souboru A udává 92% dotázaných, že ovládají 

angličtinu na stupni B1 a vyšší. Zbylé procento udává němčinu, či francouzštinu.  Dalších 48% 

respondentů udává další jazyk, mezi které se řadí nejčastěji němčina, francouzština, 

španělština a ruština.  Znalost tří a více jazyků udává přibližně 10 procent dotázaných ze 

souboru A. Ve sledovaném souboru B jsou výsledná data obdobná. První jazyk angličtinu 

udává přibližně 89% respondentů, další 11% udává jako hlavní němčinu, francouzštinu, 

ruštinu. V obou souborech se objevují po jednotkách i nestandardní jazykové vybavenosti, 

jako hindština, vietnamština, mongolština, což může být projevem národnostní plurality na 

vysokoškolských institucích. 

 

Níže v tabulce jsou zpracovány odpovědi respondentů, jež se zúčastnili zahraničního 

výměnného programu v rámci studia vysoké školy. Hodnoty v tabulce odpovídají 

subjektivnímu hodnocení autora diplomové práce, jakožto hodnocení slovní odpovědi 
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respondenta. Součástí odpovědi jsou dojmy a hodnocení výměnného programu. Odpovědi 

jsou seřazeny od negativních až po ryze pozitivní. Hodnoty 1 a 5 jsou ekvivalentem extrémů. 

 

Tabulka č.4 – Otázka č.13 – Skupina A+B            

            Skupina A Skupina B 

Hodnocení Četnost 

absolutní 

Četnost 

relativní 

Četnost 

absolutní 

Četnost 

relativní 

Negativní (1) 3 13% 10 10,8% 

Spíše negativní (2) 1 4,4% 2 2,1% 

Neutrální (3) 2 8,8% 6 6,5% 

Spíše pozitivní (4) 6 26% 28 30,1% 

Pozitivní (5) 11 47,8% 47 50,5% 

Celkem 23 100% 97 100% 

 

Zdroj: Dotazníkové šetření                           

 

V prostoru pro ERASMUS, či jiné studijní výměnné kurzy se zahraničními školami 

uvedla značná část respondentů, že právě aditivní jazyková vybavenost pochází právě 

z využité možnosti studia v zahraničí. V rámci zkoumaného souboru A uvádí 23 respondentů 

ze 71, což je přibližně 32%, že využilo tento druh studijního programu v zahraničí. V souboru 

B se jedná o 97 respondentů, čemuž odpovídá přibližně 34% respondentů, jež využilo tyto 

možnosti výměnného programu. Naprostá většina těch, kteří tento druh zahraničního 

pobytu absolvovali, popisují pozitivní zpětnou vazbu v nabytí nebývalých zkušeností nejen 

v rámci jazykové vybavenosti, ale také v životním rozhledu. Ve skupině A se jedná o 73,8% a 

ve skupině B se jedná o 80,6% dotázaných respondentů. 

 

Obdobně kladně se o těchto zahraničních výměnných programech vyjadřují i experti 

v rámci rozhovorů. ,,Když ta škola není moc prestižní, tak se toho tolik nenaučí, když je 

prestižnější, tak se naučí i něco k oboru. Já osobně pomáhám, aby ty předměty a výměnné 

programy byly zaměřené i na praxi. Myslím, že to má smysl pro rozhled toho studenta. On 

přijede za ten půlrok a už je jiný. Ono i obráceně, ti studenti, co přijíždí sem ovlivňují studenty 

naše, co zde studují. Máme takový určitý podpůrný systém pro zapojení se do těchto 

programů. Tyto výměnné programy jsou velice dobrá věc.´´ (Krebs, rozhovor zde dne 

19.11.2015) Výměnný program tak vytváří přidanou hodnotu pro dané jedince nejen když 
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vycestují, ale také když sem do tuzemského prostředí přijede na výměnu osoba ze zahraničí 

s jinými návyky na vzdělání, kulturu a společnost, o jazykové vybavenosti nemluvě. ,,Já sám 

jako garant tří programů mám zodpovědnost a schvaluji studijní plány. Já považuji ERASMUS 

za nejlepší evropsky program, který znám. Mám možnost získávat zkušenosti studentů. Ta 

zkušenost není pouze v oblasti vzdělávání, ale i v oblasti sociální a kulturní komunikace. 

Jednoznačně plus. I v případech, kdy student není příliš motivován ke studiu a na tomto 

programu tráví chvíle jinak, tak i pro tohoto člověka je to přínos.´´(Potůček, rozhovor ze dne 

7.12.2015) 

 

V další části hodnocení je rozpracován výsledek týkající se zahraničních výměnných 

pobytů, jakožto potencionálního nástroje pro lepší budoucí uplatnění na trhu práce. Hodnota 

0 je níže v tabulce hodnotou pro neúčast na zahraničním výměnném programu a hodnotou 1 

je naopak účast. Respondentům bylo přiděleno hodnocení po 1 bodu dle uzavřených otázek 

číslo 6, 7, 10, 12 z dotazníkového šetření a stejnou hodnotou přidělení 1 bodu také 

subjektivně autorem práce podle otevřené otázky číslo 20. Vyhodnocení je viditelné níže 

v hodnotách tabulky v grafickém znázornění. 

  

Je stanovena hypotéza č.1, že zahraniční výměnné programy jsou nástrojem pro 

lepší postavení na trhu práce po absolutoriu. Pro potvrzení hypotézy by měl existovat vztah 

mezi těmito proměnnými, kdy hodnota 1 odpovídá rostoucí tendenci a hodnota 0 naopak 

klesající. V grafickém znázornění by se tak mělo jednat o opačnou tendenci růstu a poklesu 

z hlediska samotných bodů na XY grafu. Tato tendence by se měla projevit ve 

vzájemném úhlu lineárních křivek větším jak 45°. Tyto lineární křivky jsou grafickým 

výsledkem průměru hodnot. V rámci skupiny A je také díky menšímu počtu respondentů 

znatelná podobná pozice bodů na grafu XY, a tak menší až žádný vzájemný úhel lineárních 

křivek. Nelze potvrdit hypotézu. V rámci cílové skupiny B jsou již vidět rozdílné hodnoty ve 

středním pásmu grafického znázornění. V grafu ale není viditelný celkový trend v podobě 

úhlu křivek větším jak 45°. K zrcadlení bodů na grafu XY dochází pouze u středních hodnot 

hodnocení, nikoli hodnot blížících se extrémům. Toto zrcadlení bodů po celé délce grafického 

znázornění by bylo grafickou alternativou pro odpověď potvrzující hypotézu skrze výpočet.  

Pro obě cílové skupiny nelze potvrdit hypotézu č.1, že zahraniční výměnný program je jedním 

z nástrojů absolventa, pro lepší uplatnění na trhu práce po absolutoriu.  
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Tabulka č.5 – Hypotéza č.1– Skupina A+B            

 

 A B 

Hodnocení 0 - ne  1- ano 0 - ne 1- ano 

1 5 4 32 16 

2 11 7 45 28 

3 8 6 18 26 

4 8 6 43 14 

5 9 7 33 31 

Celkem 41 30 171 115 

 
Zdroj: Dotazníkové šetření                           

 
Graf č.31 – Hypotéza č.1 – Skupina A                         Graf č.31 – Hypotéza č.1 – Skupina B 
 

 
Zdroj: Dotazníkové šetření                          Zdroj: Dotazníkové šetření 

 

 

6.6 SOUHRNÉ ODPOVĚDI SUBJEKTIVNÍHO CHARAKTERU 

Poslední otázka v dotazníkovém šetření ponechává respondentovi prostor pro 

vyjádření svého subjektivního názoru. Znění otázky se dotýká zvyšování odbornosti při 

studiu, popřípadě respondentovu osobní strategii k dosažení vytýčených profesních cílů po 

absolutoriu a nejrůznější zkušenosti. Odpověď na danou otázku byla autorem porovnána 

s odpovědí popisující samotnou konkrétní praxi během studia. Odpovědi na otázky č.20 a 

č.16. Souhrnu těchto dvou odpovědí byla přiřazena hodnota od 1 do 5. Tyto hodnoty 

odpovídají subjektivnímu hodnocení autora diplomové práce, jakožto přiřazená hodnota 

k dvojici odpovědí v oblasti participace respondenta na nabytí odborné praxe a zkušeností. 

Odpovědi jsou seřazeny od žádné motivace k dosažení praxe při studiu ve formě jednoho 

extrému, až po ryze pozitivní vztah k nabytí praxe a dodatečné odbornosti při studiu ve 

formě protipólu.  
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Tabulka č.5 – Otázky č.16+20 – Skupina A+B            

 Skupina A Skupina B 

Hodnocení Četnost 

absolutní 

Četnost 

relativní 

Četnost 

absolutní 

Četnost 

relativní 

Negativní (1) 5 7% 16 5,6% 

Spíše negativní (2) 11 15,5% 53 18,6% 

Neutrální (3) 18 25,4% 63 22% 

Spíše pozitivní (4) 22 31% 83 29% 

Pozitivní (5) 15 21,1% 71 24,8% 

Celkem 71 100% 286 100% 

 
Zdroj: Dotazníkové šetření                           

 

Ve skupině A 51,1% a ve skupině B 53,8% odpovědí potvrzuje důležitou roli praxe při 

studiu. Naopak 22,5% ve skupině A a ve skupině B 24,2% respondentů nevytvářelo takové 

aktivity a nepovažovalo odbornou praxi nad rámec školních aktivit za podstatnou. 

 

Autorem práce byly vybrány dva příspěvky, jež nejblíže shrnují většinový konsenzus 

názorů na danou problematiku. Z každé skupiny je vyjmut jeden. V příloze č.3 je k nahlédnutí 

příspěvek v plném znění od respondenta ze skupiny A. V příloze č.4 je k nahlédnutí příspěvek 

v plném znění z cílové skupiny B. 

 

CÍLOVÁ SKUPINA A – 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.´´ Respondentka tuto 

problematiku dále popisuje jako dvousečnou. Z jednoho hlediska je nutné zaměstnavatelům 

praxi doložit, avšak absolvování praxe je pouze symbolické a zpravidla jedinec odbornou 

práci nevykonává. Jedinec obětuje čas, který byl primárně určen ke studiu a k akademickým 
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aktivitám. Čím více jedinec dosahuje odbornější praxe, tím je časová náročnost větší a 

studijní aktivity trpí více. Respondentka dále porovnává tuzemskou situaci se situací 

v zahraničí. Ve Francii se zaměstnavatelé orientují například na dva typy absolventů. Jedná se 

o tzv. profesní a akademické absolventy. Zaměstnavatelé buď hledají praxi, či lidský kapitál 

s terciárním vzděláním v dané kvalitě. 

 

 

CÍLOVÁ SKUPINA B – žena, rok narození 1990, rok absolutoria 2013, aktuální profesní 

uplatnění asistentka ve firmě - vyřizování emailů a telefonátů v ČJ, AJ, NJ překlady, 

administrativa: 

 

,,Setkala jsem se s několika zaměstnavateli a drtivá většina z nich se ptá - Co děláte 

navíc? A děláte vůbec něco navíc? Chtějí slyšet, že když máte možnost, rozšíříte si obzory, 

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.´´ Respondentka popisuje v rámci svého pedagogického oboru povinnou praxi při 

studiu a začleňování do pracovního procesu. Tuto praxi srovnává s požadavky 

zaměstnavatelů a identifikuje další požadavky na dodatečné činnosti a aktivity k přijetí na 

pracovní pozici. Povinná praxe při studiu nestačí. 
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6.7 VÝSTUPY Z DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ 

V této části kapitoly je setříděn souhrnný výstup dotazníkového šetření. Obě cílové 

skupiny A i B dosáhly v rámci šetření obdobných výsledků až na určité odchylky. Celkový 

soubor dotazovaných tak činí 357 respondentů. Ze skupiny A 71 a ze skupiny B 286. 

Dohromady  byl splněn předepsaný počet respondentů pro očekávanou validitu výstupů. 

 

- více jak 75% respondentů pracuje v rámci vystudovaného oboru, u absolventů UK FSV 

VSP je to více jak 78% 

- více jak 61% respondentů je spokojeno se svým hrubým měsíčním příjmem, u 

absolventů UK FSV VSP je to dokonce 80% 

- více jak 60% respondentů uvádí, že jejich pracovní uplatnění splňuje očekávání ze 

studií, u absolventů UK FSV VSP je to více jak 78% 

- více jak 65% respondentů mělo práci do 1 měsíce po absolutoriu, u absolventů UK 

FSV VSP je to přibližně 71% 

- více jak 62% respondentů uvádí, že jejich první práce byla v oboru, který vystudovali, 

u absolventů UK FSV VSP se jedná o 66% 

- více jak 59% procent respondentů uvádí, že pracovali 3-5dní v týdnu při škole, u 

absolventů UK FSV VSP se jedná o více jak 70% 

- na stupnici od 1 do 10 ohodnotil celý soubor svou motivaci k dosažení praxe při 

studiu průměrně známkou 7,2 

- na stupnici od 1 do 10 ohodnotil soubor UK FSV VSP využitelnost praxe při hledání 

práce známkou 7,2 ,známkou 6,2 ohodnotil náhodný vzorek absolventů z populace 

- vědomě vytvářelo určitou strategii k úspěšnému postavení na trhu práce přibližně 

40% z celkového souboru 

- více jak jedna polovina respondentů svými aktivitami při studiu a svým subjektivním 

názorem potvrzuje důležitost role praxe a dalších odborných znalostí nad rámec 

studijního sylabu vysoké školy 

- v rámci výstupů z dotazníkového šetření byla zpracována analýza závislosti mezi 

účastníky, či neúčastníky zahraničního výměnného programu během studia na 

uplatnitelnosti absolventů po absolutoriu. Z výsledků analýzy nelze potvrdit 

hypotézu, že zahraniční výměnné programy lze identifikovat jako nástroj, pro 

úspěšné postavení na trhu práce. 
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7 ZÁVĚR 

7.1 OBECNÉ SHRNUTÍ 

 
Historický vývoj už z dob Rakouska-Uherska pokračující skrze další etapy jako 

například socialistické řízení společnosti a dnes již třetí desetiletí s mechanizmem 

demokratizace a tržního hospodářství, se odráží rovněž i v nastavení vzdělávacího systému. 

To, že mají v České republice dnešní absolventi, studenti a žadatelé o studium takovou míru 

rovných možností a privilegií, je dáno vývojem společnosti. Vývoj pokračuje i nyní a nejen 

autor této diplomové práce je jeho aktérem. Stejně jako nastavení vzdělávacího systému se 

mění i postavení absolventa na trhu práce. Vysokoškolské studium je v České republice 

v rámci veřejných vysokých škol hrazeno státem, respektive se jedná o jedno ze svobodných 

práv. Každý občan má právo na tento druh vzdělání. S rostoucím počtem absolventů 

vysokých škol se zvedá také konkurence na trhu práce v České republice mezi těmito aktéry.  

Počet absolventů vysokých škol se v rámci populace zvyšuje díky možnostem každého 

jedince využít tento standard a dosáhnout hodnoty lidského kapitálu s terciárním vzděláním. 

S tím souvisí i demografická struktura obyvatelstva, kdy populace stárne při relativně 

stejném počtu obyvatel. Počet absolventů roste rovněž díky institucionálnímu nastavení 

vysokoškolského vzdělávání v podmínkách tržního hospodářství a vzniku soukromého 

sektoru vysokých škol. Rozrůstající se konkurenční prostředí na úrovni absolventů s sebou 

nese ale i tlak na hodnoty lidského kapitálu, respektive na dovednosti nad rámec studia, 

popřípadě praxi. Takovéto kvality si žádá trh. Tlak na kvalitu vysokoškolských absolventů 

z hlediska jejich dovedností nad rámec standardního studia by však neměl ohrozit jejich 

studium samotné.  

 
,,Období přechodu ze vzdělávání do pracovního života je již skoro dvacet let středem 

pozornosti mnoha výzkumníků a politiků. Mladí lidé po skončení přípravy na povolání patří ve 

většině vyspělých zemí ke skupině nejvíce ohrožených nezaměstnaností. Tato skutečnost 

znamená nejen neuspokojivé využití potenciálu lidských zdrojů z pohledu společnosti, ale 

z pohledu jednotlivce může negativně ovlivnit budování pracovní a životní kariéry. Stále 

důležitějšími se tak stávají otázky, jaké faktory ovlivňují začleňování mladých lidí do 

pracovního života a jakými způsoby lze tento proces usnadnit.´´ (Zelenka, 2008, s.8). 
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Z hlediska praxe personálních agentur v alokaci nabídky a poptávky na trhu práce není z 

hlediska  curriculum vitae nejdůležitější buď studium, či samotná praxe. Je zapotřebí historie 

s určitou mírou unikátnosti a s jasnou vidinou participace na své kariéře(Schmidt, 2011, 

s.71). To je viditelné v souslednosti z hlediska studia, praxe a jednotlivých činností nad rámec 

standardních osnov studia. To dohromady vytváří konkrétní profil žadatele nejen na papíře, 

ale také ve formě jednotky lidského kapitálu s kvalitami a specializací na danou pozici. 

V optimálním případě by daný jedinec měl vykonávat profesní činnost na základě svých 

profesních kvalit vždy, v opačném případě je alokace lidského kapitálu společensky 

neefektivní. Reálná praxe je ale jiná a stejně jako na všechny ostatní aktéry trhu práce, tak i 

na absolventy působí mnoho dalších vlivů. Adaptabilita na současnou situaci a získání dobré 

pozice na trhu práce je znakem dnešní doby z pohledu absolventů  

 

Vzrůstající počet absolventů a vysokoškolských institucí může být popisován jako 

důraz na kvantitu na úkor kvality.  Přestože je společensky pozitivní mít co nejvyšší hodnotu 

socio-ekonomického ukazatele procenta jedinců vysokoškolsky vzdělaných, je to také 

společensky efektivní? Tento trend otevírá možnost pro další zkoumání a již nyní je 

diskutován na úrovni odborných debat a článků. Je zapotřebí dbát na rozvoj společnosti a 

hospodářského prostředí, avšak je také zapotřebí vyvarovnat se možným vznikajícím 

rigiditám souvisejících s klesající kvalitou na úkor kvantity, jež tento trend přináší. ,,Samotný 

rozvoj modernity lze pochopit jako proces sebedestrukce ekonomiky. Modernizace dnes 

znamená v zásadě tlak na to, aby byl model čistě ekonomického rozhodování aplikován na 

všechny oblasti života společnosti. Do takto směrovaného procesu modernizace nejsou 

zabudovány žádné adekvátní formy regulace ochrany sociálních vztahů. Postupující tržní 

regulace veřejného sektoru a souběžný úpadek mechanizmů sociálního pojištění bude tlačit 

na ustanovení klientských sítí, jež distribuují nejžádanější statek. Vyústěním modernizace tak 

může být velice snadno návrat do předmoderních poměrů. ´´ (Keller, 2007, s.182) 
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7.2 ZODPOVĚZENÍ VÝZKUMNÝCH OTÁZKY A CÍLE PRÁCE 

Níže jsou interpretovány odpovědi na výzkumné otázky stanoveného cíle. Metodou 

triangulace jsou srovnávána sekundární data spolu s daty primárními získanými přímo 

pro účely vypracované diplomové práce. Autor představuje odpovědi na základě výsledků 

dotazníkového šetření obsahující 357 respondentů, spolu s rozhovory s experty na dané 

téma a v neposlední řadě sekundárních zdrojů ve formě interpretace nejrůznějších studií, 

analýz a literatury. 

  

Jak se změnila politika terciárního vzdělání v uplynulých 15 letech s ohledem na pracovní 

uplatnění svých absolventů? 

Politika terciárního vzdělání se v uplynulých 15 letech mění s důrazem na kvantitu a kvalitu. 

Současná vzdělávací politika České republiky vytváří široké podmínky pro vznik lidského 

kapitálu s hodnotou terciárního vzdělání. Samotný výběr vysokoškolské instituce je určitou 

formou strategie, jak atraktivnějšího postavení na trhu práce dosáhnout. 

 

- Základním principem zůstává samotná možnost každého občana České republiky 

vysokoškolské studium realizovat. Výběr vysokoškolské instituce je tak faktorem, jež 

umožní případné lepší postavení na trhu práce v budoucnu. Pro budoucího studenta 

vysoké školy existuje rozsáhlá a stále vyvíjející se nabídka veřejných a soukromých 

institucí. Zde se jedinec setkává s konkurenčním prostředím ve formě ostatních 

žadatelů o přijetí na danou instituci. Počet absolventů se mezi lety 2001-2013 zvýšil 

více jak 3krát, což společně potvrzují analýzy Sdružených informací z matrik studentů 

MŠMT16 a rovněž studií ČSÚ17. 

 

- Expertní rozhovory potvrzují rozvoj v oblasti kvantity vysokoškolských institucí a s tím 

související počet absolventů. Rovněž ale poukazují na nutnost klást důraz na 

udržitelnost kvality vysokoškolského studia, která s kvantitou klesá. Dnešní doba je 

dokořán otevřena studentům a spolu s nastavením vzdělávací politiky v České 

republice otevírá také možnosti k nalezení adekvátního vzdělání a odbornosti, jež 

jedinec poptává. Studenti si dokonce zvyšují své odborné znalosti a praxi nad rámec 

                                                 
16 MŠMT: Sdružené informace z matrik studentů [online]. [cit. 2016-05-04]. Dostupné z: http://dsia.uiv.cz/vystupy/vu_vs.html  
17 Česká republika od roku 1989 v číslech: Vzdělávání [online]. [cit. 2016-01-24]. Dostupné z: 
http://www.czso.cz/csu/2014edicniplan.nsf/t/D9003FD97C/$File/3201814_1208.xlsx 
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samotného studia. Tyto aktivity by však neměly být na úkor kvality studia ve formě 

nákladu času a soustředění.  

 
 

Zajišťuje absolvování terciárního vzdělání úspěšné postavení na trhu práce v počátku 

ekonomické aktivity? 

Ano. Hodnota lidského kapitálu s terciárním vzděláním má konkurenční postavení na trhu 

práce i z hlediska počátku ekonomické aktivity. Pro vstup absolventa na trh práce po 

absolutoriu je rozhodující hlavně obor a instituce, kterou jedinec vystudoval. Tato nabídka se 

tak střetává s poptávkou na trhu práce.  

 

- Studie Střediska vzdělávací politiky udává, že jednotlivé instituce mají z hlediska 

absolventů a jejich uplatnění různé průměrné hodnoty nezaměstnanosti.18 Menší 

míru nezaměstnanosti mají soukromé vysoké školy. Existují i takové školy, jež mají do 

jednoho roku po absolutoriu nulovou nezaměstnanost, jež jsou viditelné v příloze č.5 

diplomové práce. Národní ústav pro vzdělávání ve své studii o přechodu absolventů 

středních škol do terciárního vzdělávání vyvozuje závěry, že maturitní ročníky jsou si 

vědomi budoucího lepšího postavení na trhu práce, nižší míry nezaměstnanosti a 

průměrně větších příjmů, pokud se rozhodnou pro vysokoškolské studium.19 

 

- Tuto odpověď potvrzují i výsledky výzkumného šetření. V rámci dotazníkového 

šetření udává zhruba 65% oslovených respondentů, že získalo práci do 1 měsíce po 

absolutoriu, u absolventů UK FSV VSP šlo přibližně o 71%. Dále pak zhruba 75% 

respondentů uvádí, že pracuje v rámci vystudovaného oboru, u absolventů UK FSV 

VSP je to okolo 78%. Přibližně 61% respondentů je spokojeno se svým hrubým 

měsíčním příjmem, u absolventů UK FSV VSP je to dokonce 80%. V poslední řadě z 

pak přibližně 60% respondentů uvádí, že jejich pracovní uplatnění splňuje očekávání 

ze studií, u absolventů UK FSV VSP je to více jak 78%.  

 

 

                                                 
18 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%
20vysok%C3%BDch%20%C5%A1kol%20na%20pracovn%C3%ADm%20trhu%202013.pdf  
19 Národní ústav pro vzdělávání: Přechod absolventů středních škol do terciárního vzdělávání [online]. [cit. 2016-05-03]. s.59 Dostupné z: 
http://www.nuv.cz/uploads/Vzdelavani_a_TP/Prechod_do_tercier_2013_prowww.pdf 
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Je získávání praxe a odbornosti nad rámec studijních povinností vytvářeno studentem 

racionálně pomocí preferencí jednotlivce spolu s užitkem do budoucna? 

Odpověď nelze jednoznačně vyslovit. Určitá část studentů opravdu realizuje předem 

rozmyšlené kroky, jež mají za cíl v budoucnu dosáhnout lepšího postavení na trhu práce. 

Existuje ale také část studentů, jež tyto kroky nevytváří. Nelze tak konkrétně odpovědět na 

danou otázku, avšak pouhá existence racionálních kroků navíc v absolutních  hodnotách 

získaných průzkumem tvoří přidanou hodnotu práce.  

 

- Teorie preferencí spolu s Teorií racionálního jednání, doplněné o Teorii lidského 

kapitálu vytváří myšlenkový rámec, pro vysvětlení tohoto jevu. Jedinec si uvědomuje 

hodnotu lidského kapitálu s terciárním vzděláním a snaží se této hodnoty dosáhnout 

v co možná nejlepší možné podobě. Touto podobou mohou být různé vysokoškolské 

instituce a obory. Jedinec sleduje vlastní prospěch. Podmínky tržního hospodářství 

vytváří a zpřísňují konkurenční podmínky i v oblasti vstupu do ekonomické aktivity po 

absolutoriu. Jedinec na základě svých preferencí a budoucího užitku volí rozhodnutí, 

jež mu přináší dodatečnou praxi a odbornost už během studia. Základním 

předpokladem této skutečnosti je fakt, že tyto činnosti jsou vysokoškolským 

aparátem tolerovány, či nejsou regulovány a společnost ve formě zaměstnavatelů je 

umožňuje. Tuto skutečnost dokládá například samotná existence nejrůznějších 

intership a trainee programů, či polovičních úvazků pro studenty na úrovni 

soukromých společností i veřejnoprávního aparátu. 

 

- Zhruba 53% dotázaných respondentů považuje praxi a získávání odbornosti nad 

rámec studia za důležité pro budoucí úspěšné postavení na trhu práce. Na stupnici od 

1-10 ohodnotil celý soubor svou motivaci k získávání praxe průměrně známkou 7.2. 

Rozdíl v těchto dvou výsledných hodnotách je připisován rozdílným metodám 

vyhodnocování. Je však zajímavé, že plných 40% dotázaných respondentů udává, že 

jejich počínání v rámci získávání dovedností a další odborností během studia bylo 

racionální a vědomé pro budoucí lepší postavení na trhu práce. Tito studenti měli 

konkrétní strategii. Přibližně 59% tázaných respondentů udává, že pracovalo při 

studiu 3-5 dní. Trend doby tak potvrzuje, že nastavení vzdělávacího systému 

umožňuje nabytí odborné praxe i při studiu. Nákladem této skutečnosti je čas, který 

by student měl věnovat volnočasovým aktivitám, či samotnému studiu. Lze říci, že 

praxe a odbornost může být získávána na úkor času studia.  
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- Zkušenosti expertů v rámci jednotlivých rozhovorů potvrzují trend, kdy studenti 

cíleně vyhledávají praxi. Mnohdy je dokonce realizována, či konzultována na fakultě. 

Jak profesor Krebs, tak profesor Potůček upozorňují na jev, kdy studenti v zájmu 

získání odborné praxe obětují čas, který byl původně předepsán studiu. 

 

 

Jak je vnímán program ERASMUS, či jiné výměnné programy, a je možné ho identifikovat 

jako nástroj pro lepší uplatnění na trhu práce po absolutoriu? 

Nelze potvrdit, že by lepšího postavení na trhu práce dosahovali právě ti studenti, kteří tento 

výměnný pobyt absolvovali. Z dílčích výsledků dotazníkového šetření nebyla nalezena 

korelace mezi těmito pobyty a autorem subjektivní hodnocení postavení na trhu práce u 

absolventů. Důvodem může být právě subjektivní hodnocení a relativně malý počet 

respondentů pro potvrzení hypotézy tohoto charakteru. Pro nalezení korelace by bylo 

zapotřebí více kvantitativních hodnot spolu s větším výzkumným vzorkem. 

 

- Podle evropské informační sítě Eurodesk, jež je určena mladým lidem a pracovníkům, 

s mládeží, je rozvoj projektů výměnných programů plynule rostoucí. 20 V době okolo 

roku 2012 v rámci počtu vycestovaných studentů rostl tento program v ČR o 9 

procentních bodů. Jedná se o programy, jež jsou pod záštitou nejrůznějších 

evropských fondů a dotací. S tím souvisí i jejich propagace a doporučení ze strany 

univerzit, pedagogů i evropských administrativních aparátů pro zvýšení mobility 

lidského kapitálu napříč Evropskou unií. 

 

- Přibližně 34% respondentů udává, že absolvovali výměnný program v rámci 

zahraničních univerzit. Z toho zhruba 80% respondentů vnímá tuto zkušenost velice 

pozitivně. Respondenti popisují tento program jako jednu z největších životních 

zkušeností. 

 
- Stejně jako respondenti dotazníkového šetření, tak tázaní experti potvrzují, že se 

jedná o nástroj, jež ryze přidává hodnotu lidskému kapitálu ve formě zkušeností, 

                                                 
20 EURODESK - STATISTIKY PROGRAMU ERASMUS: Program Erasmus v roce 2011/2012 v číslech [online]. [cit. 2016-05-04]. Dostupné z: 

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-647_cs.htm  
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životního rozhledu a v neposlední řadě dodatečnou jazykovou vybaveností. Jedná se 

o unikátní nástroj dnešní doby, který přináší nevídané možnosti a zkušenosti. 

 

  

Lze identifikovat vliv tzv. Nových medií jako jeden z nástrojů pro vytváření strategie pro 

úspěšné budoucí profesní uplatnění absolventů?  

Ano, lze potvrdit, že rozvoj informačních a komunikačních technologií je jeden ze základních 

nástrojů pro zvyšující se roli praxe a odborného vzdělávání nad rámec studia. Právě časová 

úleva ve formě zefektivnění dostupnosti informací dává dnešním studentům do rukou 

rozšířené možnosti v oblasti vzdělávání a nabytí praxe.  

 

- Na základě zjištěných dat je autorem uvedena tato empiricky doložená dedukce. 

Nová média rozvíjí nejen oblast trhu práce, ale také například formu výukových 

materiálů. Díky rozvoji technologií se otevírají možnosti ve vzdělání.  Základem 

Nových médií je plošné a kosmopolitní šíření informací. V České republice má dle 

oficiálních stránek projektu Facebook profil více jak 4,5 milionu obyvatel, což je více 

jak polovina internetově gramotných lidí v naší společnosti.21 Šíření informací, 

obdobně i výukových materiálů je tak jednodušší ,než kdy dříve. Tradiční knihovny, či 

v minulosti hojně používané databáze výukových materiálů jsou dnes s hojností 

zastupovány sdílenými sociálními skupinami. Tento příklad je pouze v rámci sociálních 

sítí. Lze ale obdobně interpretovat odpověď skrze další software, ale i hardware 

možnosti nových informační a komunikačních technologií jakou jsou chytré telefony, 

tablety, počítače, hodinky a další. 

 

- Trend rozšiřujícího se vlivu informačních a komunikačních technologií ve formě 

Nových médií pozorují i profesor Krebs a profesor Potůček v rámci expertních 

rozhovorů. Studentům se do rukou dostávají nástroje, kdy mohou být teoreticky na 

dvou místech na jednou. Na přednášce i v práci. Respektive oni na přednášce být 

nemusí, a jako by tam byli. Dostupnost informací je takřka okamžitá a to otevírá 

dnešním studentům dveře k dalšímu rozvoji. 

 

Autorem vytýčený hlavní cíl diplomové práce spočíval v identifikaci role praxe a 

                                                 
21 Autorizované internetové stránky o projektu FACEBOOK [online]. [cit. 2015-11-30]. Dostupné z: http://newsroom.fb.com/company-info/ 
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odborné vzdělanosti nad rámec studia pro úspěšné postavení absolventů vysokých škol na 

trhu práce po absolutoriu. Ekvivalentem této role je strategie spatřována v participaci 

studenta na svém odborném vzdělání a odborné praxi nad rámec sylabu studia. Hlavním 

cílem je stejně tak potvrzení rostoucího významu této strategie v oblasti trhu práce. Tato role 

roste s počtem absolventů, kdy je kladen díky zvyšující se kvantitě důraz na kvalitu nejen ze 

strany vysokých škol, ale také ze strany poptávky na trhu práce ze strany zaměstnavatelů. 

V diplomové práci byly uvedeny sekundární i primární zdroje. Tyto zdroje dokazují, že 

s rozvojem počtu vysokoškolských institucí, souběžně také s počtem absolventů, je kladen 

z hlediska konkurence na trhu práce větší důraz na praxi a dodatečné odborné vzdělání 

absolventů nad rámec studia. Těchto hodnot lidského kapitálu studenti nabývají přímo 

během studia. Počátek tohoto trendu je v transformaci ekonomiky na tržní hospodářství. 

Tento mezník odstartoval vývoj v podmínkách demokracie a volného trhu. Jedny z nástrojů, 

které rovněž umožňují tento trend v podmínkách daných nastavením vzdělávacího aparátu 

vysokých škol v České republice umožňovat, jsou právě Nová média. Ty umožňují dostupnost 

informací a časovou efektivitu jedince. 

 

V rámci výzkumného šetření formou dotazníku byly osloveny dvě cílové skupiny. 

K obecné cílové skupině respondentů byla záměrně přidána také skupina, jež se rovná 

studijnímu oboru autora diplomové práce. Na základě zjištěných dat lze konstatovat, že 

výsledky ze skupiny obsahující respondenty UK FSV VSP korespondují s přibližně čtyřnásobně 

větším počtem respondentů ve skupině vybrané napříč Českou republikou. Dá se říci, že 

tento fakt potvrzuje relevantnost výsledků z hlediska celkového počtu, kdy menší skupina se 

stejnou profilovou vlastností dosahuje relativně obdobných výsledků, jako větší skupina 

s různými vlastnostmi v daném profilu. Výchylka výsledků u těchto dvou skupin se pohybuje 

od 1-19%. V hodnocení výsledků lze právě skupinu s respondenty z UK FSV VSP vyzdvihnout, 

protože dosahuje zpravidla lepších výsledků, což je viditelné v kapitole 6.7 shrnující výstupy 

z dotazníkového šetření. 
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8 SUMMARY 

Význam praxe a odborného vzdělávání nad rámec studia vedoucí k úspěšnému 

postavení absolventů vysokých škol na trhu práce po absolutoriu je rostoucí. Od období 

transformace České republiky z centrálně plánované ekonomiky na ekonomiku tržní se rozvíjí 

také systém terciárního vzdělání. Souběžně s demokratizací společnosti a rostoucími vlivy 

principů volného trhu, jako je například konkurence, se rozvíjí také vysokoškolské instituce. 

Počet vysokoškolských institucí a zároveň absolventů za posledních 15 let dosáhl 

trojnásobného počtu. Rostoucí počet absolventů vstupujících na trh práce zvyšuje 

konkurenční podmínky z hlediska nabídky a poptávky na tomto trhu. Roste tak význam praxe 

a odborného vzdělání, jež absolvent nabyl během svého studia, aby dosáhl lepšího postavení 

na trhu práce. Mluvíme o aktivitách směřujících k rozvoji odborných znalostí, ale také 

například jazykových a praktických znalostí. Mnohdy také vstupují studenti do ekonomické 

aktivity již během studia, aby dosáhly žádané úrovně praxe ze strany zaměstnavatelů. Tento 

jev je v diplomové práci potvrzen, avšak ze strany expertů na danou tématikou je kladen 

veliký důraz pro dodržení kvality i přes výše zmiňovanou rostoucí kvantitu. Jedním z nástrojů, 

jež umožňují časovou flexibilitu během studia díky snadnější dostupnosti informací, jsou tzv. 

Nová média.  

 
Meaning of practice due to a successful position on labor market after graduation is 

growing. Since the period of the Czech Republic transformation from a centrally planned 

economy to a market economy has developing a system of tertiary education too. The 

tertiary education is evolved in parallel with the democratization of society and the growing 

influence of free market principles, for example competition. The number of higher 

education institutions as well as number of graduates in the time period 15 years has 

reached three times. The growing number of graduates entering the labor market increases 

the competitive conditions in terms of supply and demand in this market. The importance of 

practice grows and graduates need to achieve more experience and skills during their 

studies. We're talking about activities near to personality development, linguistic and 

practical knowledges. The students enter in to the economic activity earlier during the study 

due to reach the desired level of practice by employers. This phenomenon is confirmed in 

the thesis by experts on the topic too. They appealed to the quality despite increasing 

quantity. The tool allowing to time flexibility due availability of information are New Media. 


