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1 Úvod 

Na trhu práce se objevují stále silnější tendence k nárůstu nejistot a i samotný přechod 

ze školy na trh práce je pro absolventy velmi složitou záležitostí. Nemají pracovní zkušenosti, 

ale získáním vysokoškolského titulu ukazují, že mají potenciál, chtějí ve svém pracovním 

životě něčeho dosáhnout a dokážou se pružněji přizpůsobit situaci na trhu práce. V České 

republice, ale i ve zbytku Evropské unie dochází k nárůstu absolventů vysokých škol, což 

vychází z požadavků na růst počtu vysokoškolsky vzdělaných osob ve společnosti. S růstem 

jejich počtu však dochází ke změně jejich postavení na trhu práce. 

Tématem této práce jsou absolventi vysokých škol na trhu práce. Práce se zaměřuje 

na absolventy magisterských studijních programů vybraných veřejných vysokých škol 

v České republice. Snahou této práce je zohlednit jak kvantitativní, tak kvalitativní stránku 

postavení absolventů vysokých škol. Téma bylo zvoleno na základě hlubšího zájmu o tuto 

oblast trhu práce. 

Cílem diplomové práce je na základě teoretických poznatků identifikovat faktory, 

které ovlivňují postavení absolventů na trhu práce v České republice, vyhodnotit 

uplatnitelnost absolventů vybraných vysokých škol na trhu práce a navrhnout opatření v rámci 

hospodářské politiky, které přispějí k lepší uplatnitelnosti absolventů vysokých škol na trhu 

práce. 

Práce je rozdělena na pět části. První kapitola se věnuje faktorům, které ovlivňují 

postavení absolventů vysokých škol na trhu práce. Z hlediska zákonů je vymezen pojem 

absolvent a mimo jiné je věnována pozornost i vzdělávací politice a jejímu vlivu na oblast 

trhu práce.  

Druhá kapitola se podrobněji zabývá metodikou použitou v diplomové práci. Data 

získané z databáze absolventů vysokých škol byla získána z matriky studentů a úřadů práce, 

kde jsou nezaměstnaní absolventi registrováni. Kvalitativní pohled na postavení absolventů je 

získán z projektů REFLEX 2006 a REFLEX 2010, které využívají dotazníková šetření. 

Třetí kapitola prezentuje vybrané veřejné vysoké školy a výsledky, kterých dosáhli 

jejich absolventi v rámci zvolených ukazatelů a oblastí, které poskytují informace 

o uplatnitelnosti a postavení absolventů magisterských studijních programů na trhu práce. 

Vysoké školy byly vybrány na základě počtu absolventů ve sledovaném období 2002 až 2013. 

Data o absolventech vybraných vysokých škol jsou v případě databáze využívány vždy 

k 30. dubnu příslušného roku. Projekty REFLEX 2006 a REFLEX 2010 získávaly data 

s odstupem 4-5 let po získání diplomu.  
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Náplní čtvrté kapitoly je zhodnocení ukazatelů a dosažených výsledků uvedených 

v předchozí kapitole. Poslední část práce se snaží shrnout poznatky a aplikovat doporučení 

směřující se zlepšení postavení absolventů vysokých škol na trhu práce. 

Zdrojem dat pro tuto práci byla databáze o nezaměstnaných vysokoškolácích a projekt 

REFLEX 2006 a REFLEX 2010. 
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2 Faktory ovlivňující uplatnění absolventů vysokých škol na trhu práce 

V současnosti trhy práce zaznamenávají dynamický vývoj, s čímž souvisí stále 

rostoucí požadavky na zaměstnance i produkci samotnou. Na jedné straně rostou požadavky 

na obecné a specifické kvalifikační požadavky pracovníků, na druhé straně se zvyšují 

požadavky na přidanou hodnotu, produktivitu, kvalitu i diverzifikaci produkce doplněnou 

o požadavky na snížení relativních nákladů na výrobu. Postavení pracovníků na trhu práce 

úzce souvisí s dobou a je závislé na jejich schopnosti permanentně se adaptovat na tyto někdy 

rozporné nároky. Rozšiřuje se okruh lidí ohrožených nejistotami na trhu práce a objevuje 

se výraznější diferenciace nejistot, projevující se zejména v setrvale vysokém podílu 

dlouhodobé a opakované nezaměstnanosti. Nekvalifikovaná práce je vytlačována a obvykle 

znevýhodňovaná, přičemž vzniká tlak na celoživotní vzdělávání. Část pracovní síly, která 

disponuje vyšším lidským i sociálním kapitálem přispívají k redistribuci nejistot a přesunu 

rostoucích rizik
1
 k ostatním kategoriím pracovníků. Začínají se objevovat ve větší míře 

nestandardní formy zaměstnávání, za které považujeme dočasná zaměstnání či částečné 

úvazky, vynucené sebezaměstnávání nebo neformální zaměstnávání. Jako prostředek 

přizpůsobení se podmínkám dynamizovaného trhu práce je vnímána flexibilita pracovní síly. 

(Sirovátka, 2009). 

Absolventi VŠ patří mezi pracovní sílu, která pociťuje znevýhodnění v oblasti 

nedostatku pracovních zkušeností. V průběhu studia často pracovali (např. prázdninové 

brigády), ale obvykle ne ve svém oboru, a proto nedisponují potřebnou praxí. Nemají 

dostatečné informace o fungování trhu práce, zpočátku se obtížně orientují, často neumí 

napsat životopis nebo motivační dopis. Obecně mají problém s tím, jak hledat práci, mají 

omezené informace o tom, jak probíhají výběrová řízení (Sirovátka, 1997). 

Uplatnitelnost absolventů závisí na několika faktorech. Jedním z klíčových faktorů je 

jistě vývoj ekonomické situace a celkové míry nezaměstnanosti. Mezi další patří také 

struktura trhu práce, oborová nabídka a poptávka po pracovní síle ale i situace v regionech. 

Faktorem, který je rovněž důležitý, je vzdělávací systém. Vzdělávací systém by měl být 

schopen reagovat na obsah a kvalitu získaných kompetencí, reflektovat požadavky studentů, 

absolventů a zaměstnavatelů, a na strukturální požadavky (Vojtěch, 2003). 

Hlavními příčinami nezaměstnanosti absolventů je nesoulad mezi profesní strukturou 

a potřebami trhu práce, nedostatkem praktických zkušeností, nezájem některých prosadit 

                                                 
1
 Mezi rizika můžeme zařadit horší pracovní podmínky, nižší mzdové vyhlídky, malá možnost pracovní 

přípravy, vzdělávání a osobního rozvoje nebo opakovaná a dlouhodobá nezaměstnanost, díky kterým ztrácí 

nárok na sociální dávky (Sirovátka, 2009). 
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se na trhu práce. Mívají také často nereálné požadavky na finanční ohodnocení, plynoucí 

z jejich nezkušenosti, a potýkají se s nechutí přijmout místo pod úroveň svého vzdělání nebo 

takové, které neodpovídá jejich profesní orientaci. Jejich výhodou při nástupu do zaměstnání 

může být, že si nepřináší zlozvyky z předchozího zaměstnání, je otevřenější k novým 

poznatkům nebo přináší nový pohled na věc. (Kotíková, 2003).  

Problémy se kterými se absolventi, hledající vhodné pracovní místo, mohou potýkat, 

jsou například ztráta sebedůvěry nebo pokles aktivity při samostatném vyhledávání 

pracovních příležitostí. V průběhu hledání se může projevit snížení uplatnitelnosti 

na dynamicky měnícím se trhu práce ztrátou odborných a teoretických znalostí nebo 

dovedností získaných studiem, a také snížená motivace pracovat, riziko dlouhodobé 

nezaměstnanosti a nevytvoření pracovních návyků (dopad v oblasti ekonomické, sociální, 

kriminální, hospodářské) popř. působit v šedé ekonomice (Kotíková, 2003). Vzdělaní lidé 

jsou ale mnohem adaptibilnější. Dokáží se přizpůsobit požadavkům trhu práce, jsou ochotni 

přijímat nové poznatky a zvládat požadavky vyplývající z nových pracovních míst. Mimo jiné 

jsou také schopni smysluplněji využít svůj volný čas a snáze se tak vyrovnat s případnou 

nezaměstnaností (Brožová, 2003). 

2.1 Vymezení absolventů 

Z pohledu Zákona o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů není 

pojem absolvent nijak definován. Do roku 2012 byla ale absolventovi, který úspěšně ukončil 

studium, věnována po dobu 2 let (maximálně však do 30let věku) zvýšená péče při 

zprostředkování zaměstnání. Poté už zákon přístup dále nespecifikuje. I když už v zákoně 

nejsou zahrnováni do kategorie zvýšené péče při zprostředkování, nadále patří mezi uchazeče, 

kteří se potýkají s jistými problémy. Ve většině případů se totiž při hledání prvního 

pracovního místa potýkají se značnou konkurencí. Nemají praktické zkušenosti, pracovní 

návyky a disponují omezenou orientací na trhu práce. 

Podle Zákoníku práce č. 262/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů je absolventem 

zaměstnanec, vstupující do zaměstnání na práci odpovídající jeho kvalifikaci, jestliže celková 

doba jeho odborné praxe nedosáhla po řádném, resp. úspěšném, ukončení studia 2 let, přičemž 

se do této doby nezapočítává doba mateřské nebo rodičovské dovolené. Do r. 2004 existovala 

jistá výjimka v podobě zákazu sjednávání pracovního poměru mezi zaměstnavatelem 

a absolventem na dobu určitou. V současné době není zaměstnavatel nijak omezován při 

sjednávání pracovního poměru s absolventem.  
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Zaměstnatelnost absolventů je dána nejen na základě obsahu a kvalitě získaného 

vzdělání, ale i schopností absolventů získat schopnost realizovat individuální předpoklady, 

samostatně přistupovat k řešení problémů a efektivně jednat (Vojtěch, 2003). 

2.2 Postavení absolventů na trhu práce 

Absolventi vysokých škol tím, že získali diplom, dávají najevo svému budoucímu 

zaměstnavateli, že disponují jistou úrovní znalostí, vědomostí, schopností samostatně myslet, 

komunikovat, jsou schopni se adaptovat a učit se (Brožová, 2003). „Nemohou-li určití lidé 

proti své vůli participovat na běžných činnostech v rámci trhu práce, udržet si trvalé 

zaměstnání, nebo získat dobré zaměstnání, ocitají se na okraji nebo za okrajem trhu práce, 

a jsou pak odborníky považovány za osoby v marginálním postavení na trhu práce“ 

(Sirovátka, Mareš, 2003). 

Sirovátka (1997) pracuje s pojmem marginalizace, který se snaží vysvětlit důvody 

omezení participace jednotlivců nebo skupin na trhu práce, jak z důvodu objektivních, tak 

i subjektivních podmínek. Marginalizace je vnímána jako důsledek osobních charakteristik, 

důsledek povahy trhu práce (především plynoucí ze segmentace na primární a sekundární trh), 

z diskriminace určitých sociálních kategorií nebo z vysoké specifické míry nezaměstnanosti 

mladých a nekvalifikovaných osob. Často dochází k přiřazování takových pracovních pozic 

určitým osobám, které jim neumožňují plnou integraci na trhu a redukují jejich šance na výběr 

pracovních příležitostí, které by poskytovaly stabilitu zaměstnání, očekávanou výši mzdy 

nebo osobní růst a znamená zvýšené riziko nezaměstnanosti. Marginalizace na pracovním 

trhu nabývá různých forem, obvykle se jedná o dlouhodobou nezaměstnanost, opakovanou 

nezaměstnanost u specifických skupin populace, nedobrovolnou práci na zkrácený úvazek 

nebo nedobrovolná dočasná zaměstnání, vše směřující k nejistotě na trhu práce. 

Významným strukturálním faktorem vysvětlujícím postavení marginalizovaných osob 

na trhu práce je deficit pracovních příležitostí, který chápeme jako nedostatek pracovních 

míst, nedostatek vhodných pracovních míst nebo nedostatek pracovních míst v oboru 

nezaměstnaného (Hora a Žižlavský, 2009). 

Konkrétní rozsah a struktura procesu marginalizace pracovní síly se vždy vyvíjí 

na základě individuality jedince a na specifikách daného trhu práce. Sirovátka (1997) rozlišuje 

faktory ovlivňující proces marginalizace na trhu práce na strukturální a kulturně-behaviorální 

faktory. 
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2.2.1 Komplex strukturálních podmínek 

Segmentace trhu práce 

Marginalizace pracovní síly je vysvětlována v teorii segmentace pracovního trhu. 

Pracovní trh je obvykle chápán jako segmentovaný, nikoli homogenní a uzavřený systém 

regulovaný nabídkou a poptávkou po pracovní síle. Je třeba vzít v potaz, že neexistuje pouze 

jeden trh práce, ale řada dílčích, které si vzájemně nekonkurují. Jejich počet závisí 

na množství různých odvětví, profesí nebo také na prostorových podmínkách.  

Zdrojem segmentace je různorodost a diferenciace práce v podobě rozličných 

požadavků na pracovní místa (úroveň požadované kvalifikace nebo mzdy, možný kariérní 

růst, apod.), i pracovní síly, což reflektuje koncept lidského kapitálu a z pohledu 

zaměstnavatele i jejich rozdílná mezní produktivita. 

Sirovátka (1997) segmentaci chápe jako sociální procesy, které vedou k vzájemnému 

oddělení určitých skupin prací, popř. sektorů trhu práce a zároveň směřují k prohloubení 

sociálně determinovaných nerovností, nerovnému přístupu k pracovním příležitostem, 

vytváření bariér mobility a flexibility trhu práce. V důsledku tak dochází k upevňování 

heterogenity trhu práce.  

Soudobý koncept segmentace trhu práce je pojímán jako rozdílný mechanismus 

fungování segmentů trhu práce tlačící marginální pracovní sílu do nejistých, nestabilních 

a špatných pozic na trhu práce, které nemají kariérní budoucnost (Sirovátka, 2009). 

Důsledkem segmentace bývá malá mobilita mezi segmenty pracovního trhu, rozdíly 

v přístupu k zaměstnání a mzdě na různých segmentech trhu, různému zacházení 

se srovnatelnými typy pracovníků nebo rozdílné úrovni rovnováhy mezi nabídkou 

a poptávkou po práci na externím a interním trhu.  

Vertikální segmentace, tedy dualizace pracovních trhů, je důsledkem sociálních 

procesů, které vycházejí jak ze strany nabídky, tak i poptávky. Teorie duálního trhu práce 

hovoří o dvou trzích, primárním a sekundárním. Pro primární trh práce je typická relativně 

nízká fluktuace, proto se zde soustřeďují atraktivnější pracovní příležitosti, které nabízejí lepší 

pracovní podmínky, stabilitu zaměstnání a růst mezd, vyšší prestiž, profesionální růst, 

možnost zvyšovat si kvalifikaci a chránit se tak v případě propuštění, které je na tomto trhu 

relativně nižší. Rysem sekundárního trhu práce je vyšší fluktuace pracovníků. Pracovníci 

se často potýkají s opakovanou, nejčastěji strukturální, nezaměstnaností díky dočasným 

a nestálým pracovním místům. Objevují se zde pracovní místa s nižší prestiží a nižší mzdovou 

úrovní než na primárním trhu. Pracovní místa jsou zde méně stabilní, např. z důvodů 



11 

 

pracovních úvazků na dobu určitou, a pro pracovníky není výhodné zvyšovat si kvalifikaci. 

V návaznosti na tuto skutečnost je pro ně poté obtížné přejít na primární trh (Mareš, 2002). 

Existují zde „žebříčky“ pracovního postupu založené na principu seniority, kdy vyšší 

pozice jsou obsazovány z interních zdrojů (interní trh práce) a nižší pozice pak mohou být 

obsazovány pracovníky z externího trhu práce. Firma se snaží motivovat své pracovníky 

ke zvyšování produktivity tak, že jim nabízí efektivní mzdy, které jsou vyšší než rovnovážné. 

Pro firmu je důležité udržet si stávající pracovníky. Na rozdíl od nových pracovníků nejsou 

nuceni je školit a učit je pravidla, která jsou uplatňována v jejich firmě, čímž se jim značně 

snižují náklady.  

Projevy segmentace trhu práce lze spatřit i ve formování formálního a neformálního 

trhu práce. Formální trh práce je trhem oficiálních pracovních příležitostí, který je určitým 

způsobem institucionálně regulován. Neformální trh naproti tomu není předmětem takové 

regulace a řadí se sem různé aktivity spadající do šedé až po černou ekonomiku. Může 

se jednat o různé formy nelegálního podnikání, ale i samozásobitelství, domácí práce 

i sousedské výpomoci. Zapojením do neformálního trhu práce však nebývá východiskem 

pro opuštění nezaměstnanosti. Oba trhy jsou propojeny a lepší možnosti na neformálním trhu 

jsou většinou dány lepším postavením na formálním trhu (Mareš, 2002). V případě absolventů 

vysokých škol, kteří investovali do svého lidského kapitálu, je prioritou získat pozici 

na primárním trhu, nikoli spočívat v nezaměstnanosti a na neformálním trhu práce. 

Segmentační procesy vnímané jako selhání tržního mechanismu popisuje teorie 

insider-outsider. Ta hovoří o tržním vlivu pracovníků uvnitř a vně firmy ve smyslu 

schopnosti jejich mzdových vyjednávání. Insider vystupuje jako zkušený, stabilní pracovník, 

jehož pozice je chráněna z titulu nákladů firem na obrat pracovní síly, tzn. náklady 

na zaškolení, výdaje vynaložené na zvyšování produktivity nebo získání, popř. udržení 

nejlepších pracovníků. Outsider je zde brán jako nezaměstnaný nebo zaměstnaný 

v neformálním sektoru. Pro firmy není výhodné pracovníky „uvnitř“ propouštět zejména 

z jednoho důvodu. Jejich mzda je určena marginálním produktem práce a marginálními 

náklady na obrat pracovní síly a ta bude vždy vyšší, než za jakou by byli pracovníci „vně“ 

ochotni pracovat. Přijmout pracovníka vně by pro firmu z důvodů mezní produktivity, při 

zahrnutí nákladů na obrat, nebylo výhodné a proto tak nečiní. Hovoří se i o efektu dvojí 

rovnováhy, kdy je nezaměstnanost dobrovolná i nedobrovolná zároveň. Pracovníci 

sekundárního trhu nechtějí přijmout mzdy odpovídající jejich sektoru, na druhou stranu však 

nemohou získat mzdy na úrovni primárního sektoru, které mají pracovníci se stejnou úrovní 

lidského kapitálu. Teorie hovoří i o nově vstupujících na trh práce, kteří mají šanci získat 
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statut insider, ale prozatím ještě na ně nebyly firmami vynaložené takové náklady, které by 

jim tento statut zajistily. Problémem je jejich nízká produktivita, absence pracovních 

zkušeností i praktických dovedností, nedostatek praxe a mnohdy i přehnané nároky na mzdu. 

Díky odborným znalostem však mají větší šanci obsadit některé z nižších pozic v dané 

hierarchii firmy (Sirovátka, 1997). 

Ekonomické mechanismy na trhu práce 

Teorie hledání práce vysvětluje, že postavení absolventů na trhu práce je ovlivněno 

interakcí nabídky a poptávky, jejich produktivitou, úrovní lidského kapitálu a motivací 

přijmout určité zaměstnání. Tato teorie předpokládá racionální chování aktérů trhu práce, kteří 

porovnávají náklady na hledání zaměstnaní a užitek spojený s přijetím zaměstnání. Efektivita 

hledání je výsledkem porovnání řady faktorů, jejichž výsledkem je stanovení požadované 

mzdy. Ta vychází z výše podpor v nezaměstnanosti či sociálních dávek, úrovně lidského 

kapitálu (obecného i specifického) nebo poměru počtu nezaměstnaných a volných pracovních 

míst. Někteří nezaměstnání pak volí tzv. vyčkávací strategii a na místo toho, aby přijali 

pracovní místo spadající do sekundárního sektoru a přijali tak předpoklady s tím související, 

spočívají v nezaměstnanosti a vyčkávají na výhodnější pracovní místa primárního sektoru 

(Sirovátka, 1997). 

Individuální a sociální strukturální zdroje 

Lidský kapitál chápeme jako soubor znalostí a schopností, které pracovník získává 

v procesu vzdělávání, praxí, ale také zkušenostmi a aktivitami v průběhu života. Jsou 

rozlišovány dva druhy investic do lidského kapitálu, a to explicitní náklady, které jedinec 

přímo vynakládá a náklady obětované příležitosti, které jsou nepřímými náklady, a závisí 

na hodnotě času potřebného k získání vzdělání. 

Při rozhodování o investicích se berou v úvahu budoucí výnosy. I v případě lidského 

kapitálu, který představuje jednu z forem kapitálu, je tomu tak. Jedním z prioritních výnosů je 

zajisté budoucí zvýšení výdělku, které pracovník získá na trhu práce, kde bude nabízet 

kvalifikovanější službu práce. Výnos tvoří i nepeněžní forma v podobě lepšího a stabilního 

pracovního místa, se kterým se pojí i prestiž, která přispívá k vytváření společenských 

kontaktů, a snazšímu přístupu k informacím, na což může navazovat další zvyšování příjmu 

v budoucnu. Vyšší investice do vzdělání sebou přinášejí růst produktivity lidského kapitálu, 

kdy vyšší mezní produktivita následně zvyšuje mzdové sazby, a také mají pozitivní vliv 

na ekonomický růst. 

Lidský kapitál má vedle svého ekonomického aspektu i sociální a kulturní. Sociální 

kapitál chápe investice do vzdělání jako možnost najít si v budoucnu lepší pracovní pozici 
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a dosahovat vyššího příjmu, což povede ke zlepšení kvality lidského života, přispívá 

k životním úspěchům a vytváření nových společenských vztahů. Pokud jedinec z nějakého 

důvodu stojí mimo trh práce, přichází o možnost účastnit se procesu získávání znalostí 

a zkušeností, což vede ke ztrátě kvalifikace a jeho dosavadní vzdělání se tak znehodnocuje. 

Tím, že pracovním nepobírá mzdu, nemůže zhodnocovat své investice do lidského kapitálu 

a de facto přichází i o nepeněžní výnosy, ztrácí a navíc se snižuje i jeho motivace (Brožová, 

2012).  

2.2.2 Kulturně-behaviorální faktory 

Kulturně-behaviorální faktory trhu práce jsou komplexem souboru institucionálních 

podmínek, sociálních a kulturních faktorů. Důsledkem projevů těchto faktorů dochází 

k diskriminaci ze strany zaměstnavatelů, vzniku vztahu mezi institucemi a marginalizovanou 

pracovní silou anebo také přijetí specifických strategií pracovní síly na trhu práce. 

Konceptualizace trhu práce 

Konceptualizace pracovního trhu probíhá na základě interakce mezi aktéry, kterými 

jsou pracovní síla a zaměstnavatelé, a navazuje na jeho segmentaci. Institucionálně vymezená 

segmentace a bariéry sociálního charakteru znesnadňují některým kategoriím pracovníků 

získat takové pozice, které pokládají za žádoucí. Tato situace vychází z objektivních 

charakteristik pracovních pozic a pracovníků, ale i konceptualizace pracovních trhů a statusu 

jednotlivých kategorií pracovníků na něm. 

Konceptualizací na straně zaměstnavatelů chápeme jako definování vztahu mezi 

strukturou pracovních míst a strukturou pracovníků ze strany zaměstnavatelů i dalších 

účastníků pracovního trhu. Tím je pak ovlivněna pozice a strategie všech aktérů. Z pohledů 

absolventů a jejich začleňování můžeme hovořit o tzv. teorii tržních signálů. Podle této teorie 

se zaměstnavatelé při svém rozhodování řídí na základě nedokonalých informací, resp. 

na základě signálů. V tomto případě lze hovořit o předsudcích vůči určitým skupinám 

pracovníků, které pramení z jejich osobní zkušenosti, názorech nebo stereotypech o skupinách 

pracovníků. Zaměstnavatele se tak snaží minimalizovat rizika zvyšování nákladů na pracovní 

sílu už při výběru pracovníků. Dochází tak často k situaci, kdy zaměstnavatelé nejsou ochotni 

přijímat absolventy VŠ na některé pozice, u kterých je požadavkem středoškolské vzdělání, 

protože se obávají ze strany takovýchto uchazečů o práci o neúměrné mzdové požadavky. 

Konceptualizaci na straně pracovní síly, v tomto případě absolventů vysokých škol, 

můžeme chápat z pohledu jejich vnímání sebe sama. Na trhu práce dochází ke střetu logiky 

trhu a sociální logiky. Logika trhu stojí na konkurenci a rentabilitě a ignoruje všechny 
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mimoekonomické rozdílnosti, zatímco sociální logika je založena právě na rozdílech mezi 

lidmi a liší se mezi jednotlivými společnostmi. Záleží pak na jejich nárocích a očekávání 

ohledně jejich vstupu na trh práce (Sirovátka, 1997).  

Strategie aktérů na pracovním trhu 

V procesu interakce aktérů na pracovním trhu jsou pracovníky vytvářeny strategie, 

které odráží již zmíněné faktory. V případě absolventů VŠ hovoříme o strategiích směřujících 

k začlenění na pracovním trhu. 

Jednou ze strategií je opakovaná snaha o získání lepší pracovní pozice nebo alespoň 

takové, které bude finančně výhodná. Taková strategie je spjata s opakovanou 

nezaměstnaností a střídáním zaměstnání a lze ji označit za strategii hledání. Další ze strategií 

je velmi podobná té předchozí, ale objevuje se prvek vyčkávání. Cílem je setrvat a nepřijímat 

horší pracovní pozice a vyčkávat dokud nebude zvolená pozice dostupná. Absolvent se tak 

může potýkat s déle trvající nezaměstnaností, aniž by to vedlo ke ztrátě lidského kapitálu či 

motivace. Mohou ale nastat i situace, kdy absolventi dají přednost před nezaměstnaností 

dalšímu vzdělávání, mateřství nebo přechodu na neformální trh práce, kde se snaží získat 

alespoň nějakou praxi (Sirovátka, 1997). 

Vzájemné interakce aktérů na pracovním trhu 

Za aktéry pracovního trhu považujeme uchazeče o zaměstnání, zaměstnance, odborové 

organizace, zaměstnavatele a stát, který je zastoupen institucemi sociálními a těmi, které jsou 

odpovědné za regulaci pracovního trhu. V podmínkách ČR se jedná o úřady práce, které 

se zaměřují na plnění obecných cílů, a to přizpůsobení nabídky a poptávky na trhu práce, 

a také o přerozdělení nezaměstnanosti ve prospěch znevýhodněných skupin s ohledem na to, 

že lidé s lepšími předpoklady budou pracovním trhem lépe absorbováni (Sirovátka, 1997). 

2.3 Flexibilita trhu práce 

Flexibilita představuje přizpůsobivost poptávky po práci a nabídky práce vůči tržním 

šokům a změnám podmínek na trhu práce (Sirovátka, 2009). Pro evropské trhy práce je 

typická spíše nepružnost, která je důsledkem právních, smluvních nebo institucionálních 

podmínek. Pro odstranění nepružnosti byla navržena řada opatření, mezi něž patří například: 

 zkvalitnění systému vzdělávání, přípravy na povolání a celoživotní vzdělávání, 

 vnější flexibilita trhu práce jako snaha o to, aby příprava na povolání odpovídala 

potřebám trhu práce, resp. pružnost nabídky na trhu práce ve vztahu k poptávce, 
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 vnitřní flexibilita trhu práce, resp. flexibilní organizace práce na úrovni podniku 

a snaha o to, aby se zaměstnanci přizpůsobovali změnám s cílem optimálně zacházet 

s lidskými zdroji, které má podnik k dispozici, 

 zvýšit pozornost věnovanou mládeži bez kvalifikace a bez odpovídající přípravy 

na povolání,  

 klást větší důraz na aktivní politiku zaměstnanosti a poskytovat tak účinnou pomoc 

nezaměstnaným při návratu do zaměstnání (zejména těm dlouhodobě) 

 sladit zájmy podniků a zaměstnanců pružnou organizací práce, např. úpravou 

pracovní doby, využíváním částečných úvazků, atd (Kotýnková, 2006). 

 

Při odstraňování nepružnosti trhu práce hraje významnou roli rozvoj lidských zdrojů 

Předpokladem je dostupnost vzdělání, příprava na povolání a celoživotní vzdělávání. Pokud 

má být boj proti nezaměstnanosti úspěšný, musí vzdělávání a příprava na povolování pružně 

reagovat na změny na trhu práce. Rozvoj lidských zdrojů tak vyžaduje kontinuitu v průběhu 

celého pracovního života. Celoživotní vzdělávání umožňuje průběžný kvalifikační růst 

a zvyšuje schopnost lidí přizpůsobovat se dané situaci na trhu. Neopomenutelným faktem je, 

že investice do lidských zdrojů jsou předpokladem zvyšování produktivity práce. 

Flexibilní organizace práce na úrovni podniků je jednou z možností, jak zajistit nová 

pracovní místa, což je možné např. zkracováním rozsahu pracovní doby a rozvržením 

pracovních míst mezi více zaměstnanců (sdílení pracovních míst). Snaha dosáhnout větší 

flexibility trhů práce může zároveň vést ke vzniku dvou úrovní trhu práce, primární 

a sekundární (Kotýnková, 2006). 

Často využívaný nástroj zvyšující flexibilitu trhu práce je pracovní smlouva na dobu 

určitou. Z pohledu zaměstnance se však jedná o velmi nestabilní pracovní místa, protože 

se jedná o místa sjednaná na určitou dobu, přičemž smlouva již nemusí být obnovena. „Doba 

trvání pracovního poměru na dobu určitou mezi týmiž smluvními stranami nesmí přesáhnout 

3 roky a ode dne vzniku prvního pracovního poměru na dobu určitou může být opakována 

nejvýše dvakrát. Za opakování pracovního poměru na dobu určitou se považuje rovněž i jeho 

prodloužení. Jestliže od skončení předchozího pracovního poměru na dobu určitou uplynula 

doba 3 let, k předchozímu pracovnímu poměru na dobu určitou mezi týmiž smluvními 

stranami se nepřihlíží“ (Zákoník práce, 2014). Pracovní smlouvy na dobu určitou je možné 

také považovat za reakci na příliš přísnou pracovněprávní ochranu zaměstnanců u úvazku 

na dobu neurčitou. Zaměstnavatelé mohou i v případě pracovních pozic, které mají trvalou 
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povahu, postupovat flexibilněji a v případě odbytových potíží propustit zaměstnance rychle 

a bez nároků na odstupné. Úvazky na dobu určitou se obvykle pojí s nižším mzdovým 

ohodnocením, protože zaměstnanci jsou často ochotni akceptovat dočasné zaměstnání 

s horšími mzdovými podmínkami, pokud to zvýší pravděpodobnost získání stálého 

pracovního poměru u téhož zaměstnavatele v budoucnosti. V ČR je výskyt úvazků na dobu 

určitou v porovnání s EU15 nižší a často se týká starších obyvatel, žen v produktivním věku 

a výrazně u mládeže, což souvisí s obdobím přechodu ze školy do zaměstnání, kdy absolventi 

škol přijímají i méně kvalitní místo s cílem získat odbornou praxi a zvýšit si tak šanci 

na získání lepšího místa do budoucna. Oproti zemím EU15 je zastoupení pracovních úvazků 

se zkrácenou pracovní dobou na českém trhu práce relativně nízké. Jedním z důvodů nízkého 

zastoupení je skutečnost, že zkrácení se promítá ve sníženém výdělku a dopadem na rozpočet 

domácností. Dalším důvodem nízkého zastoupení je také skutečnost, že zkrácené pracovní 

úvazky se nejčastěji objevují v sektoru služeb, který opět ve srovnání s EU15 nemá v ČR tak 

vysoký podíl zaměstnanosti. Na celkovém počtu zaměstnanců pracujících na zkrácené 

pracovní úvazky se podílí také zaměstnanci, kterým byla pracovní doba zkrácena i přesto, že 

oni sami by chtěli pracovat na plný úvazek. Jedná se o tzv. podzaměstnanost. Příčinou této 

nedobrovolné práce na zkrácený pracovní úvazek jsou často výrobní nebo odbytové potíže 

zaměstnavatele (Kotýnková, 2006). 

2.4 Politika zaměstnanosti v České republice ve vztahu k absolventům škol 

Politika zaměstnanosti se orientuje převážně na oblasti jako je rozvoj infrastruktury 

trhu práce, podporování vytváření nových pracovních míst a činností, zaměřuje se na zvýšení 

adaptability pracovní síly nebo se podílí na zabezpečení životních podmínek dočasně 

nezaměstnaných formou dávek a podpor v nezaměstnanosti. Úlohou prvních tří jmenovaných 

oblastí je podporovat aktivní chování pracovníka na trhu práce, poslední oblast spadá 

do problematiky pasivní politiky zaměstnanosti a jejím cílem je kompenzovat po určitou dobu 

nezaměstnaným ztrátu pracovního příjmu. 

Aktérem politiky zaměstnanosti není jenom stát, ale jedná se zpravidla i o úsilí 

zaměstnavatelů, firem, zaměstnanců a odborů. Úřady práce jako orgány státní správy zajišťují 

na daném území služby zaměstnanosti a plní tyto základní funkce: 

 informační – poskytuje aktualizovaný přehled o struktuře nabídky pracovních sil 

a vývoji na trhu práce v daném území, příčinách nerovnováh, volných pracovních 

místech, mzdových požadavcích, apod., 
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 poradenskou – poskytují poradenství v otázkách právních, ekonomických, 

sociálních, psychologických, apod. v rámci pracovního uplatnění a rekvalifikace, 

 zprostředkovatelskou – zajišťují zprostředkování práce uchazečům o zaměstnání 

na základě jejich evidence a evidence volných pracovních míst, zabezpečují 

rekvalifikace a poskytují hmotné zabezpečení uchazečů v případě nezaměstnanosti 

a rekvalifikace, 

 podnikatelskou – tato činnost, na které se podílejí i finančně, je svým způsobem 

nejvýznamnější, protože směřuje k zajištění rovnováhy na trhu práce. Jedná 

se o rekvalifikace, společensky účelná pracovní místa, veřejně prospěšné práce, 

odborné praxe absolventů škol a mladistvých, chráněné pracovní místo a chráněná 

pracovní dílna, příspěvek na zapracování nebo při přechodu na nový podnikatelský 

program, investiční pobídky určené k tvorbě nových pracovních míst nebo 

rekvalifikaci a školení nových zaměstnanců nebo příspěvek na zapracování (Krebs, 

2010). 

2.4.1 Aktivní politika zaměstnanosti 

Aktivní politiku zaměstnanosti lze definovat jako soubor opatření, kterými jsou 

spoluvytvářeny podmínky pro dynamickou rovnováhu na trhu a pro efektivní využití 

pracovních sil. Usiluje o harmonizaci nabídky a poptávky na trhu práce, zpružnění 

mechanismů působících mezi nimi, aniž by trh práce zásadním způsobem modifikovala 

či narušovala rozhodující vliv na rovnováhu příslušící hospodářské politice a jejím opatřením 

směřujícím k podpoře ekonomického růstu a tvorbě nových pracovních míst (Krebs, 2010).  

V roce 2013 vzniklo v ČR celkem čtrnáct regionálních individuálních projektů 

s názvem „Odborné praxe pro mladé do 30 let“, který realizuje ÚP ČR prostřednictvím svých 

krajských poboček. Podstatou je umožnit mladým lidem (až 5 tisícům) získat praxi a zvýšit 

tak jejich šance při hledání zaměstnání. Projekty, jejichž náklady překročily 1 mld. Kč, jsou 

realizovány v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, ze kterého jde 

na úhradu projektu 85 % a zbylých 15 % je hrazeno ze státního rozpočtu. Projekt je zaměřen 

na uchazeče o zaměstnání do 30 let bez ohledu na dosažené vzdělání a šanci získat nové 

pracovní místo mají uchazeči, kteří jsou v evidenci ÚP ČR déle než 4 měsíce, mají minimální 

nebo žádnou pracovní zkušenost a maximálně dva roky po ukončení studia. Spolupráce mezi 

ÚP a zaměstnavateli je založena na poskytování mzdových příspěvků na společensky účelná 
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pracovní místa
2
 a následné zaměstnávání těžko umístitelných absolventů škol. V případě, že 

uzavřou vzájemnou dohodu (obvykle na dobu 6-12 měsíců), může ÚP poskytovat měsíční 

příspěvek na celkové mzdové náklady až do výše 24 tis. Kč, vč. odvodů na zdravotní 

a sociální pojištění. Zaměstnavatelé mohou spatřovat zvýhodnění už v procesu výběru 

kandidátů, kdy jim odpadá prvotní selekce uchazečů. Zaměstnavatel může získat i příspěvek 

na potřebnou rekvalifikaci účastníka projektu, pokud je to pro obě strany přínosné a nutné. 

Vytipované uchazeče o zaměstnání
3
 ÚP osloví a nabídne jim pracovní poměr na dobu určitou 

i neurčitou u konkrétního zaměstnavatele. Avizovaný konec projektu byl ohlášen na 31. srpna 

2015, pro velký zájem byl ale v řadě krajů pozastaven příjem přihlášek žadatelů (MPSV, 

2014). 

2.4.2 Pasivní politika zaměstnanosti 

Pasivní politika zaměstnanosti v sobě zahrnuje vyplácení podpor v nezaměstnanosti, 

které slouží k tomu, aby poskytly nezaměstnanému, resp. uchazeči o zaměstnání, u kterého 

došlo ke ztrátě pracovního příjmu, jistou finanční náhradu, a zároveň ho mají motivovat 

k návratu do ekonomické aktivity. Dávky jsou vypláceny jen omezenou dobu a v určité výši 

v závislosti na předchozím výdělku. Pokud dojde k překročení podpůrčí doby a uchazeč 

o zaměstnání stále nenastoupil do pracovního procesu, je za určitých podmínek dále 

zajišťován dávkami ze sociálního systému. Podmínky pro poskytování podpor 

v nezaměstnanosti se mění v čase a především v závislosti na poměrech v oblasti 

zaměstnanosti a fungování trhu práce (Krebs, 2010). 

Absolvent, přihlášený na úřadu práce, dosáhne na podporu v nezaměstnanosti jen 

za předpokladu, že poslední 2 roky setrval v pracovním poměru, popř. uzavřel dohody 

(o pracovní činnosti nebo provedení práce) na minimálně 12 měsíců a odváděl z nich sociální 

pojištění. Podpora pak může být vyplácena po dobu 5 měsíců (Zákon o zaměstnanosti, 2014). 

Česká politika zaměstnanosti je součástí koordinovaných evropských procesů. 

Evropská unie přijímá opatření ke koordinaci politik zaměstnanosti členských států, zejména 

vymezování hlavních směrů těchto politik a soustřeďuje je v Evropské strategii 

zaměstnanosti. Na Lisabonskou strategii navazuje v letech 2011 až 2020 strategie Evropa 

2020, která si klade za cíl řadu priorit, které chce dosáhnout mimo jiné iniciativou „Mládež 

                                                 
2
 Společensky účelná pracovní místa jsou taková, která zaměstnavatel zřizuje nebo vyhrazuje na základě 

dohody s ÚP a obsazuje je uchazeči o zaměstnání, kterým nelze zajistit pracovní uplatnění jiným způsobem. 

Na tato pracovní místa může ÚP poskytnout příspěvek (Zákon o zaměstnanosti, 2014) 
3
 Při výběru uchazečů o zaměstnání spolupracují krajské pobočky ÚP se zaměstnavateli v regionu 

a zároveň vychází z konkrétní nabídky volných pracovních míst a požadavků tamních podniků na kvalifikaci, 

znalosti a možnosti nových pracovníků (MPSV, 2014) 
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v pohybu“. Tato iniciativa zahrnuje řadu aktivit, které se zaměřují na nezaměstnanost 

mladých, podporu vzdělávání a pracovní mobility (Evropská komise, 2010). 

Prioritou v ČR jsou především aktivní opatření a jejich cílené zaměření (na vytváření 

nových pracovních míst, nástupní praxe absolventů škol, apod.), překážkou je problematická 

struktura trhu práce a jeho nízká flexibilita. Do ČR přicházejí firmy nabízející pracovní 

uplatnění kvalifikovaných a především technicky a technologicky vzdělaným pracovníkům, 

u kterých nabídka zaostává za poptávkou. A opět se objevuje myšlenka užšího propojení 

vzdělávací sféry, trhu práce a opatření politiky zaměstnanosti, která by neměla vést 

demotivaci nezaměstnaných, pasti nezaměstnanosti anebo neúčelnému růstu sociálních výdajů 

(Krebs, 2010). 

2.5 Vzdělávací politika 

Je zřejmé, že není možné vycházet z aktuální situace na trhu práce a automaticky 

přizpůsobovat strukturu vzdělávání požadavkům trhu práce, ale je třeba respektovat časové 

zpoždění a přizpůsobovat studenty na nepředvídatelné situace a větší flexibilitě rozvojem 

přenositelných kompetencí (umění komunikace, řešit problémy, schopnost pracovat v týmu, 

samostatně se učit), které jsou předpokladem flexibility absolventa (Vojtěch, 2003). 

Pojetí a obsah vzdělávací politiky nelze generalizovat, protože se liší v rámci států 

a v závislosti na jejich historickém vývoji. Veselý (2006) prezentuje vzdělávací politiku jako 

souhrn formálních a neformálních pravidel, norem a praktik, které řídí a ovlivňují jednání 

jednotlivců a institucí v oblasti vzdělávání. Vzdělávací politika nemá své vlastní teorie, 

a proto se opírá o řadu jiných, například ekonomii nebo sociologii. 

Vzdělávací politiku lze chápat nejen jako praktickou činnost, ale i jako vědní obor. 

V případě praktické činnosti se jedná o reálnou tvorbu politiky například v podobě 

rozhodování ministerstva, vyjednávání o způsobu a míře financování, tvorby kurikulárních 

dokumentů, apod. Vzdělávací politika jako vědní obor vznikla propojením dvou tradičních 

oblastí výzkumu - vzdělávání a politiky, a zaměřuje se především na to, jak praktická politika 

probíhá. Účelem vzdělávací politiky je zlepšovat procesy a výsledky v oblasti vzdělávání, 

zaměřuje se tedy na zvyšování kvality ve vzdělávání, snižování nerovnosti v přístupu 

ke vzdělání, apod. V současnosti by také měla směřovat k naplnění cíle „zabezpečit, aby 

vzdělávací systémy vyhovovaly požadavkům společnosti založené na znalostech“ (Krebs, 

2010). 

Rozvoj vzdělanosti nelze podřizovat jen trhu práce a vzdělávací politiku zaměňovat 

za politiku sloužící jen k přípravě kvalifikovaných pracovníků. Vzdělání je výsledkem 
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procesu vzdělávání a výchovy. Nemá hmotnou podstatu a představuje vlastnost člověka, který 

s ním může disponovat a dále jej rozvíjet. Jedná se typicky netržní statek, který má sociálně-

kulturní funkci, čímž se podílí na vývoji osobnosti člověka. Kvalifikaci (odbornou 

kompetenci) lze obecně chápat jako schopnost, resp. souhrn schopností potřebných k výkonu 

určité práce v příslušné době. Jedná se o kategorii relativní, protože se nároky na kvalifikaci 

v čase mění. Kvalifikace je určována výrobně-technickými a ekonomicko-organizačními 

podmínkami a v praxi se vždy pojí s konkrétním pracovním místem, které si klade specifické 

nároky na schopnosti a předpoklady jeho výkonu. Jedná se o kategorii, která je úzce 

propojena s trhem práce a odpovídá jeho potřebám. Mezi základní prvky kvalifikace (fyzická, 

smyslová a duševní způsobilost, praktické zkušenosti, tj. délka praxe, zručnost nebo 

schopnost řídit) patří i teoretické vědomosti všeobecného a odborného charakteru získávané 

vzděláním. Rozdíl mezi těmito dvěma kategoriemi tkví zejména v tom, že kvalifikace se váže 

k výkonu určité profese, zatímco vzdělání zahrnuje více, než jen potřeby trhu práce. (Krebs, 

2010). 

Rozhodovací procesy o cílech a způsobech jejich naplnění jsou realizovány na mnoha 

stupních a úrovních. Veselý (2009) uvádí tyto úrovně vzdělávací politiky: 

 globální úroveň – na této úrovni působí řada institucí jako je například OECD, 

Světová banka nebo UNESCO, které se angažují v oblasti mezinárodní komparace 

vzdělávacích soustav a jejich analýz nebo vytváření speciálních rozvojových 

projektů, 

 nadnárodní úroveň – typickým příkladem je Evropská unie, která sice nemá právo 

zasahovat přímo do národní vzdělávací politiky, ale její snahou je ji ovlivňovat. 

Obvykle se toho snaží dosáhnout pomocí strategických dokumentů, které předkládá 

členským zemím v podobě doporučení nebo směrnice, institucí týkající 

se vzájemného uznávání dosažené úrovně kvalifikace, programů na podporu mobility 

a studentských výměn (na úrovni terciárního vzdělávání program ERASMUS), aj., 

 národní státy a jeho centrální instituce – tato úroveň je klíčová a na jejím zajišťování 

se podílí vláda, ministerstvo (obvykle školství, jeho název a kompetence se mezi 

zeměmi ale často liší), parlament. Na této úrovni dochází ke stanovení priorit, 

vzdělávací koncepce, institucionálního uspořádání vzdělávací soustavy, způsobu 

financování a vytvoření legislativního rámce, 
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 regiony a lokální úroveň (kraje a obce) - v posledních letech dochází k decentralizaci 

a je kladen důraz na princip subsidiarity, proto často dochází k přenosu odpovědnosti 

na nižší samosprávné celky, v případě České republiky jsou to kraje a obce, 

 školy a univerzity – na této úrovni je umožněna ve většině zemí značná autonomie 

v určitých oblastech (např. vytváření kurikula) 

 organizační součásti škol (fakulta, katedry, instituty, apod.), 

 třídy (Veselý, 2006). 

 

Ve vzdělávací politice jsou zájmy osob úzce svázány s rolí, kterou zaujímají ve vztahu 

k vzdělávacímu systému, proto neexistuje jednoznačná odpověď na to, kdo rozhoduje 

o vzdělávání. Aktéři tvorby a realizace této politiky mají různé zájmy a taky různě vnímají 

zájmy jiných aktérů. Disponují také různými druhy a rozsahy zdrojů ve smyslu nejen 

finančních, ale i informačních a z pohledu vlivu. Kalous (2006) uvádí významné zájmové 

skupiny, které se podílejí na tvorbě vzdělávací politiky. Může se jednat například o zvolené 

politiky (do této skupiny patří ústavní činitelé, tzn. prezident, premiér, poslanci, primátoři, 

apod.), školskou administrativu, učitelé a jejich organizace, rodiče a jejich asociace, studenty, 

zaměstnavatelé nebo vzdělávací experti (těmito experty mohou být vědci, kteří se na oblast 

vzdělávání specializují, představitelé profesionální asociací a zájmových sdružení, atd.) 

(Kalous, 2006). 

Tvůrci vzdělávací politiky mají k dispozici různé typy opatření, kterými mohou 

ovlivňovat vzdělávací proces a které jsou obvykle označovány za nástroje. Jedná 

se především o legislativu (formou zákona, vyhlášky nebo nařízení – důležité nástroje 

vzdělávací politiky), kurikulum, financování a evaluaci. Dále mohou měnit strukturu 

vzdělávací soustavy, tj. měnit počet žáků v jednotlivých typech škol, délku a návaznost 

jednotlivých vzdělávacích stupňů (Veselý, 2006) 

Terciární vzdělávání v rámci českého vzdělávacího systému zahrnuje vzdělávání 

na vysokých školách, vyšších odborných školách, část ročníků konzervatoří a některé další 

formy vzdělávání na vysokých školách.  

Struktura terciárního vzdělávání se mezi zeměmi poměrně liší, což je pro potřeby 

porovnávání velmi komplikované. Liší se nejen délka a obsah vzdělávacích programů, ale 

i výstupní kvalifikace absolventa. V rámci reformy terciárního vzdělávání (vysokoškolský 

zákon z roku 1998) byla v ČR implementována Boloňská deklarace, která zakotvila 

vzdělávání v rámci terciárního vzdělávání ve dvou, resp. ve třech stupních a to bakalářské, 
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magisterské a doktorské studijní programy. Díky této deklaraci se zvýšila porovnatelnost 

jednotlivých programů terciárního vzdělávání. 

V ČR je studium na vysokých školách obvykle dvoustupňové, kdy první stupeň 

označovaný jako bakalářský studijní program trvá 3-4 roky a druhý stupeň, označován jako 

magisterský navazující program trvá 2-3 roky. Výjimku tvoří obory lékařské, veterinární 

a architektury, které jsou magisterské (pouze jeden stupeň) a jejich délka je obvykle 6 let. 

V ČR jsou vysoké školy veřejné, soukromé a státní (ministerstva vnitra a obrany) (Kleňhová, 

2006). 

V případě vysokých škol má zřizovatelskou funkci parlament, který je zřizuje 

na základě zákona o vysokých školách. Existují vysoké školy veřejné, soukromé a státní. 

Rozlišujeme také školy univerzitního a neuniverzitního typu. Rozdíl mezi nimi je dán tím, že 

vysoká škola neuniverzitního typu se dále nedělí na fakulty. Jak vyplývá ze zákona, správu 

nad vysokými školami vykonává Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen 

MŠMT) prostřednictvím skupiny pro vědu a vysoké školství. Úlohou MŠMT je také 

rozdělovat finanční prostředky ze státního rozpočtu, kontroluje hospodaření veřejných 

vysokých škol, uděluje souhlas právnické osobě založit soukromou vysokou školu, na základě 

stanoviska Akreditační komise rozhoduje o udělení akreditace studijních programů, 

vypracovává a zveřejňuje výroční zprávu o stavu vysokého školství a dlouhodobý záměr 

rozvoje vysokého školství. Na správě státních vysokých škol se mimo MŠMT podílí 

i Ministerstvo obrany nebo vnitra (Krebs, 2010). 

Po roce 1989 přešla Česká republika od modelu státní kontroly k modelu státního 

dohledu, kdy dochází v oblasti řízení k přesunu odpovědnosti za formu a způsob naplnění 

systémových priorit. Důležitá rozhodnutí o oblastí řízení jsou diskutována samosprávnými 

orgány vysoké školy, těmi jsou rektor (na nižší úrovni fakulta), akademický senát, vědecká 

rada a správní rada. Řízení vysokých škol lze rozlišit na dva základní modely: 

 model státní kontroly – vláda a ministerstva, jako jí podřízené složky, mají plnou 

přímou kontrolu nad všemi faktory ovlivňujícími dynamiku rozvoje terciárního 

vzdělávání, to znamená, že určují podmínky přijetí, podmínky absolvování 

(vč. obsahu státní závěrečné zkoušky), kurikulum, skladbu studijních programů, 

studijní a zkušební řád, způsob jmenování a přijímání akademických pracovníků, 

apod., 

 model státního dohledu - vláda a ministerstva, jako jí podřízené složky, se soustředí 

na formulaci obecné strategie rozvoje terciárního vzdělávání a jako majoritní 

poskytovatel finančních prostředků, požadují od VŠ záruky jejich efektivního 
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využívání formou monitorování a hodnocení kvality jimi prováděných činností 

v souladu s rozvojem akreditace v souladu s principy Boloňského procesu (Šebková 

a Kohoutek, 2006a). 

 

Aby bylo možno, co nejlépe alokovat zdroje mezi různé typy škol, je vhodné zaměřit 

se na měření výstupu. Výstupem v tomto případě nejsou jenom vědomosti a vlastnosti 

absolventů, ale i sociální vztahy a kultura. Vysoké školy jsou také místem produkce nových 

poznatků a inovací. Měření je z tohoto ohledu velmi komplikované a lze jej určitým 

způsobem provádět jak na úrovni individuální v podobě výsledků jednotlivců, ale i na úrovni 

škol, regionů a států (Veselý, 2006). 

Přechodem na model státního dohledu dochází k omezení vazeb vysokých škol a státu, 

avšak zvýšená autonomie ze strany vysokých veřejných škol vyvolává ze strany státu zvýšené 

požadavky na jejich odpovědnost z titulu uskutečněných aktivit. Školy musí zejména 

prokazovat kvalitu svých činností financovaných z veřejných prostředků. 

Rozdělování státních finančních prostředků mezi jednotlivé veřejné vysoké školy 

se řídí Zákonem o vysokých školách č. 111/1998 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 

Ten stanovuje jako příjmy rozpočtu veřejné školy zejména příspěvek a dotace ze státního 

rozpočtu, poplatky spojené se studiem, výnosy z majetku a doplňkové činnosti nebo příjmy 

z darů a dědictví. Výše příspěvku se určuje na základě finanční náročnosti akreditovaných 

studijních programů, programů celoživotního vzdělávání a s nimi spojenými výsledky 

ve vzdělávací, vědecké, výzkumné aj. činnosti nebo také na základě počtu studentů. Pro výši 

příspěvku je rozhodný dlouhodobý záměr veřejné VŠ, dlouhodobý záměr vzdělávací, 

vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti pro oblast VŠ vypracovaný 

ministerstvem. Státní vysoké školy jsou financovány prostřednictvím příslušných 

ministerstev, tj. Ministerstvo obrany a Ministerstvo vnitra. 

Soukromé vysoké školy jsou zákonem omezovány minimálně. Jediný omezující prvek 

se vztahuje ke kvalitě vzdělávání. Mají tak naprostou volnost při stanovení školného, které 

často bývá jejich hlavním finančním zdrojem. Ministerstvo školství může, za určitých 

předpokladů, poskytnout soukromé VŠ dotace na uskutečňování akreditovaných studijních 

programů a programů celoživotního vzdělávání a s nimi spojenou vědeckou, výzkumnou, 

vývojovou a další tvůrčí činnost. 

V 90. letech došlo ke změně mechanismu financování veřejných školy a přešlo 

se z mechanismu přírůstového financování na mechanismus rozdělování finančních 

prostředků podle formule. Tento mechanismus v průběhu času procházel jistými úpravami 
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a docházelo také k rozdělování prostředků i pomocí jiných mechanismů, resp. dochází 

k implementaci různých mechanismů na financování vzdělávací činnosti, činnosti vědecké 

a výzkumné, vývojové a jiných činností (Šebková a Kohoutek, 2006a). 

Správně zaměřená vzdělávací politika musí vznikat jako dlouhodobá. V ČR 

se objevují především krátkodobé a střednědobé koncepce vzdělávání, které jsou sice v daném 

časovém horizontu postačující, ale nevedou k řešení koncepčních problémů vzdělávacího 

systému. 

Za strategické dokumenty v ČR jsou považovány střednědobé vládní koncepce rozvoje 

vzdělávací soustavy. Výsledkem schválení hlavních cílů vzdělávací politiky v roce 1998 

a předložení Koncepce vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy (Bílá kniha) k veřejné 

diskuzi byl Národní program rozvoje vzdělávání v ČR. Na Bílou knihu navazuje Dlouhodobý 

záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy zpracovaný MŠMT z roku 2002 s cílem 

aktualizovat jej pravidelně každé dva roky. V roce 2003 byla vládou schválena Strategie 

rozvoje lidských zdrojů zpracovaná Národním vzdělávacím fondem. Strategie rozvoje 

terciárního vzdělávání (2000-2005) je dokument, zabývající se analýzou stavu terciárního 

sektoru a shrnující jeho problémy. Začátkem roku 2008 byla předložena první verze Bílé 

knihy terciárního vzdělávání určená k diskuzi. Pro léta 2011 až 2015 vzniknul Dlouhodobý 

záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy, jež stanovuje opatření na úrovni státu, 

přičemž snahou je zvýšit efektivitu ve vzdělávání. 

Pojem kvalita vysokého školství nelze charakterizovat jen z jednoho hlediska. Obecně 

ji lze rozlišovat podle zájmů, koncepcí a preferencí dané strany, protože se může lišit 

z pohledu státu, resp. MŠMT nebo naopak z pohledu uchazeče o studium. Právě průkaznost 

kvality činnosti VŠ podněcuje zájem veřejnosti o studiu na dané VŠ, zejména z důvodů 

předpokládané vyšší uplatnitelnosti absolventů na trhu práce.  

Nejčastěji používané mechanismy zabezpečování kvality jsou akreditace a hodnocení 

kvality. Výsledkem akreditace v ČR je udělení, popř. neudělení oprávnění dané instituci 

k výkonu činnosti, přesněji uskutečňování studijních programů. Hodnocení kvality může být 

definováno jako systematické posouzení kvality nebo hodnoty studijního programu, fakulty 

nebo samotné VŠ, expertním týmem. Podle složení týmu je dále rozlišováno vnitřní nebo 

vnější hodnocení. Výsledkem procesu zajištění kvality realizovaného vnitřním a vnějším 

hodnocení, je hodnotící zpráva obsahující jak doporučení pro hodnocenou VŠ, ale i podklady 

pro akreditaci. Hodnocení kvality vysokoškolského vzdělávání může mít řadu významů. 

Veřejné a státní VŠ mohou prokázat, že jsou finanční prostředky poskytnuté státem efektivně 

a zodpovědně využívány nebo slouží jako podklad pro akreditaci. Hodnocení je prováděno 
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na základě normy, upravené pro oblast vzdělávání, ISO 9001:2000. Dalším celoevropsky 

využívaným systém řízení kvality je EFQM Model Excellence (Šebková, Kohoutek, 2006c).  

Podle Zákona o vysokých školách č. 111/1998 Sb. za zajišťování kvality vysokých 

škol zodpovídá Akreditační komise, která je institucí působící v rámci MŠMT. Ta, jak 

vyplývá ze zákona, pečuje o kvalitu vysokoškolského vzdělávání a posuzuje vzdělávací, 

vědeckou, výzkumnou a další tvůrčí činnost vysokých škol.  

To, jak problémy vnímají aktéři vzdělávacího systému, záleží na jejich postavení. 

Rozdílné postoje má MŠMT, studenti a vzdělávací instituce nebo zaměstnavatelé, a proto je 

stanovení problematických oblastí odvozeno od subjektivního vnímání a jejich přístupu. 

Systém terciárního vzdělávání nelze oddělovat od trhu práce. Úkolem VŠ je 

připravovat studenty v otázce jejich uplatnitelnosti tak, aby splňovali požadavky na výkon 

daných profesí a efektivně reagovat na požadavky na trhu práce s cílem přispět tak k utvoření 

dlouhodobé rovnováhy mezi nabídkou a poptávkou po lidském kapitálu. V současnosti bývá 

problémem, že instituce terciárního vzdělávání v první řadě reagují na poptávku absolventů 

středních škol po studijních oborech a až poté zohledňují poptávku po absolventech na trhu 

práce. Z tohoto titulu pak existuje množství výhrad ze stran zaměstnavatelů k výstupním 

znalostem a dovednostem absolventů. Vyvstává zde totiž problém nerovnováhy mezi tím, 

s jakými znalostmi a dovednostmi absolventi přecházejí ze škol do praxe a jaké kompetence 

z hlediska praxe nejvíce potřebují (Vlk, 2006).  

Současným problémem je přizpůsobování vzdělávacích potřeb a předvídání jejich 

budoucích potřeb pomocí prognózování. Prognózování představuje proces zkoumání 

budoucnosti ve všech rozměrech a to s pomocí pravděpodobných scénářů, které jsou 

vytvořeny na základě analýz společensko-ekonomického vlivu stanovených rozhodnutí a cílů, 

včetně definování klíčových prvků, které mohou výrazně ovlivnit trend. Nástroji, které 

se podílejí na přípravě a podněcování tohoto procesu, jsou například pilotní projekty, 

specifické akční programy nebo výzkumy. V ČR se analýza a prognóza vzdělávacích potřeb 

týká v zásadě těchto hlavních oblastí: 

 výkony vzdělávací soustavy – pro vysoké školy se používá samostatný model 

postavený na projekci počtu absolventů oborů středních škol s maturitou a následně 

na zmapování situace v bakalářských, magisterských, navazujících magisterských a 

doktorských studijních programech, 

 počty pedagogických pracovníků a jejich kvalifikace – v této oblasti je kladen důraz 

na efektivitu výuky z hlediska financování (finanční náročnosti), resp. stanovení 

poměru mezi efektivitou výuky a počtem žáků, 
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 financování a infrastruktura, 

 kurikulum - informace získané prostřednictvím kvalifikovaných analýz (např. oblast 

struktury nezaměstnanosti a struktury zaměstnanosti, požadavky zaměstnavatelů 

nebo uplatnění nových absolventů na trhu práce), by měly být směřovány do oblastí 

regionů, škol, uchazečů o studium, zaměstnavatelů, apod., zejména z důvodu 

rozhodování a spolupráce mezi jednotlivými subjekty. Stát by se měl podporovat 

vytváření a usměrňování toků takovýchto informací a rozvoji vzdělávacích programů 

tak, aby co nejlépe odpovídali daným potřebám. Důležitým prvkem je poptávka po 

vzdělávání, která často jde proti potřebám trhu práce, a proto je nutný vznik 

vzdělávacích programů ve vazbě na požadavky trhu práce, případně ve vazbě 

na poptávku typů škol a oborů (Hulík, 2006). 

 

Boloňský proces je výsledkem řady konferencí, jejichž cílem bylo vytvořit do roku 

2010 společný evropský vysokoškolský prostor. Harmonizací evropských vysokoškolských 

systémů měla být rozšířena a podpořena mobilita studentů i učitelů a zajištěna 

zaměstnatelnost absolventů vysokých škol v rámci Evropy prostřednictvím evropského 

prostoru kvalifikací, tj. transparentností kvalifikací a vzájemným uznáváním diplomů. 

Boloňské deklaraci v roce 1998 předcházela v roce 1997 Lisabonská úmluva. Cílem 

Boloňské deklarace vytvářející tzv. Evropský prostor vysokoškolského vzdělávání z června 

1999 bylo do roku 2010: 

 přijmout systém srozumitelných a srovnatelných titulů a vysvědčení, 

 přijmout systém založený na dvou nebo třech úrovních vzdělávání, 

 zavést kreditní systém, 

 podpořit mobilitu odstraněním překážek, 

 posílit evropskou spolupráci v zajišťování kvality, 

 věnovat úsilí tomu, aby k harmonizaci vysokého školství došlo v prvním desetiletí 

tohoto století (Vlčková, 2010). 
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3 Metodologická východiska zkoumání uplatnitelnosti absolventů VŠ 

Tato práce, věnující se situaci absolventů vysokých škol na trhu práce, vychází z dat, 

které v průběhu let zpracovává Středisko vzdělávací politiky (dále jen SVP). Jedná 

se o pracoviště Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, které se zabývá řadou 

oblastí, z nichž velmi významnou je řešení projektů výzkumného i aplikovaného charakteru, 

které dále zveřejňuje a na jejichž základě se snaží o formulaci základních východisek a cílů 

vzdělávací politiky, konkrétních strategií a postupů. Snahou Střediska vzdělávací politiky je 

zasadit vztah vzdělávání a společnosti do širšího rámce vývoje ekonomiky a definovat 

požadavky kladené na vzdělávání a rozvoj lidských zdrojů (Středisko vzdělávací politiky, 

2014).  

V roce 2005 vyhlásilo MŠMT, za pomoci Evropského sociálního fondu, výběrové 

řízení na realizaci projektu zaměřující se na problematiku přechodu absolventů vysokých škol 

ze vzdělávání do zaměstnání a jejich uplatnění na pracovním trhu. Projekt „Studie 

zaměstnatelnosti absolventů vysokých škol“ se skládá ze dvou hlavních částí. První části 

je mezinárodní výzkum uplatnění absolventů vysokých škol nazvaný REFLEX, druhou částí 

je pak databáze absolventů vysokých škol skýtající údaje o jejich zaměstnatelnosti 

i nezaměstnanosti (Středisko vzdělávací politiky, 2006a).  

3.1 Databáze absolventů vysokých škol 

Databáze monitorující vývoj nezaměstnanosti absolventů VŠ ukazuje, že existují 

rozdíly v nezaměstnanosti absolventů různých škol a oborů. Rozdíly jsou v převážné míře 

dány vlivy, které daná škola nemůže ovlivnit, například se může jednat o odlišnou úroveň 

regionálních trhů práce, na které absolventi vstupují. Odráží se zde ale i rozdílná úroveň 

a kvalita škol či poskytnutého vzdělání. Nezaměstnanost zde vystupuje jako informace, která 

má vypovídat o daných školách, popř. fakultách a poskytovat informace uchazečům 

o studium a státní správě, která systém terciárního vzdělávání řídí (Středisko vzdělávací 

politiky, 2011a). 

Zdrojem dat pro tuto databázi je v případě počtu absolventů Ústav pro informace 

ve vzdělávání (dále jen ÚIV) a v případě informací o počtu nezaměstnaných absolventů je 

to Ministerstvo práce a sociálních věcí (dále jen MPSV). Údaje o počtech absolventů 

poskytuje ÚIV v pravidelných ročenkách jako volně dostupný zdroj. ÚIV čerpá informace 

přímo z matriky studentů. Údaje o počtech nezaměstnaných absolventů jsou k dispozici 

dvakrát ročně a to k 30. dubnu a 30. září daného roku. Sběr a zpracování těchto dat spadá 
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do kompetence MPSV, kdy data jsou přebírána z jednotlivých úřadů práce, kde jsou 

nezaměstnaní absolventi registrováni. V databázi je také možno pracovat s údaji o počtu 

absolventů studujících na VŠ. Jedná se o absolventy, kteří ve zvoleném období absolvovali 

vysokou školu a poté zahájili další studium na VŠ a byli v něm ke zvolenému měsíci a roku 

stále ještě zapsáni. 

Z výše zmíněných údajů je v databázi vytvořeno několik ukazatelů. Míra 

nezaměstnanosti absolventů vyjadřuje podíl počtu nezaměstnaných absolventů vůči rozdílu 

mezi celkovým počtem absolventů a počtem absolventů dále studujících na VŠ. Dalším 

z ukazatelů, využívaných v databázi, je standardizovaná míra nezaměstnanosti absolventů, 

která vyjadřuje míru nezaměstnanosti absolventů očištěnou od vlivu odlišné míry 

nezaměstnanosti na regionálních trzích práce. Tento ukazatel bere v úvahu regionální 

nerovnost z hlediska pracovních příležitostí a s tím související vliv na míru nezaměstnanosti 

bez ohledu na získané vzdělání. Koeficient náročnosti trhu práce představuje podíl 

váženého průměru okresních měr nezaměstnanosti. Váhou je zde počet nezaměstnaných 

absolventů v příslušných okresech k celkové míře nezaměstnanosti ČR. To vše je vynásobeno 

počtem nezaměstnaných absolventů. Tento koeficient vyjadřuje, na jak náročných trzích práce 

(z hlediska zaměstnatelnosti), si v průměru hledají práci nezaměstnaní absolventi (registrovaní 

na příslušném úřadu práce). Vyšší hodnota koeficientu značí náročnější trhy práce. 

Práce s databází je logicky uspořádána. Postupuje se od výběru objektu, tedy typu 

vysoké školy či fakulty, zřizovatele nebo konkrétního kraje, kde VŠ sídlí a následuje možnost 

volby konkrétní školy či fakulty. Po tomto kroku je možno volit požadované kategorie. 

Je třeba zvolit časový horizont, který nás zajímá, požadovaný stupeň studia, měsíc, 

ke kterému byla data o nezaměstnanosti získána. Důležitou kategorií je doba, která uběhla 

od ukončení studia, rozlišená do šesti kategorií. Následně se volí požadovaný typ údajů 

a ukazatelů, které jsou zmíněny výše (Středisko vzdělávací politiky, 2007a). 

3.2 Projekt REFLEX 

Projekt REFLEX (The Flexible Professional in the Knowledge Society: New Demands 

on Higher Education in Europe) si klade za úkol vymezit kompetence a jejich konkrétní 

charakteristiky, které odpovídají požadavkům ekonomiky. Snaží se brát v potaz také 

rozdílnou formulaci kompetencí z pohledu státu, celoevropské úrovně, jednotlivých 

absolventů, obzvláště samotných zaměstnavatelů, odlišných sektorů ekonomiky nebo 

v různých regionech. Rozvoj kompetencí studentů je ve velké míře ovlivněn terciárním 

vzděláváním, proto je snahou vysokých škol i dalších institucí terciárního vzdělávání reagovat 
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na nové výzvy pracovního trhu a usnadnit tak přechod absolventů na trh práce. REFLEX 

je mezinárodním projektem, kterého se účastní řada zemí. Česká republika se do projektu 

REFLEX zapojila v roce 2005 a účastní se ho řada institucí, jako je Středisko vzdělávací 

politiky nebo Centrum pro studium vysokého školství (CSVŠ) (Středisko vzdělávací politiky 

2007b). 

3.2.1 REFLEX 2006 

Realizace projektu REFLEX 2006 byla zahájena na konci roku 2005 navázáním 

dialogu s děkany a rektory vysokých škol v České republice. Jako zdroj pro výběr 

dotazovaných respondentů sloužil seznam adres, který absolventi fakultě poskytli. Absolventi 

museli splňovat stanovená kritéria v podobě řádně ukončeného studia v kalendářním roce 

2001 nebo 2002 a museli absolvovat v prezenčním (denním), kombinovaném nebo distančním 

(dálkovém) studiu. Rozšiřování dotazníku mezi respondenty tedy probíhalo v papírové 

podobě prostřednictvím doručení fyzického dotazníku na respondenty uvedenou adresu. 

V tomto kroku došlo k vyloučení řady respondentů z důvodu uvedených adres na studentské 

koleje nebo do zahraničí, kde by došlo ke značnému navýšení nákladů za cenu 

zanedbatelného rozšíření souboru. 

Z celkového počtu rozeslaných dotazníků, který se pohyboval okolo 30 tis., bylo 

získáno celkem 6 794, které byly následně převedeny do elektronické podoby. Míra 

návratnosti činila přibližně 23 %. Respondenty byly převážně ženy (57 %), absolventi 

bakalářského studia tvořili 17 %, magisterského studia 82 % a doktorského 1 %. 

V mezinárodních analýzách se pracuje se souborem převáženým tak, aby byl reprezentativní, 

v případě českého souboru bylo od vážení upuštěno, protože existovalo mnoho kritérií, které 

by do tvorby vah mohlo být smysluplně zapojeno. Jak vyplývá ze závěrečné zprávy, samotný 

dotazník se zaměřoval na řadu oblastí: 

 hodnocení a porovnání škol a jejich vzdělanostní produkce, 

 stěhování za studiem, 

 charakteristiky vzdělávacích programů a způsob výuky, 

 hodnocení studijního programu, 

 kompetence a kompetentnost absolventů, 

 studium a trh práce, 

 charakteristiky prvního zaměstnání, 

 profesní historie a současná situace, 
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 vztah vykonávané práce a získaného vzdělání, 

 spokojenost se současným zaměstnáním a využití nabytých znalostí, 

 charakteristiky zaměstnavatele, 

 řízení a organizace práce, 

 pracovní hodnoty (Středisko vzdělávací politiky 2007b). 

3.2.2 REFLEX 2010 

V roce 2010 přikročila Česká republika k realizaci nového projektu, který navazoval 

na předcházející, čtyři roky starý projekt REFLEX 2006. Stejně jako ten předchozí, 

je koordinován s podobnými projekty na mezinárodní úrovni.  

Šetření z let 2005 a 2006, bylo realizováno s absolventy bakalářských,  magisterských 

a doktorských vzdělávacích programů na veřejných, státních i soukromých vysokých školách. 

Vymezení absolventů odpovídá předchozímu šetření a jako respondenti byli vybíráni ti, 

u kterých uběhlo 4 až 5 let od získání diplomu. Stejně jako u minulého šetření, probíhalo 

získávání informací na základě dotazníku, který ale doznal jistých změn, z nichž jednou byla 

volba webové verze dotazníku. V případě tohoto projektu se podařilo získat 8 183 vyplněných 

dotazníků. Neváženy soubor zahrnoval 31,5 % bakalářů, 67,5 % magistrů a 1 % absolventů 

doktorských studijních programů. Tento soubor byl následně převážen tak, aby co nejlépe 

odpovídal reálné struktuře absolventů z příslušných let a mohl být využíván ve všech 

analýzách tohoto projektu. Charakteristikami, které sloužili jako váhy, byly vystudovaná 

fakulta nebo vysoká škola, typ nejvyššího dosaženého vzdělání a pohlaví. REFLEX 2010 

se snažil získat údaje z následující oblastí: 

 vysokoškolská studia, 

 vzdělání před vysokou školou a praxe během studia, 

 hodnocení vysokoškolského studia, 

 hodnocení vysokoškolského studia, 

 přechod ze školy do praxe, 

 první zaměstnání, 

 profesní historie, 

 současná práce 

 kompetence, 

 hodnoty a orientace, 

 osobní údaje (Středisko vzdělávací politiky, 2011b). 
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3.2.3 REFLEX 2013 

Šetření projektu REFLEX 2013 je zacíleno na dvě skupiny. Hlavní skupinou jsou 

absolventi bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů, všech typů 

zřizovatelů vysokých škol, do pěti let od získání diplomu. Jedná se tedy o absolventy z let 

2008 až 2012 vč. čerstvých absolventů. Nevážený vzorek respondentů zahrnuje 34,9 % 

absolventů bakalářských studijních programů, 60,8% magisterských a 4,3 % doktorských 

studijních programů. Druhou skupinou, na které se tento projekt zaměřuje, jsou 

zaměstnavatelé. Stejně, jako v předchozích projektech je využíván dotazník, který zase dostál 

určitých změn, stejně jako v minulém projektu probíhalo vyplňování elektronicky. Celkem 

bylo respondenty vyplněno 31 713 dotazníků. Novinkou je dotazník pro zaměstnavatele, které 

odevzdalo 1 115 respondentů. Dotazník zahrnuje tyto oblasti: 

 absolvovaná vysokoškolská studia, 

 vzdělání před vysokou školou a praxe během studia, 

 hodnocení vysokoškolského studia, 

 přechod ze školy do praxe, 

 první zaměstnání, 

 profesní historie a současná situace, 

 nezaměstnanost, 

 současná práce, 

 kompetence (znalosti, dovednosti, schopnosti a způsobilosti), 

 osobní údaje (Středisko vzdělávací politiky, 2013). 
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4 Vyhodnocení nezaměstnanosti absolventů vybraných vysokých škol v České 

republice 

Pro účely této práce byli vybráni absolventi magisterských studijních programů 

veřejných vysokých škol v České republice. Tato práce vychází z vymezení absolventa, tak 

jak je uvedeno v zákoně, tedy do dvou let od úspěšného ukončení studia. Vysoké školy byly 

vybrány na základě počtu absolventů ve sledovaném období 2002 až 2013. Počet jejich 

absolventů je nejvyšší, přičemž průměr během let přesahuje 3 tis. absolventů. Tyto vysoké 

školy také vyprodukovali více než 50 % absolventů všech zapojených veřejných vysokých 

škol. Jedná se o Univerzitu Karlovu v Praze, Masarykovu univerzitu v Brně, České vysoké 

učení technické v Praze, Vysoké učení technické v Brně, Vysokou školu báňskou v Ostravě 

a Vysokou školu ekonomickou v Praze.  

Jsou využívány data z databáze absolventů vysokých škola, projektu REFLEX 2006 

a REFLEX 2010. K projektu REFLEX 2013, který se zaměřuje na absolventy z let 2008 až 

2012, byly prozatím zveřejněny jen mimořádné zprávy, které informují o průběhu sběru dat 

a účasti jednotlivých škol, neuvádějí však žádná konkrétní data. 

Univerzita Karlova (dále jen UK) byla založena v roce 1348, díky čemuž patří mezi 

nejstarší univerzity ve světě. V České republice je největší vysokou školou a čítá 17 fakult, 

tři vysokoškolské ústavy a další pracoviště pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, vývojovou 

a další tvůrčí činnost. Vědecká a výzkumná činnost tvoří významnou část činnosti této 

univerzity a je zde prostor i pro zapojení studentů. V této oblasti se snaží také angažovat 

na mezinárodní úrovni. Na UK studuje více než 53 tis. studentů z čehož téměř 25 tis. 

v magisterských studijních programech (Univerzita Karlova, 2013).  

Masarykova univerzita (dále jen MU) vznikla v roce 1919 a v současné době je 

tvořena 9 fakultami, ústavy a klinikami. Stejně jako u předchozí univerzity i zde hraje 

významnou roli oblast vědy a výzkumu. Na MU studuje více než 40 tis. studentů 

(Masarykova univerzita, 2014a). MU také provádí v rámci institucionálního výzkumu 

průzkum sledování kvality prostřednictvím hodnocení studia z pohledu studentů a absolventů 

MU. Výsledky průzkumu jsou veřejně dostupné a přístupné na webových stránkách 

univerzity (Masarykova univerzita, 2014b). 

České vysoké učení technické v Praze (dále jen ČVUT) patří k největším a také 

nejstarším, technicky zaměřeným, vysokým školám v Evropě. Vznik je datován do roku 1707. 

V současné době má tato univerzita 8 fakult, řadu ústavů, výzkumných center a přes 22 tis. 

studentů (České vysoké učení technické, 2014). 
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Vysoké učení technické v Brně (dále jen VUT) je první vysokou školou na Moravě 

a vznikla v roce 1899. V současnosti má 8 fakult, dva ústavy a přes 24 tis. studentů. 

Disponuje rozsáhlou vědecko-výzkumnou činností. Významná část aplikovaného výzkumu 

vzniká na základě aktivit domácích i zahraničních průmyslových podniků jako jsou např. 

Škoda Auto, IBM nebo ČEZ. Snahou je také napomáhat komerčnímu uplatnění poznatků 

vznikajících na této univerzitě a podporovat tak rozvoj školy a regionu (Vysoké učení 

technické, 2014). 

Historie Vysoké školy báňské (dále VŠB) sahá až do poloviny 19. stol. Podobu, tak, 

jak ji známe dnes, získala VŠB v r. 1945, kdy se přestěhovala do Ostravy a začala se členit 

na jednotlivé fakulty. V současné době poskytuje studium na 7 fakultách a skládá se z řady 

ústavů a center. Tak jako předchozí univerzity i tato realizuje nebo se spolupodílí na řadě 

projektů v oblasti výzkumu a vývoje. Spolupracuje nejen s domácími a zahraničními 

univerzitami, ale i se soukromým sektorem (Vysoká škola báňská, 2014). 

Vysoká škola ekonomická (dále jen VŠE) zahájila svou činnost v roce 1953. Tato 

univerzita se člení na 6 fakult a poskytuje studium více než 20 tis. studentů (Vysoká škola 

ekonomická, 2014). 

4.1 Databáze absolventů vysokých škol 

Data o absolventech vybraných vysokých škol jsou zde využívány vždy k 30. dubnu 

příslušného roku. Snahou je vyvarovat se nabídkovým šokům na trhu práce, které přichází 

obvykle po letních prázdninách a ukončení sezónních pracích, kdy se řada lidí stává 

nezaměstnanými a hlásí se na úřady práce. V databázi absolventů vysokých škol je celkem 26 

veřejných vysokých škol. Jedná se o absolventy, kteří úspěšně dokončili studium 0 až 24 

měsíců před 30. dubnem daného roku. 

4.1.1 Počet absolventů vybraných vysokých škol 

Během sledovaného období dochází k mírnému nárůstu počtu absolventů 

magisterských studijních programů vysokých škol. Tento trend je však mnohem výraznější 

u bakalářských studijních programů, než u magisterských.  

V průměru došlo řádově k nárůstu absolventů těchto škol v roce 2013 oproti roku 2002 

o 3 %. Nejvíce absolventů přibylo na MU (téměř 6 %), nejméně na VŠE (necelé 2 %). 

K největšímu propadu počtu absolventů došlo v roce 2007 u VŠE, kdy došlo k meziročnímu 
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poklesu o 19 % oproti roku 2006. Naopak největší meziroční růstu počtu absolventů 

zaznamenalo VUT v roce 2008, a to o 16 %. 

 

Tabulka 4.1: Počet absolventů vybraných vysokých škol 

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

UK 6364 6792 7315 7626 7660 7581 7657 7677 8120 8515 8202 8091 

MU 4048 4246 4617 4894 4816 4673 5166 5961 6403 6816 7216 7526 

ČVUT 3222 3215 3453 3746 3624 3496 3850 4086 3986 3959 4001 4115 

VUT 3547 3468 3620 3706 3482 3699 4281 4536 4523 4499 4791 4668 

VŠB 3000 3200 3320 3301 3262 3276 3497 3934 4080 3993 4259 4346 

VŠE 3321 3400 3275 3655 3817 3092 2814 3099 3314 3489 3776 4061 

Veřejné 

VŠ 
41194 42759 44502 47345 47320 47266 50258 53907 57290 59681 61577 61972 

Zdroj: Středisko vzdělávací politiky, 2014, vlastní zpracování 

4.1.2 Počet absolventů vybraných vysokých škol studujících na VŠ 

Jak již bylo zmíněno dříve, jedná se o absolventy, kteří ve zvoleném období dokončili 

studium na vysoké škole, poté jej ale zahájili znovu a byli opětovně uváděni jako zapsaní. 

Podíl absolventů pokračujících dále ve studiu se mezi vybranými školami poměrně liší. 

Zatímco na MU se počet pokračujících absolventů téměř zdvojnásobil, u VŠE sice docházelo 

k mírnému nárůstu, v r. 2006 se pak počet vrátil téměř k původní hodnotě. Jak je vidět 

v tabulce 4.2, docházelo k nárůstu ve dvou vlnách. Poprvé v letech 2004 a 2005, poté v roce 

2011.  

 

Tabulka 4.2: Počet absolventů vybraných vysokých škol studujících na VŠ 

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

UK 1384 1504 1659 1817 1703 1636 1626 1654 1611 1666 1533 1549 

MU 716 852 1020 1035 982 1012 1047 1154 1343 1457 1468 1402 

ČVUT 783 883 1053 973 749 687 702 655 706 770 743 668 

VUT 645 728 950 882 685 656 759 768 846 895 884 748 

VŠB 309 408 705 552 407 389 441 436 561 588 512 469 

VŠE 276 315 381 327 268 219 223 224 239 276 301 285 

Veřejné 

VŠ 
6251 7186 8859 8657 7534 7278 7707 7895 8787 9359 8823 8334 

Zdroj: Středisko vzdělávací politiky, 2014, vlastní zpracování 

4.1.3 Počet nezaměstnaných absolventů vybraných vysokých škol 

Údaj o počtu nezaměstnaných absolventů odpovídá informacím z úřadů práce. Jedná 

se o uchazeče o práci, který úspěšně ukončil studium před méně než dvěmi lety a jsou 

registrováni. 



35 

 

Nejvyšší počet nezaměstnaných absolventů registrovaných na úřadu práce se na všech 

vybraných vysokých školách objevoval v letech 2002 až 2004. Poté se začala situace 

zlepšovat a svého vrcholu dosáhla v letech 2007 a 2008, kdy absolutního minima dosáhla 

VŠE s 28 registrovanými absolventy. Po roce 2010 dochází ke značným rozdílům mezi 

školami. Nejnižšího počtu nezaměstnaných absolventů dosahuje VŠE a UK (v roce 2013 činil 

počet nezaměstnaných v průměru 90). Hůř si pak stojí VŠB, VUT a MU, která v roce 2013 

dosahuje počtu 270 registrovaných nezaměstnaných absolventů. 

 

Tabulka 4.3: Počet nezaměstnaných absolventů vybraných vysokých škol 

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

UK 181 201 169 115 96 91 85 70 102 97 58 96 

MU 194 190 228 145 132 73 97 124 174 235 172 270 

ČVUT 253 241 193 127 94 79 77 80 117 148 55 111 

VUT 291 351 248 118 81 66 61 102 174 217 107 215 

VŠB 351 357 282 152 115 73 89 135 183 188 174 237 

VŠE 158 174 130 87 60 39 28 47 59 65 45 82 

Veřejné 

VŠ 
2543 2714 2266 1497 1209 955 886 1190 1745 2013 1428 2172 

Zdroj: Středisko vzdělávací politiky, 2014, vlastní zpracování 

4.1.4 Ukazatel míra nezaměstnanosti  

Pro porovnávání míry nezaměstnanosti absolventů vysokých škol není vhodná běžně 

používaná míra nezaměstnanosti, protože nelze zjistit dostatečné informace o jejich aktivitě, 

nebo například dalším studiu na vysoké škole.  

 

Tabulka 4.4: Míra nezaměstnanosti absolventů vybraných vysokých škol (v %) 

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

UK 3,6 3,8 3,0 2,0 1,6 1,5 1,4 1,2 1,6 1,4 0,9 1,5 

MU 5,8 5,6 6,3 3,8 3,4 2,0 2,4 2,6 3,4 4,4 3,0 4,4 

ČVUT 10,4 10,3 8,0 4,6 3,3 2,8 2,4 2,3 3,6 4,6 1,7 3,2 

VUT 10,0 12,8 9,3 4,2 2,9 2,2 1,7 2,7 4,7 6,0 2,7 5,5 

VŠB 13,0 12,8 10,8 5,5 4,0 2,5 2,9 3,9 5,2 5,5 4,6 6,1 

VŠE 5,2 5,6 4,5 2,6 1,7 1,4 1,1 1,6 1,9 2,0 1,3 2,2 

Veřejné 

VŠ 
7,3 7,6 6,4 3,9 3,0 2,4 2,1 2,6 3,6 4,0 2,7 4,0 

Zdroj: Středisko vzdělávací politiky, 2014, vlastní zpracování 

 

V letech 2002 až 2004 dosahovali vysoké školy největší míry nezaměstnanosti jejich 

absolventů a to v průměru téměř 8 %. Nejhůře na tom byla VŠB, která v roce 2002 

dosahovala 13 % míry nezaměstnanosti. V roce 2005 však začalo u všech vysokých škol 
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docházet k poklesu míry nezaměstnanosti a rok 2007 se v tomto smyslu stal pozitivní 

pro všechny vybrané vysoké školy. Spíše než v roce 2009, nastal růst míry nezaměstnanosti 

až v letech 2010 a 2011 kdy u všech sledovaných vysokých škol došlo k nárůstu míry 

nezaměstnanosti. Nejvýrazněji to lze vidět u VUT, VŠB a ČVUT. Nejhůř si pak stojí VŠB, 

která v roce 2013 dosahuje nejvyšší, 6 % míry nezaměstnanosti absolventů. 

Mezi školy, které dosahují ve sledovaném období nejnižších hodnot míry 

nezaměstnanosti, patří UK a VŠE. Na UK je vidět, že ve sledovaném období dochází 

k poklesu míry nezaměstnanosti a výraznější problém nenastal ani po roce 2009. 

4.2 REFLEX 2006 

Projekt REFLEX 2006 probíhal v letech 2005 až 2006 a účastnili se ho absolventi, 

kteří získali diplom v letech 2000-2002. Sběr dat tak probíhal s odstupem 4-5 let s cílem 

získat významnější informace o pracovní kariéře respondentů. Pro účely této práce bylo 

vybráno 6 z celkového počtu 20 vysokých škol. Vybrané vysoké školy v tomto projektu 

reprezentují 50 % absolventů magisterských studijních programů a odpovídají těm, se kterými 

bylo pracováno v databázi absolventů vysokých škol.  

4.2.1 Hodnocení absolvovaného studijního programu  

Zda poskytly studijní programy svým absolventům dobrý základ pro jejich profesní 

dráhu, je vidět v tabulce 4.5. Tato část se zaměřuje na jednotlivé etapy, od vstupu 

do zaměstnání a přípravy na něj, zvládání současných pracovních úkolů, po osobní rozvoj 

a budoucí pracovní kariéru.  

V případě vybraných VŠ byl v průměru nejlépe ohodnocen vstup do práce a osobní 

rozvoj, v průměru 3,8 v bodové škále od 1 (ne moc dobrý základ) do 5 (velmi dobrý základ), 

nejhůř pak rozvoj podnikatelských schopností s průměrem 2,1. Dvě nejlépe ohodnocené 

charakteristiky jsou vnímány jako důležité, protože úkolem VŠ je poskytnout nejen určitou 

úroveň znalostí, která je velmi rozličná v závislosti na volbě konkrétního oboru, ale také 

ovlivnit osobnost, myšlení, rozšířit obzory a podporovat tvůrčí myšlení. Oblast, která získala 

mezi vybranými školami nejnižšího hodnocení, je rozvoj podnikatelských schopností. 

Jednotlivé charakteristiky u vybraných vysokých škol nedosahují příliš velkých rozdílů 

a ukazuje se, že vybrané obory se snažili přispívat ke vstupu na trh práce. 
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Tabulka 4.5: Do jaké míry byl vystudovaný studijní program základem  
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UK 3,8 3,8 3,5 3,6 3,9 1,7 

MU 3,8 3,8 3,6 3,6 3,9 1,8 

ČVUT 4,0 3,8 3,5 3,6 3,8 2,1 

VUT 3,8 3,6 3,5 3,6 3,8 2,2 

VŠB 3,7 3,6 3,4 3,5 3,7 2,2 

VŠE 3,6 3,5 3,3 3,5 3,8 2,5 

Zdroj: Středisko vzdělávací politiky, 2006b, vlastní zpracování 

Na tuto oblast navazuje otázka, zda by absolventi opětovně zvolili stejný studijní 

program. Respondenti měli na výběr také možnost odpovědět, zda by zvolili stejný studijní 

program na stejné škole nebo na jiné škole, popřípadě úplně jiný studijní program na jiné 

škole nebo by se znovu rozhodli zcela jinak a VŠ by studovat vůbec nešli.  

Převážná většina dotazovaných, v průměru 66 % odpovědělo, že by svou volbu 

opakovali beze změny, v průměru 15 % by zvolilo jiný studijní program na stejné škole 

a průměrně 14 % by zvolili úplně jiný studijní program na jiné škole. Jen 1 % dotazovaných 

respondentů by se už znovu nerozhodli studovat VŠ, přičemž v tabulce 4.6 je vidět, že se to 

týká jen tří z šesti vybraných VŠ. 

Tabulka 4.6: Volba stejného studijního programu po absolvování (v %) 
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UK 1 21 4 1 9 64 

MU 1 17 11 0 4 67 

ČVUT 0 8 15 1 4 72 

VUT 1 10 18 1 1 68 

VŠB 1 14 19 0 5 62 

VŠE 1 14 22 1 2 60 

Zdroj: Středisko vzdělávací politiky, 2006b, vlastní zpracování 
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4.2.2 Přechod ze školy do praxe a první zaměstnání 

Téměř 70 % dotazovaných z vybraných VŠ měli placené zaměstnání hned po 

ukončení studia. V průměru 7 % uvedlo, že po ukončení studia bylo bez zaměstnání. Stále 

častěji však dochází k propojení studia a práce, což se týká 23 % oslovených absolventů.  

Kdy začali hledat práci, zda v průběhu studia nebo až po jeho skončení, se mezi 

školami liší. Na UK, MU, ČVUT a VŠE absolventi nejčastěji začali pracovat v průběhu studia 

(26 %) anebo začali práci hledat přibližně ve stejné době nebo v době kdy studium úspěšně 

dokončili (téměř 20 %). Naopak absolventi VUT a VŠB z největší části (v průměru 32 %) 

začali hledat zaměstnání až po ukončení studia a jen 16 % absolventů pracovalo během studia. 

Před ukončením studia získalo placené zaměstnání bez hledání v průměru 11 % 

absolventů a 48 % se podařilo získat zaměstnání během prvních 6 měsíců. Po ukončení studia 

získalo zaměstnání bez hledání také 11 % dotazovaných a doba hledání se začala mírně 

prodlužovat. Nejčastěji se jednalo o intervaly 0-6 měsíců a 7-12 měsíců, nejméně 24-30 

měsíců, což se týkalo asi 1 % dotazovaných.  

Způsob, jak získat pracovní zkušenosti v oboru jsou pracovní stáže nebo praxe během 

studia. Tuto formu získávání poznatků o praktické aplikaci jejich oboru využili absolventi 

zejména UK a to téměř 57 % všech dotazovaných v průměrné délce 9 měsíců trvání. Další 

školou byla MU s téměř 43 % účastí v průměrné délce trvání 9 měsíců. ČVUT, VUT a VŠB 

dosahují účasti na stážích popř. v praxi průměrně 13 % a 6 měsíční době trvání. V případě 

VŠE se během studia účastnilo pouze necelých 5 % po dobu 7 měsíců.  

Graf 4.1: Způsob nalezení práce 

 

Zdroj: Středisko vzdělávací politiky, 2006b, vlastní zpracování 
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Na grafu 4.1 lze vidět, že nejčastějším způsobem, jak absolventi nalezli zaměstnání, 

bylo kontaktováním potenciálního zaměstnavatele. Často využívanými způsoby hledání 

zaměstnání bylo také za pomoci různých sociálních vazeb, jako je rodina, přátelé, známí nebo 

prostřednictvím internetu. Významně se podílelo na nalezení práce absolventů i jejich 

přímého oslovení zaměstnavatelem. Nejméně absolventi nalezli práci díky úřadu práce. 

V průměru 51 % absolventů vybraných VŠ získalo ve svém prvním zaměstnání 

smlouvu na dobu neurčitou, což je dáno legislativou platnou v té době. Ti, kteří získali 

smlouvu na dobu určitou, získali ji nejčastěji na dobu 7-12 měsíců. Necelých 50 % absolventů 

ve svém prvním zaměstnání setrvalo 4-5 let po absolvování studia, okolo 35 % absolventů 

ze svého prvního zaměstnání odešlo.  

Jako nejvhodnější vzdělání pro první získané zaměstnání bylo s 63 % voleno 

magisterské vzdělání. 60 % absolventů UK považují jimi vystudovaný obor jednoznačně 

za nejvhodnější, stejně tak MU se 42 % absolventy. Ostatní VŠ považují s téměř 50 % 

nejvhodnější jimi vystudovaný nebo příbuzný obor. 

4.2.3 Současné zaměstnání a zaměstnavatel 

S odstupem 4-5 let mělo téměř 70 % absolventů vybraných VŠ pracovní smlouvu 

na dobu neurčitou, zejména ČVUT, VUT a VŠB. Téměř 7 % bylo bez placeného zaměstnání
4
, 

což se týkalo zejména absolventů UK a MU. Téměř 13 % absolventů podnikalo a necelých 

10 % mělo pracovní smlouvu na dobu určitou, nejvíce absolventi UK a MU. 

Stejně jako po absolvování a nástupu do prvního zaměstnání i teď absolventů 

vybraných VŠ vyhodnotilo jako nejvhodnější vzdělání pro současný druh práce magisterské, 

v průměru 75 %, což značí, že v této oblasti došlo ke zvýšení. Pro tento druh práce by 

absolventi UK zvolili jednoznačně jimi vystudovaný obor. Absolventi MU by zvolili jimi 

vystudovaný, popř. příbuzný obor a téměř 60 % absolventů ČVUT, VUT, VŠB a VŠE by 

volilo jimi vystudovaný nebo příbuzný obor. 

Tabulka 4.7 je zaměřena na využití a převis znalostí a dovedností v prvním 

i současném zaměstnání. Je zde využita bodová škála, kdy 1 značí vůbec ne a 5 do značné 

míry.  

Využití znalostí a dovedností v prvním zaměstnání převažovalo nad požadavky práce 

a to u všech vybraných škol. Využívání dosažených znalostí a dovedností v současné práci 

                                                 
4
Nezaměstnanost v tomto případě není neztotožňována s registrovanou nezaměstnaností a je posuzována jako 

doba, kdy absolvent neměl práci. Nezaměstnanou osobou je taková, která neměla práci a hledala ji, ne však 

taková, jejíž cílem bylo práci najít a schopná do 14 dnů do práce nastoupit, jak definuje ILO. 
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se zvýšilo v průměru o 0,5 bodů, zatímco převis současných znalostí a dovednosti se oproti 

prvnímu zaměstnání snížil, v průměru o 0,3 bodů. V obou charakteristikách došlo jen 

k mírnému posunu, zejména pak u využívání dosažených znalostí a dovedností v současné 

práci.  

 

Tabulka 4.7: Využití a převis znalostí a dovedností v prvním a současném zaměstnání 
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UK 3,9 3,0 4,3 2,5 4,0 

MU 3,7 2,8 4,1 2,5 4,0 

ČVUT 3,6 2,9 4,0 2,5 3,9 

VUT 3,5 3,0 3,9 2,6 3,9 

VŠB 3,3 2,8 3,8 2,6 3,8 

VŠE 3,2 2,7 3,9 2,5 4,0 

Zdroj: Středisko vzdělávací politiky, 2006b, vlastní zpracování 

 

Nebyla opomenuta ani problematika dalšího vzdělávání související s vykonávanou 

prací v uplynulých 12 měsících v letech 2005 až 2006. Nejčastějším důvodem 

pro absolvování školení nebo výcviku byla obnova znalostí pro současnou práci (44 %) a jen 

v malé míře se jako důvod objevovalo zvýšení kvalifikace nebo jiné důvody. 

Převážná část (téměř 77 %) absolventů ČVUT, VUT, VŠB a VŠE pracují 

v soukromém sektoru, zatímco absolventi UK a MU mají významné zastoupení jak 

v soukromém (50 %), tak i veřejném sektoru (36 %). Tato situace souvisí převážně 

s oborovou strukturou jednotlivých VŠ. 

Podstatným znakem zaměstnavatele je teritorium, na kterém působí. Absolventi UK 

a MU se nejčastěji uplatňují na lokální nebo regionální úrovni, méně pak na národní nebo 

mezinárodní. Zatímco absolventi ČVUT, VUT, VŠB a VŠE jsou nejčastěji zaměstnáváni 

u mezinárodních firem (v průměru 50 %) a firem národní úrovně (průměrně 30%). 

Nezanedbatelná je i regionální úroveň (11 %). Řídící funkce vykonává více než třetina 

absolventů těchto vybraných škol. 
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4.2.4 Hodnoty a orientace 

Hodnoty a orientace jsou sledovány na dvou úrovních. V tomto případě to jsou osobně 

důležité charakteristiky práce a charakteristika současné práce, které jsou hodnoceny 

na základě bodové škály od 1 (zcela nedůležité) do 5 (velmi důležité). 

 

Tabulka 4.8: Osobně důležité charakteristiky práce 
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UK 4,4 4,4 4,5 3,9 4,2 4,1 3,8 4,1 4,3 

MU 4,4 4,2 4,4 3,9 4,3 4,1 3,7 3,9 4,1 

ČVUT 4,2 4,1 4,4 4,0 4,2 3,9 3,5 3,4 4,1 

VUT 4,3 4,1 4,5 3,9 4,3 3,9 3,6 3,4 4,0 

VŠB 4,2 4,3 4,4 4,0 4,3 3,9 3,8 3,5 4,1 

VŠE 4,4 3,9 4,5 3,9 4,3 3,9 3,6 3,5 4,1 

Zdroj: Středisko vzdělávací politiky, 2006b, vlastní zpracování 

 

Pro samotné absolventy vybraných VŠ bylo nejdůležitější charakteristikou práce 

příležitost učit se nové věci (průměrně 4,4), poté následuje samostatnost práce, dobrá pracovní 

perspektiva a jistota pracovního místa. Tyto charakteristiky se objevovaly u všech škol jako 

důležité. Nejméně důležitými charakteristikami jsou sociální status nebo možnost dělat něco 

užitečného pro společnost. 

Z pohledu charakteristiky práce, kterou v současnosti vykonávají, bylo absolventy 

jako poměrně důležité vyhodnoceno samostatnost práce, jistota pracovního místa nebo 

příležitost učit se nové věci. Ostatní charakteristiky dosahují víceméně středních hodnot. 

Ze srovnání následujících tabulek vyplývá, že absolventi přikládají spíše větší váhu 

charakteristikám týkající se jich samotných než těm, které náleží konkrétním pracovním 

místům. 

Nejmenší rozdíl je vidět na charakteristice samostatnost práce, největší 

u charakteristiky dostatek volného času na vlastní činnosti a možnost dělat něco užitečného 

pro společnost. 
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Tabulka 4.9: Charakteristika současné práce 
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UK 4,3 4,0 4,0 3,5 3,5 3,1 3,6 4,0 3,1 

MU 4,4 3,9 3,9 3,5 3,5 3,2 3,5 3,6 3,3 

ČVUT 4,3 3,9 3,8 3,6 3,6 3,0 3,3 3,0 3,2 

VUT 4,3 3,9 3,9 3,5 3,6 3,1 3,4 3,1 3,1 

VŠB 4,3 4,0 3,9 3,5 3,6 3,1 3,4 3,2 3,2 

VŠE 4,3 3,7 4,0 3,7 3,6 3,1 3,5 3,0 3,2 

Zdroj: Středisko vzdělávací politiky, 2006b, vlastní zpracování 

4.2.5 Kompetence 

REFLEX 2006 sleduje jak vlastní úroveň kompetencí, tak i úroveň, která je 

vyžadována v zaměstnání. Měření probíhalo na bodové škále od 1 do 7. V případě vlastní 

úrovně 1 značí velmi nízkou úroveň, 7 velmi vysokou úroveň, úroveň vyžadovaná 

v zaměstnání značící 1 úroveň vůbec neodpovídá, 7 úroveň odpovídá velmi. 

Příloha 1 zobrazuje celkem 19 charakteristik, které jsou využívány pro posuzování 

úrovně kompetencí. Nejvyššího hodnocení v průměru dosahuje charakteristika schopnost 

používat počítač a internet a to na obou úrovních, jak vlastní, tak požadované. Totéž platí pro 

charakteristiku schopnost rychle osvojit si nové znalosti. Nejhůře ohodnocenými 

charakteristikami u všech vybraných VŠ jak z pohledu vlastní, tak i požadované úrovně jsou 

čich pro nové příležitosti a znalost z dalších oborů.  

Mezi požadovanou a vlastní úrovní kompetencí existují u vybraných škol rozdíly, kdy 

požadovaná úroveň ze 42 % převažuje nad úrovní vlastní. Požadovaná úroveň převyšuje 

úroveň vlastní zejména u charakteristiky schopnost pracovat pod tlakem, schopnost asertivně 

se prosadit nebo efektivně využívat čas, minimální rozdíl lze vidět například u charakteristiky 

schopnost koordinovat činnost, mobilizovat kapacity druhých nebo vysvětlit druhým svá 

stanoviska. Opačnou situaci, kdy vlastní úroveň převažuje tu požadovanou lze vidět 

u schopnosti vyjadřovat se (i písemně) v cizím jazyce, což lze říci u všech vybraných škol 

vyjma MU, kde požadovaná úroveň převažuje. Vlastní úroveň také převyšuje v případě 

charakteristiky znovu zamyslet se nad vlastními nápady i nápady druhých. 
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Téměř 40 % absolventů vybraných VŠ uvedlo, že jejich nejsilnější stránkou je 

zvládnutí vlastního oboru. Na druhém místě nejčastěji uvedli absolventi UK, MU, VŠB 

a VŠE s 15 % schopnost rychle osvojit si nové znalosti, absolventi ČVUT analytické myšlení 

(21 %) a VUT schopnost používat počítač a internet (14 %). Na posledním místě uvedli 

absolventi UK nejčastěji schopnost pracovat pod tlakem, absolventi MU, ČVUT, VUT a VŠB 

s 11 % schopnost připravovat písemné podklady a VŠE se 13 % schopnost pracovat 

na počítači a internetu. 

Jako nejvýznamnější nejslabší stránku uvedli s téměř 30 % absolventi všech 

vybraných VŠ schopnost vyjadřovat se (i písemně) v cizím jazyce. Jako druhou nejslabší 

stránku uvedli absolventi UK schopnost používat počítač a internet, absolventi MU, VUT 

a VŠB označili nejčastěji (12 %) schopnost asertivně se prosadit a ČVUT a VŠE schopnost 

prezentovat výrobky, myšlenky nebo zprávy na veřejnosti (11 %). Jako v  pořadí třetí 

nejslabší stránku uvedli nejčastěji absolventi schopnost asertivně se prosadit nebo prezentace 

na veřejnosti. 

4.3 REFLEX 2010 

Realizace projektu REFLEX 2010 probíhala v roce 2010 a stejně jako u předchozího 

REFLEXU 2006 jsou i v tomto dotazováni absolventi 4-5 let po získání diplomu. I zde je 

pracováno se stejnými vysokými školami jako v předchozím případě. Projekty REFLEX 

na sebe navazují, je ale potřeba brát v potaz vývoj ve sledování a sběru dat a proto nelze 

považovat otázky za totožné a zcela srovnatelné.  

4.3.1 Hodnocení absolvovaného studijního programu  

Z pohledu zaměření studijního oboru absolventi vybraných VŠ charakterizovali svůj 

studijní obor. Jako náročné označili studium nejčastěji absolventi UK a ČVUT. Méně náročné 

se jevilo studium absolventům VŠB a VŠE. V průměru 52 % absolventů označilo svůj obor 

za široce zaměřený a také zaměřený na budoucí profesní uplatnění. Způsob získávání 

praktických znalostí a dovedností ve studovaném oboru lze realizovat na základě stáže, praxe 

nebo účastí na výzkumných projektech. U vybraných VŠ lze vidět, že převažuje získávání 

teoretických znalostí (souhlasilo průměrně 85 % absolventů) nad získáváním praktických 

dovedností a zkušeností. 

Největší podíl absolventů, kteří se účastnili stáží, praxe nebo výcviku získávání 

praktických dovedností zastává UK, což je zřejmě dáno zaměřením fakult. Častěji je totiž 
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kladen důraz na získávání praktických dovedností, praxi nebo stáže u zdravotnických 

a lékařských oborů než u technicky nebo ekonomicky zaměřených. Účast na  výzkumných 

projektech je sice velmi nízká, ale absolventi vybraných VŠ, vyjma VŠE, ji označili 

v průměru 8 %. 

V rámci hodnocení kvality výuky absolventi hodnotili výuku cizích jazyků a možnost 

zkombinovat studium s jinými aktivitami na bodové škále od 1, velmi špatně do 5, velmi 

dobře. Nejhůře byla výuka cizích jazyků hodnocena absolventy VŠB a VUT (ohodnoceno 2), 

nejlépe pak na MU a VŠE (hodnoceno 2,6). Z hodnocení vyplývá, že i u absolventů škol, kteří 

hodnotili nejlépe, je výuka cizích jazyků na velmi špatné úrovni. Kombinace studia s jinými 

aktivitami, jako je kombinace studia a zaměstnání nebo pečovatelských povinností, ohodnotili 

v průměru spíš pozitivně, což do jisté míry souvisí s hodnocením náročnosti oboru. 

Absolventi vybraných VŠ také hodnotili vystudovaný obor z hlediska jeho základu pro 

charakteristiky vztahující se k jejich profesní dráze. V tabulce 4.10 jsou uvedeny jednotlivé 

etapy od vstupu do zaměstnání, přípravu na zaměstnání po zvládnutí současných pracovních 

úkolů a osobní rozvoj absolventa. 

Charakteristiky vstup do práce a zvládání současných úkolů poskytují informace 

o míře, jakou vystudovaný obor absolventy vybraných VŠ připravil na budoucí povolání. 

Tyto charakteristiky byly všemi absolventy škol hodnoceny téměř stejně, pozitivně, 

v průměru 3,5 bodů na bodové škále od 1, velmi špatně do 5, velmi dobře. Charakteristiky 

vystudovaný obor jako základ pro další učení v rámci práce a budoucí pracovní kariéru, které 

spolu souvisejí, dosáhli taktéž hodnocení 3,5. 

 

Tabulka 4.10: Do jaké míry byl studijní obor dobrým základem 
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UK 3,5 3,7 3,4 3,5 3,8 1,8 

MU 3,4 3,7 3,4 3,4 3,8 2,0 

ČVUT 3,7 3,8 3,5 3,5 3,8 2,2 

VUT 3,5 3,6 3,4 3,5 3,7 2,3 

VŠB 3,4 3,5 3,3 3,4 3,7 2,4 

VŠE 3,4 3,4 3,3 3,4 3,6 2,5 

Zdroj: Středisko vzdělávací politiky, 2010b, vlastní zpracování 
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Nejvyšší hodnocení dosáhla charakteristika vystudovaný obor jako vhodný základ 

pro osobní rozvoj s 3,7 body, nejnižšího pak rozvoj podnikatelských schopností s 2,2 body. 

4.3.2 Přechod na trh práce a první zaměstnání 

Nejčastěji využívanou formou hledání prvního zaměstnání absolventů vybraných škol 

je prostřednictvím internetu těsně následované kontaktováním zaměstnavatele. Jak lze vidět 

v tabulce 4.11, preference absolventů škol se mezi sebou poměrně liší.  

 

Tabulka 4.11: Způsoby hledání první práce (v %) 
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UK 2,6 0,9 2,6 26,7 23,6 16,5 8,5 16,8 2,0 

MU 3,7 1,6 2,3 27,4 30,0 12,1 9,1 13,7 0,2 

ČVUT 4,8 0,1 2,6 19,3 34,7 12,3 9,6 14,6 1,9 

VUT 2,8 2,6 2,3 28,9 30,2 9,5 4,6 16,8 2,3 

VŠB 5,7 1,3 10,4 36,8 12,8 6,4 7,3 17,8 1,5 

VŠE 5,0 0,7 9,0 29,1 26,0 8,3 8,0 12,8 1,2 

Zdroj: Středisko vzdělávací politiky, 2010b, vlastní zpracování 

 

Pro absolventy VŠB byl důležitější internet, zatímco absolventi MU, ČVUT nebo 

VUT využívaly spíše přímé kontaktování zaměstnavatele. Řadě absolventů také pomohla při 

hledání práce rodina nebo přátelé, v průměru 15 %. Významné je určitě i získání prvního 

zaměstnání absolventů prostřednictvím jejich oslovení samotným zaměstnavatelem, průměrně 

11 %. Nejméně využívaným zdrojem hledání práce jsou úřady práce nebo školy samotné. 

Téměř 60 % všech absolventů vybraných VŠ, vyjma UK, považují jimi vystudovaný 

nebo příbuzný obor za vhodný pro výkon prvního zaměstnání. Za nejvhodnější obor 

pro výkon prvního zaměstnání označilo 44 % absolventů UK výhradně jimi vystudovaný. 

Průměrně 10 % absolventů považují za nejvhodnější obor pro první zaměstnání zcela jiný 

obor nebo vůbec není potřeba zvláštní oborové specializace. 

Ve vystudovaném oboru působilo 80 % všech absolventů, nejvíce z ČVUT a VUT 

(v průměru 85 %) a 77 % pracovalo na takové pozici, která odpovídá úrovni vzdělání. 

Nejčastěji se jednalo o absolventy UK a ČVUT, nejméně pak o absolventy VŠB a VŠE. 
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Tabulka 4.12: Podíly absolventů podle pracovního úvazku a oboru  
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UK 17,5 40,2 83,3 83,4 

MU 16,8 49,2 75,5 80,5 

ČVUT 10,2 21,3 83,6 84,5 

VUT 4,3 23,5 79,9 85,9 

VŠB 2,6 30,2 69,4 77,9 

VŠE 3,8 18,2 71,4 74,2 

Zdroj: Středisko vzdělávací politiky, 2010b, vlastní zpracování 

 

Pokud se jedná o formu pracovního úvazku, který měli absolventi ve svém prvním 

zaměstnání po ukončení školy, 30 % získalo pracovní smlouvu na dobu určitou, přičemž 

nejvíce se to týkalo absolventů MU a UK, nejméně absolventů VŠE. V tabulce 4.12 lze vidět, 

že částečný pracovní úvazek má pouze necelých 10 % absolventů. Nejrozšířenější je na UK 

a MU, nejméně na VŠE a VŠB. 

4.3.3 Současné zaměstnání 

Absolventi vybraných VŠ vstupovali na trh pár let před propuknutím světové finanční 

krize a proto se ještě neprojevil nedostatek neodpovídajících míst jejich úrovni vzdělání. Přes 

90 % absolventů VŠE, UK nebo ČVUT získalo pozici odpovídající jejich vzdělání, absolventi 

MU a VUT byly pod touto hranicí, zatímco 83 % absolventů VŠB obsadili vhodné pozice. 

Ve vystudovaném oboru pak působilo tři čtvrtiny absolventů vybraných VŠ. 

Jistotu a flexibilitu, o které se často hovoří, je možno posoudit na základě podílu 

smluv na dobu neurčitou. Na VŠE je podíl takovýchto smluv 95 %, což je nejvíce mezi 

vybranými VŠ. Nejmenší podíl pak lze vidět u absolventů UK a MU 73-74 %. Ostatní školy 

se pohybují v průměru okolo 90 %. Řídící pozici ve svém současném zaměstnání zastávala 

třetina absolventů, s čímž souvisí šíře kompetencí, kterými disponují. 

Spokojenost v zaměstnání chápeme komplexněji, nejen jako spokojenost s finančním 

ohodnocením nebo pracovní pozicí, ale i s jistotou pracovního místa a možností využít své 

znalosti. Nejvyšší hodnocení (na bodové škále 1-5, velmi nespokojen až velmi spokojen 
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uvedli nejčastěji hodnotu 4 nebo 5) lze vidět u absolventů VŠE a UK, které mírně přesahuje 

70 %. Nejnižší pak u absolventů MU a VŠB, okolo 65 %. 

 

Tabulka 4.13: Současná profese absolventů v letech 2005-2006 (v %) 
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UK 91 84 73 30 71 3,9 

MU 87 83 74 27 66 3,8 

ČVUT 90 85 87 33 67 3,7 

VUT 88 86 90 34 64 3,6 

VŠB 83 82 88 37 65 3,6 

VŠE 93 81 95 39 72 3,6 

Zdroj: Středisko vzdělávací politiky, 2010c, vlastní zpracování 

 

Na kolik odpovídají znalosti a dovednosti absolventů, získané vzděláním, potřebám 

ekonomiky uvádí ukazatel míry využití znalosti, který využívá bodovou škálu od 1, vůbec 

ne do 5, do značné míry. Absolventi UK uvedli častější využití získaných (3,9 bodů) než 

absolventi VUT, VŠB nebo VŠE (3,6 bodů), což lze i tak považovat za více než průměrné 

využití.  

Jak je vidět v tabulce 4.14, absolventi vybraných VŠ specifikovali jejich současnou 

profesi z hlediska kvalifikace.  

 

Tabulka 4.14: Profese absolventů a doba potřebná ke zvládnutí práce (v %) 
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UK 73 20 6 2 49 51 

MU 65 24 9 2 56 44 

ČVUT 63 31 3 2 55 45 

VUT 63 32 4 1 52 48 

VŠB 41 44 13 1 49 51 

VŠE 43 46 11 0 46 54 

Zdroj: Středisko vzdělávací politiky, 2010c, vlastní zpracování 
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Absolventi UK, MU, ČVUT a VŠB uvedli svou profesi z 66 % jako vysoce 

kvalifikovanou, z téměř 30 % kvalifikovanou duševní a v průměru ze 6 % jako kvalifikaci 

nižší administrativní a provozní. U absolventů VŠB a VŠE se začíná častěji objevovat profese 

nižší administrativní a provozní, v průměru 12 % a vysoce kvalifikované a kvalifikované 

duševní zastává okolo 44 %. 

Způsobem, jak posoudit náročnost svého zaměstnání je možné prostřednictvím otázky, 

jak dlouho by trvalo průměrnému absolventovi s odpovídajícím vzděláním plně zvládat danou 

práci. V průměru 51 % z nich odpovědělo, že by práci zvládli za méně než jeden rok 

(nejčastěji absolventi MU s 56 %), zbývajících 49 % pak za dobu 1 až 5 let, což se nejvíce 

týká absolventů VŠE s 54 %.  

4.3.4 Kompetence 

REFLEX 2010 používá k vyhodnocení dovedností a schopností, tedy kompetencí, 

celkem 24 charakteristik, které byly ohodnoceny na základě bodové škály od 1, nejnižší 

úroveň po 10, nejvyšší úroveň a od původního REFLEXU 2006 se výrazně odlišují. Zaměřuje 

se také na 3 různé úrovně zkoumání a to úroveň vlastní, požadovanou a takovou, kterou 

poskytla škola. Kompletní tabulky jsou uvedeny v příloze 2, 3 a 4.  

Z pohledu vlastní úrovně jsou absolventy nejlépe ohodnoceny kompetence dovednost 

pracovat s informacemi, identifikovat a řešit problémy, tvořivého a pružného myšlení 

a jednání nebo schopnost nést odpovědnost, které jsou hodnoceny 7,6. Nejvíce pociťují 

absolventi nedostatky v oblasti právní způsobilosti a schopnosti používat základní výzkumné 

postupy svého oboru, které ohodnotili téměř průměrně. 

Úroveň požadovaná v zaměstnání dosahující průměru lze vidět u matematických 

dovedností, schopnosti použít základní výzkumné postupy svého oboru nebo právní 

způsobilost. Vyšší úroveň je pak požadována u zejména u dovednosti identifikovat a řešit 

problémy, schopnost nést odpovědnost a komunikovat s lidmi a vyjednávat. 

Úroveň poskytnutá školou je hodnocena nejvýše u dovednosti pracovat s informacemi, 

získání odborných teoretických a metodologických znalostí nebo dovednost identifikovat 

a řešit problémy. Nejmenší úroveň pak škola poskytla v oblasti jazykových dovedností, kde 

dosahuje podprůměrné hodnoty, schopnost pracovat v mezinárodním prostředí nebo v oblasti 

právní způsobilosti. 
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Graf 4.2: Rozdíly mezi úrovní kompetencí vlastní, požadovanou a poskytnou školou celkem 

za vybrané VŠ 

 

Zdroj: Středisko vzdělávací politiky, 2010d, vlastní zpracování 

 

V průměru převyšuje vlastní úroveň kompetencí (7,0) nad úrovní požadovanou 

v zaměstnání (6,5) a tou, kterou poskytují školy (6,4). Ve většině případů tedy absolventi 

ohodnotili úroveň vlastních kompetencí tak, že pro výkon zaměstnání je dostatečná. Shody 

ve vlastní a požadované úrovni bylo dosaženo u dovednosti komunikovat s lidmi a vyjednávat 

a identifikovat a řešit problémy. 
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5 Přístupy k hodnocení postavení absolventů vybraných vysokých škol na trhu práce 

V předchozí kapitole byla uvedena řada zajímavých údajů o absolventech. Tyto údaje 

mohou poskytnout cenné informace o uplatnitelnosti i postavení absolventů magisterských 

studijních programů na trhu práce. Snahou této práce je zohlednit jak kvantitativní, tak 

kvalitativní stránku postavení absolventů VŠ, protože jen údaje o počtech absolventů a jejich 

míře nezaměstnanosti nepodává informace o tom, zda pracují ve vystudovaném oboru nebo 

v takovém zaměstnání, které odpovídá kvalifikačním požadavkům apod.  

Obecně dochází ve sledovaném období k nárůstu počtu absolventů magisterských 

studijních programů VŠ o téměř 23 %. Na vybraných VŠ dochází k růstu absolventů, nejvíce 

na MU, kterou následuje UK.  

Počet absolventů, který se rozhodl pokračovat v dalším studiu na veřejných VŠ roste 

a u všech vybraných VŠ se objevili dvě vlny, kdy došlo k nárůstu a zase opětovnému poklesu 

k původním hodnotám. Absolutně nejvíce se jedná o absolventy UK a MU, nejméně pak 

o absolventy VŠB a VŠE. Tento fakt je ovlivněn zavedením třístupňového studia na VŠ 

a jeho masifikací na počátku nového tisíciletí, kdy docházelo k výraznému nárůstu počtu 

absolventů bakalářských, magisterských ale i doktorských studijních programů. Z toho lze 

usoudit, že počet nezaměstnaných absolventů klesá nejenom z důvodu růstu jejich 

zaměstnanosti, ale podílí se na tom i růst podílu absolventů, kteří pokračují ve studiu. 

To se potvrdilo pouze v letech 2004 a 2005, nikoli však v roce 2011, kde počet 

nezaměstnaných absolventů rostl i přes jejich rostoucí počet dále studujících na VŠ. 

Počet vystudovaných lidí s magisterským titulem na trhu práce má vliv na jejich 

zaměstnatelnost a i přestože počet absolventů roste, ve srovnání s vyspělými zeměmi je v ČR 

méně vysokoškolsky vzdělaných lidí. Dochází také ke změnám jejich postavení, kvalifikační 

náročnosti vykonávané práce a s tím souvisejícího odměňování. Neopomenutelný vliv má 

také ekonomická situace a celková míra nezaměstnanosti v zemi. 

Pro posouzení míry nezaměstnanosti absolventů je používána upravená míra 

nezaměstnanosti, která právě zohledňuje počty absolventů, kteří se rozhodli studovat dále 

a jsou zařazováni mezi ekonomicky neaktivní. Nejvyšší míry nezaměstnanosti ve sledovaném 

období let 2002 až 2013 lze vidět hned na počátku, tedy v letech 2002 a 2003, kdy absolventi 

ČVUT, VUT a VŠB překročili 10 % hranici. Průměr všech veřejných VŠ činil 7,5 %, což 

odpovídá vývoji celkové míry nezaměstnanosti. Nejnižší míry nezaměstnanosti vybraných VŠ 

lze vidět v předkrizovém období v letech 2007 a 2008 kdy dosahovala v průměru 2 %, tedy 

méně než celková míra nezaměstnanosti. V současnosti se VŠ pohybují na hodnotách z let 
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2005 a 2006. Z tabulek 4.1 a 4.4, které jsou uvedeny v předchozí kapitole lze vidět, že 

v případě vybraných VŠ s růstem počtu absolventů klesala míra jejich nezaměstnanosti. 

Nejvíce to lze vidět u UK a VŠE, nejméně pak u VŠB, což je dáno hlavně zaměřením škol. 

Krize totiž výrazně zasáhla podnikatelský sektor a sektor průmyslu. 

V r. 2000 měly veřejné VŠ oproti roku 2013 o 20 tis. méně absolventů magisterských 

studijních programů, jejich míra nezaměstnanosti však byla až dvakrát vyšší. Tuto situaci je 

možné vysvětlit tak, že nastal příliv absolventů po boomu v 90. letech a na určité pracovní 

pozice prozatím nebylo nutné mít vysokoškolské vzdělání. Existovala nižší poptávka 

a přebytek vysokoškoláků na trhu práce. Po propuknutí krize v r. 2009 se i u nás začal 

objevovat trend vyspělých zemí, kdy absolventi VŠ obsazovali pracovní místa s nižšími 

kvalifikačními nároky, protože samotný vysokoškolský titul nebyl dostačující pro získání 

kvalifikovanější práce. Míra nezaměstnanosti absolventů VŠ proto nijak dramaticky nestoupla 

a dokonce docházelo i k jejímu poklesu, což lze vidět zejména v r. 2012. Trh práce dokázal 

absorbovat absolventy, nedokázal jim však zaručit odpovídající sociální status a prestiž. 

Vysokoškolské vzdělání už v současnosti není bráno jako jistota dosahování vyšších příjmů 

a vytrácí se motivace studovat VŠ jen za účelem dosahování vyšších mezd v budoucnu.  

Stále častěji se začíná hovořit o nutnosti vzdělané populace, která tím, že získá diplom, 

ukazuje, že disponuje určitými schopnostmi, snáze si hledá zaměstnání a je méně ohrožena 

nezaměstnaností. Nechybí ji také motivace a snaha dosahovat lepších výsledků. Ekonomická 

krize ukázala, že podstatným prvkem jsou také dovednosti, k jejichž získání VŠ přispívá.  

Začíná se objevovat fenomén převzdělanosti, který chápeme jako nesoulad mezi 

dosaženým vzděláním a kvalifikačními nároky pracovní pozice i schopnostmi a dovednostmi 

důležité pro její výkon. Lze také říct, že se od absolventů VŠ očekává určitá schopnost 

flexibility a přizpůsobivosti oblastem, které přímo nesouvisí s oborem, který vystudovali. 

Informace o požadovaných charakteristikách lze získat z projektu REFLEX, který 

poskytuje průřezová data. Důležité je zdůraznit, že se jedná o pohled absolventa, 

resp. zaměstnance a nikoliv zaměstnavatelů. 

Zda byl pro absolventy studijní program dobrým základem pro profesní dráhu, 

hodnotili respondenti pozitivně. Svým hodnocením ukázali, že vybrané obory se snažili 

přispívat ke vstupu na trh práce, dokázaly je připravit na zaměstnání a zvládání pracovních 

úkolů i zvládání budoucí pracovní kariéry. Nebyl opomenut ani jejich osobní rozvoj. Nejhůře 

byl hodnocen rozvoj podnikatelských schopností, dnes už se ale často setkáváme, zvláště 

u technických škol, právě s podporou podnikatelského myšlení například formou budování 

podnikatelských inkubátorů. 
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Absolventi z let 2001 a 2002, po pěti letech od ukončení studia, uvedli nejčastěji, 

že by volbu stejného studijního programu na stejné VŠ zopakovalo a jen velmi malá část 

respondentů uvedlo, že by již znovu žádnou VŠ nestudovalo. Toto lze aplikovat obecně 

na všechny VŠ i absolventy z let 2005 a 2006, neboť se jedná o celoevropský trend.  

Způsob, jak získat praktickou zkušenost související se studovaným oborem, 

je pracovní stáž, praxe nebo zaměstnání během studia. Absolventi uvedli, že při výuce 

převládá spíše získávání teoretických znalostí nad získáváním praktických dovedností. 

U většiny vybraných VŠ je tato stránka poměrně slabá, i přestože absolvování pracovní stáže, 

popř. praxe jsou velmi významnou záležitostí zejména při hledání první práce. Zkušenost 

v daném oboru totiž může být pro některé zaměstnavatele mnohem důležitější než 

vysokoškolský diplom. Začínají se také objevovat tzv. trainee programy a to většinou 

u velkých nebo nadnárodních firem. Jedná se o firemní programy zacílené na absolventy, kteří 

potom, co projdou několika koly výběrového řízení, obvykle získávají prostřednictvím stáží 

v zahraničí i v ČR potřebné znalosti a stojí firmu méně než normální pracovník. Stáže nebo 

praxe má omezenou platnost, jedná se řádově o několik měsíců, někdy i rok, nejedná se však 

o pracovní poměr. Poté se mohou dostat do situace, kdy pro ně bude těžké najít stálé 

zaměstnání. Častým problémem pracujících v ČR je omezená mobilita. Lidé by nejraději 

pracovali v místě bydliště. Absolventům z let 2001 a 2002 se z malé části podařilo získat 

placené zaměstnání bez hledání, nejčastěji však do půl roku od ukončení studia, stejná situace 

byla i při hledání zaměstnání až po ukončení studia, kdy se pouze prodlužoval interval získání 

prvního zaměstnání až na jeden rok. To, zda už měli absolventi vybraných VŠ zaměstnání 

v průběhu studia se liší, nejčastěji jej však začali hledat až po ukončení studia. Ti, kteří získali 

práci související s oborem ještě během studia tak nejčastěji učinili proto, že se chtěli seznámit 

s praktickou stránkou povolání, než aby získali zdroj příjmů, což dává budoucímu 

zaměstnavateli určité signály. Mnoho studentů během studia ale také navštěvovalo 

zaměstnání, které bylo mimo studovaný obor. Motivací tak byla spíše finanční stránka, 

pro zaměstnavatele to ale může značit ochotu získat pracovní návyky a rozšíření kompetencí. 

Absolventi v letech 2001, 2002 svou první práci nejčastěji nalezli kontaktováním 

potenciálního zaměstnavatele, za pomoci známých, rodiny nebo byli osloveni 

zaměstnavatelem. Absolventi z let 2005 a 2006 zase nejvíce využívali internet nebo přímo 

kontaktovali zaměstnavatele. Každopádně nejméně využívaným kanálem hledání práce je 

prostřednictvím úřadu práce. Během let dochází k vývoji, dnes jsou často využívány portály 

nabízející zaměstnání a také pracovní agentury zprostředkující zaměstnání. 
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Ve svém prvním zaměstnání získala mírná většina absolventů z let 2001 a 2002 

smlouvu na dobu neurčitou a třetina absolventů z let 2005 a 2006 získalo smlouvu na dobu 

určitou. Za nejvhodnější vzdělání pro první zaměstnání je považováno magisterské a jimi 

vystudovaný nebo příbuzný obor. Stejně hodnotí situaci absolventi i s odstupem 4-5 let 

ve svém současném zaměstnání. Znovu by volili jimi vystudovaný nebo příbuzný obor, z větší 

části získali pozici odpovídající jejich vzdělání a poměr smluv na dobu neurčitou se zvýšil jak 

u absolventů z let 2001, 2002, tak i 2005 a 2006. ČR můžeme zařadit mezi země, kde lze 

vztah mezi vystudovaným oborem a oborem, ve kterém pracují, brát spíš jako volnější, a to 

díky tomu, že pro výkon postačuje i příbuzný obor. V současné době již není nic 

neobvyklého, když absolventi pracují mimo svůj vystudovaný obor. 

Získané znalosti a dovednosti považovali absolventi dostačující vzhledem 

k požadavkům prvního i současného zaměstnání. Zastoupení absolventů v řídících pozicích 

se víceméně nezměnil a pořád jej zastávala třetina. Ze srovnání charakteristik práce je zřejmé, 

že převyšují ty, které jsou důležité pro samotné absolventy z let 2001 a 2002, než ty, které 

náleží jejich současné práci. Nejčastěji se jednalo o příležitost učit se nové věci, pracovní 

perspektiva nebo jistota, zatímco nejméně často se jednalo o sociální status zaměstnání. 

Z hlediska kvalifikace hodnotili své současné zaměstnaní absolventi z let 2005 a 2006 

nejčastěji jako vysoce kvalifikovanou a k jejímu zvládnutí by jim většinou stačilo méně než 

jeden rok, čímž charakterizovali náročnost svého zaměstnání. 

Vysoká škola má vybavit své absolventy odpovídajícími znalostmi a dovednostmi, 

ty však nemusí odpovídat požadavkům praxe. Některé kompetence musí tedy absolventi 

získat jiným způsobem než studiem na VŠ, což závisí zejména na jejich osobních 

charakteristikách, zkušenostech a dovednostech. Jedná se zejména o tzv. měkké kompetence, 

které můžeme identifikovat jako například zvládání stresu nebo schopnost komunikace 

a samostatnosti. Různé úrovně kompetencí jsou doporučeny pro různá zaměstnání, takže 

se může stát, že absolvent získal skvělé odborné znalosti, nesplňuje však požadavky, které 

vyžaduje příslušná pracovní pozice. Přístup ke zjišťování schopností a dovedností 

se v průběhu let poněkud změnil, proto nejsou šetřené kompetence v REFLEX 2006 

a REFLEX 2010 totožné a je obtížné je srovnat. Jako svoji silnou stránku mnoho absolventů 

uvedlo zvládnutí vlastního oboru, schopnost osvojit si nové znalosti, analytické myšlení nebo 

schopnost používat internet. Za nejslabší stránky považují absolventi schopnost vyjadřovat se, 

a to i písemně, v cizím jazyce, schopnost asertivně se prosadit, prezentovat sebe a zprávy 

na veřejnosti.  
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Ukazuje se, že zaměstnavatelé v současnosti často vyžadují pracovníky, kteří získali 

vyšší vzdělání, než je pro danou pozici nutné. Jedná se o středoškolské pozice nebo takové, 

které jsou mimo vystudovaný obor, u kterých pak absolventi VŠ nevyužívají znalosti 

a dovednosti získané ze studia. Absolventi uváděli vlastní úroveň kompetencí a takovou 

úroveň, kterou pociťují za požadovanou. U většiny charakteristik není zaznamenán příliš 

velký rozdíl, a pokud je, jedná se spíše o subjektivní pohled absolventů, jejich malá pracovní 

zkušenost nebo v tu dobu ještě nedostatečně zažitá praktická stránka oboru, ve kterém působí. 

Největší nesoulad je možné vidět u takových charakteristik, které nesouvisí s odbornou 

stránkou vystudovaného oboru. Za takové lze označit například schopnost komunikace, 

prezentace, schopnost asertivně prosadit svůj postoj nebo organizovat a vést kolektiv. 
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6 Závěry a doporučení ke zlepšení postavení absolventů vysokých škol 

Získaný vysokoškolský diplom už v dnešní době není jenom výhodou, vždy záleží 

na okolnostech. Určující je ekonomická situace v zemi, tvorba nových pracovních míst, 

ale také množství studentů na vysokých školách, počet jejich absolventů.  

Růst počtu vysokoškoláků se v dlouhém období projeví růstem jejich nezaměstnanosti. 

Čím větší je příliv absolventů na trh práce, tím méně jsou k dispozici kvalifikovaná pracovní 

místa. Zatím to ještě není nijak významně poznat, trh práce stačí absolventy vstřebat, neboť 

obsazují pozice kvalifikačně pro středoškoláky a slevují tak ze svých nároků. Zároveň ale 

dostatečně nevyužívají svůj potenciál a získané znalosti. Objevují se i snahy ze strany státu 

omezit počty studentů snížením objemu přidělovaných peněz. Ukazuje se, že masifikace 

vysokoškolského vzdělání vede ke zhoršení jeho kvality a titul už sebou nenese takový 

sociální status, prestiž a jistotu zaměstnání. 

Zaměstnatelnost studentů, tedy jejich schopnost získat a udržet si zaměstnání, je o to 

obtížnější, když dojde ke zhoršení ekonomické situace. Absolventi, ať už VŠ nebo i jiných 

typů škol, by měli najít po ukončení nějaké zaměstnání, ideálně takové, které odpovídá jejich 

nabytému vzdělání, znalostem a dovednostem. Budou motivováni na sobě více pracovat 

a ukázat, co v nich je a nebudou ohrožení dlouhodobou nezaměstnaností, nezískanými 

pracovními návyky a pobíráním různého druhu sociálních dávek. Trendem je začínat pracovní 

kariéru na nižších, méně náročných, pracovních pozicích a postupovat výše, směrem 

k náročnějším. Problém se začíná objevovat ve chvíli, kdy se zužuje prostor pro postup 

do vyšších pozic a není dostatek vysokoškolských pracovních míst. Při hledání a udržení 

zaměstnání záleží také na typu fakulty. Absolventi některých oborů získají první práci rychle, 

neudrží si ji však na rozdíl od jiných, kde je doba hledání delší. Ti si pak dokáží práci udržet 

déle.  

Odborné vysokoškolské vzdělání není postačující, zaměstnavatelé začínají hledět 

i na to, co absolventi umí. Individuální charakteristiky a dovednosti představují způsob, jak 

se odlišit od ostatních, kteří mají stejné nebo podobné vzdělání. Ty, které se získávají 

ve škole, jsou poněkud odlišné od požadavků na trhu práce. Odborná stránka výuky 

a všeobecný přehled jsou samozřejmě důležité, dávají studentům nezbytný přehled anebo 

schopnost učit se, nesmí se však zapomínat na vybavenost praktickými znalostmi 

a dovednostmi. Zvyšuje se tak flexibilita absolventů, jejich konkurenceschopnost a schopnost 

reagovat na nové výzvy. Problémem je nejenom nedostatek praxe absolventů VŠ, 

ale i nepřipravenost pro hladký vstup na trh práce.  
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Problémy studentů a absolventů vysokých škol lze identifikovat jako nepřipravenost 

absolventů na vstup na trh práce, nedostatečný rozvoj praktických a jazykových dovedností 

během studia, vysoký počet studentů na vysokých školách a snižování kvality výuky, 

nesladěnost kvalifikační a profesní struktury, omezená spolupráce VŠ s firmami při získávání 

praxe a umisťování absolventů, nedostatek kvalifikovaných pracovních míst nebo nedokonalé 

sledování situace absolventů a jejich přechodu na trh práce. 

VŠ by měla absolventy připravovat na trh práce ještě před ukončením studia 

prostřednictvím rozvoje měkkých dovedností a procvičováním praktických dovedností 

v průběhu studia. Důležité je přispívat k získání základních dovedností jako je umět napsat 

životopis a motivační dopis nebo připravit podklady a hovořit na veřejnosti. Získání praxe 

související se studiem vybraného oboru je velmi významnou oblastí, protože právě to jim 

může zajistit budoucí zaměstnání. Jazyková vybavenost a schopnost psát, prezentovat 

a komunikovat jsou téměř všemi absolventy vnímány jako nedostatečné. Samozřejmě, 

nedostatečná znalost cizího jazyka není vinou pouze VŠ, ale právě na VŠ by mělo dojít 

k rozvoji na vyšší úrovni, ke každodennímu provázání se studiem po dobu celého studia.  

I když zákon k absolventům nepřistupuje se zvýšenou péči, pořád se jedná 

o ohroženou skupinu, zejména čerství absolventi. Způsob, jak jim pomoci se začlenit na trhu 

práce lze spatřit v poskytování plošných úlev. Stát už několikrát k takovýmto opatřením 

přistoupil, jednalo se však o časově a objemově omezené projekty, které měly jen malý 

a poměrně krátkodobý dopad. Stát ve spolupráci s fondy EU by měl poskytovat výhodné 

daňové pobídky pro firmy a snížit zaměstnavatelům vysoké počáteční náklady na přijetí 

a zaučení absolventů, které mnohdy tvoří bariéru přijímání absolventů. Mohlo by se jednat 

např. o úlevy v oblasti odvodů zdravotního a sociální pojištění nebo dorovnání hrubých mezd 

absolventů. Na druhou stranu může podpořit samotné absolventy například dočasnými 

úlevami v počátcích vlastního podnikání. 

Co se týče počtu studentů a absolventů, významným činitelem je zde stát a příspěvky 

ze státního rozpočtu. Omezení finančních zdrojů představuje způsob, jak snížit počty studentů 

a v návaznosti na to množství kvalifikovaných pracovních míst. Pokud by školy stále trvaly 

na takovém počtu studentů, hradily by náklady z vlastních zdrojů, které by získaly například 

ze spolupráce s firmami, díky kterým nalezly pro své absolventy uplatnění. 

S tím souvisí nedostatečná provázanost VŠ a firem. Vysoké školy a firmy by měly 

udržovat kontakt, předávat si potřebné informace o počtech studentů, struktuře studovaných 

oborů a naopak profesní struktuře firem a trhu práce, tak, aby nabídka studijních oborů 
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a počet studentů odpovídalo poptávce firem a jejich zaměření. Jejich spolupráce by měla 

probíhat i na úrovni výuky odborníků z praxe. 

V oblasti sledování situace absolventů a jejich přechodu na trh práce i přes realizaci 

řady projektů realita pokulhává. Tyto projekty často poskytují jen průřezová data a v průběhu 

let dochází i k vývoji sledovaných oblastí, takže zaniká možnost dlouhodobého srovnání. 

Chybí zde také možnost mezinárodního srovnání a hlavně pohled ze strany zaměstnavatelů. 

Snahou by měl být rozvoj stávajících ukazatelů, popř. vznik nových, které by bylo možno 

sledovat dlouhodobě a nechyběla by provázanost škol, absolventů a zaměstnavatelů. Projekty 

REFLEX 2006 a REFLEX 2010 poskytly v této práci určitý obraz o postavení absolventů 

a úrovní jejich kompetencí, jednalo se ale  o subjektivní pohledy a srovnání z dlouhodobého 

pohledu nebylo vždy možné. Významným krokem by byla spolupráce vysokých škol a firem 

ve smyslu předávání informací a jejich zveřejňování na celostátní úrovni na což 

by navazovalo sladění kvalifikačních požadavků pracovních pozic a profilů absolventů 

jednotlivých oborů s ohledem na ekonomickou situaci. Tyto komplexní údaje 

o zaměstnatelnosti absolventů by pak mohli sloužit jak samotným studentům při výběru školy 

a oboru, tak i pro vedení vysokých škol. 
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7 Závěr 

Tato práce se zabývala absolventy magisterských studijních programů vybraných 

veřejných vysokých škol v České republice. Cílem práce bylo identifikovat faktory, které 

ovlivňují postavení absolventů na trhu práce v České republice, vyhodnotit uplatnitelnost 

absolventů vybraných vysokých škol na trhu práce a navrhnout opatření v rámci hospodářské 

politiky, které přispějí k lepší uplatnitelnosti absolventů vysokých škol na trhu práce. Práce je 

rozdělena do pěti částí. Snahou této práce bylo zohlednit jak kvantitativní, tak kvalitativní 

stránku postavení absolventů vybraných vysokých škol v České republice. 

Faktory ovlivňující postavení absolventů na trhu práce lze identifikovat obecně jako 

strukturální a kulturně-institucionální. Nejedná se tedy jen o ekonomickou situaci, celkovou 

míru nezaměstnanosti, strukturu trhu práce, jeho poptávku po pracovní síle, kvalifikační 

strukturu absolventů a s tím související vzdělávací systém ale i soubor institucionálních 

podmínek, sociálních a kulturních faktorů.  

Zatímco dochází k růstu počtu absolventů magisterských studijních programů, ČR ve 

srovnání s vyspělými zeměmi stále nedosahuje průměrného podílu vysokoškolsky vzdělaných 

osob. Dochází také ke změnám jejich zaměstnatelnosti a tedy i postavení, kvalifikační 

náročnosti vykonávané práce a s tím souvisejícího odměňování. Po propuknutí celosvětové 

hospodářské krize se i u nás začal objevovat trend vyspělých zemí, kdy absolventi vysokých 

škol začali obsazovat pracovní místa s nižšími kvalifikačními nároky. Ukázalo se, že samotný 

vysokoškolský titul není dostačující pro získání kvalifikovanější práce. Míra nezaměstnanosti 

absolventů vysokých škol, která zohledňuje počty těch, kteří se rozhodli dále studovat, však 

nijak dramaticky nestoupla a dokonce docházelo i k jejímu poklesu. Trh práce dokázal 

absorbovat absolventy VŠ, nedokázal jim však zaručit odpovídající sociální status a prestiž.  

Ukazuje se, že se zaměstnavatelé v současnosti nezaměřují jen na odborné znalosti 

absolventů získané studiem. Individuální charakteristiky a dovednosti pro ně představují 

způsob, jak odlišit absolventy, kteří mají stejné nebo podobné vzdělání. Problém absolventů 

vysokých škol představuje nejenom nedostatek praxe, ale i nepřipravenost pro hladký vstup 

na trh práce, nedostatečný rozvoj praktických a jazykových dovedností během studia, vysoký 

počet studentů na vysokých školách a snižování kvality výuky, nesladěnost kvalifikační 

a profesní struktury nebo omezená spolupráce vysokých škol s firmami při získávání praxe 

a umisťování absolventů. Růst počtu vysokoškolsky vzdělaných lidí se v dlouhém období 

projeví růstem jejich nezaměstnanosti, protože čím větší je jejich příliv na trh práce, tím méně 

jsou k dispozici kvalifikovaná pracovní místa.   



59 

 

Seznam použité literatury 

BROŽOVÁ, Dagmar. Společenské souvislosti trhu práce. Praha: Sociologické nakladatelství, 

2003. 140 s. ISBN 80-86429-16-4. 

BROŽOVÁ, Dagmar. Kapitoly z ekonomie trhů práce. Praha: Oeconomica, 2012. 290 s. 

ISBN 978-80-245-1880-0. 

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ, 2014. Vítejte na ČVUT [online]. Dostupné z: 

https://www.cvut.cz/vitejte-na-cvut. 

EVROPSKÁ KOMISE. Strategie 2020 [online]. Evropská komise, 2010 [cit. 11. 02. 2014].  

Dostupné z: http://portal.mpsv.cz/sz/politikazamest/evropskastrateg. 

HORA, Ondřej a Martin ŽIŽLAVSKÝ. Na okraji trhu práce: vnímání vlastního postavení na 

trhu práce nezaměstnanými a marginalizovanými pracovníky. In: Tomáš SIROVÁTKA, Jiří 

HULÍK, Vladimír. Analýza a prognózování vzdělávacích potřeb. In: Kalous, J., Veselý, A. 

Vybrané problémy vzdělávací politiky. Praha: Karolinum, 2006, 159 s. ISBN 80-246-1262-7. 

KALOUS, Jaroslav. Aktéři vzdělávací politiky. In: Kalous, J., Veselý, A. Teorie a nástroje 

vzdělávací politiky. Praha: Karolinum, 2006, 172 s. ISBN 80-246-1259-7. 

KOTÍKOVÁ, Jaromíra. Rizikové skupiny uchazečů o zaměstnání z pohledu úřadu práce. In: 

Tomáš SIROVÁTKA, Petr MAREŠ eds. Trh práce, nezaměstnanost, sociální politika. Brno: 

Masarykova univerzita, 2003. s. 128-138. ISBN 80-210-3048-8. 

KOTÝNKOVÁ, Magdalena, 2006. Trh práce na přelomu tisíciletí. Oeconomika: Praha, 2006. 

256s. ISBN 80-245-1149-5. 

KLEŇHOVÁ, Michaela. Struktura vzdělávacího systému ČR v mezinárodním srovnání. In: 

Kalous, J., Veselý, A. Vzdělávací politika České republiky v globálním kontextu. Praha: 

Karolinum, 2006, 181 s. ISBN 80-246-1261-7. 

KREBS, Vojtěch et al., 2010. Sociální politika. 5 vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2010. 

ISBN 978-80-7357-585-4. 

MAREŠ, Petr. Nezaměstnanost jako sociální problém. 3. vyd. Praha: Sociologické 

nakladatelství, 2002. 172 s. ISBN 80-86429-08-3. 

MAREŠ, Petr a Tomáš SIROVÁTKA. Dochází na českém trhu práce k marginalizaci. In: 

Tomáš SIROVÁTKA, Petr MAREŠ eds. Trh práce, nezaměstnanost, sociální politika. Brno: 

Masarykova univerzita, 2003. s. 118-127. ISBN 80-210-3048-8.  

MASARYKOVA UNIVERZITA, 2014a. Kdo jsme? [online]. Dostupné z: 

http://www.muni.cz/general/about. 



60 

 

MASARYKOVA UNIVERZITA, 2014b. Sociologické průzkumy [online]. Dostupné z: 

http://strategie.rect.muni.cz/cs/institucionalni-vyzkum/sociologicke-pruzkumy. 

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ. Praxe pro mladé [online]. MPSV, 2014 

[cit. 11. 02. 2014].Dostupné z: 

http://portal.mpsv.cz/upcr/media/tz/2014/01/2014_01_30_tz_praxe_pro_mlade_do30_leden20

14.pdf. 

SIROVÁTKA, Tomáš. Politika pracovního trhu. Brno: Masarykova univerzita, 1995. 171 s. 

ISBN 80-210-1251-X. 

SIROVÁTKA, Tomáš. Marginalizace na pracovním trhu: příčiny diskvalifikace a selhávání 

pracovní síly. Brno: Masarykova univerzita, 1997. 138 s. ISBN 80-210-1716-3. 

SIROVÁTKA, Tomáš, 2009. Dualizace na trhu práce a strategie „outsiderů“. In: Tomáš 

SIROVÁTKA, Jiří WINKLER a Martin ŽIŽLAVSKÝ eds. Nejistoty na trhu práce. Brno: 

ALBERT, s. 9-38. ISBN 978-80-7326-172-6. 

ŠEBKOVÁ, Helena a Jan KOHOUTEK. Řízení a financování vysokých škol. In: Kalous, J., 

Veselý, A. Teorie a nástroje vzdělávací politiky. Praha: Karolinum, 2006a, 172 s. ISBN 80-

246-1259-7. 

ŠEBKOVÁ, Helena a Jan KOHOUTEK. Kvalita ve vysokoškolském vzdělávání. In: Kalous, 

J., Veselý, A. Vybrané problémy vzdělávací politiky. Praha: Karolinum, 2006b, 159 s. ISBN 

80-246-1262-7. 

ŠEBKOVÁ, Helena a Jan KOHOUTEK. Kvalita ve vysokoškolském vzdělávání. In: Kalous, J., 

Veselý, A. Vybrané problémy vzdělávací politiky. Praha: Karolinum, 2006c, 159 s. ISBN 80-

246-1262-7. 

STŘEDISKO VZDĚLÁVACÍ POLITIKY. Zaměstnatelnost absolventů vysokých škol 

[online]. Středisko vzdělávací politiky 2006a,  [cit. 21. 02.2014]. Dostupné z: 

http://www.strediskovzdelavacipolitiky.info/default.asp?page=svp&KID=22. 

STŘEDISKO VZDĚLÁVACÍ POLITIKY, 2006b. Reflex – Datový soubor s aplikací pro 

výstupy [online]. Dostupné z: 

http://www.strediskovzdelavacipolitiky.info/default.asp?page=svp&KID=29. 

STŘEDISKO VZDĚLÁVACÍ POLITIKY. Postavení vysokoškoláků a uplatnění absolventů 

vysokých škol na pracovním trhu 2007 [online]. Středisko vzdělávací politiky 2007a, [cit. 21. 

02. 2014]. Dostupné z: 

http://www.strediskovzdelavacipolitiky.info/download/NezamVys2007.pdf. 

STŘEDISKO VZDĚLÁVACÍ POLITIKY. Závěrečná zpráva z dotazníkového šetření 

projektu REFLEX v České republice [online]. Středisko vzdělávací politiky 2007b, [cit. 21. 



61 

 

02. 2014]. Dostupné z: 

http://www.strediskovzdelavacipolitiky.info/download/ZavZprReflex.pdf. 

STŘEDISKO VZDĚLÁVACÍ POLITIKY, 2010a. REFLEX 2010: Tabulka – Zpráva 1 

[online]. Dostupné z: 

http://www.strediskovzdelavacipolitiky.info/default.asp?page=svp&KID=85. 

STŘEDISKO VZDĚLÁVACÍ POLITIKY, 2010b. REFLEX 2010: Tabulka – Zpráva 2 

[online]. Dostupné z: 

http://www.strediskovzdelavacipolitiky.info/default.asp?page=svp&KID=85. 

STŘEDISKO VZDĚLÁVACÍ POLITIKY, 2010c. REFLEX 2010: Tabulka – Zpráva 3 

[online]. Dostupné z: 

http://www.strediskovzdelavacipolitiky.info/default.asp?page=svp&KID=85. 

STŘEDISKO VZDĚLÁVACÍ POLITIKY, 2010d. REFLEX 2010: Tabulka – Zpráva 4 

[online]. Dostupné z: 

http://www.strediskovzdelavacipolitiky.info/default.asp?page=svp&KID=85. 

STŘEDISKO VZDĚLÁVACÍ POLITIKY, 2014. Databáze o nezaměstnaných 

vysokoškolácích [online]. Dostupné z: 

http://www.strediskovzdelavacipolitiky.info/app/navs2010/. 

STŘEDISKO VZDĚLÁVACÍ POLITIKY. Nezaměstnaní absolventi VŠ [online]. Středisko 

vzdělávací politiky 2011a, [cit. 21. 02.2014]. Dostupné z: 

http://www.strediskovzdelavacipolitiky.info/default.asp?page=db. 

STŘEDISKO VZDĚLÁVACÍ POLITIKY. Absolventi vysokých škol: hodnocení vzdělání, 

uplatnění na trhu práce, kompetence [online]. Středisko vzdělávací politiky, 2011b, [cit. 21. 

02.2014]. Dostupné z: 

http://www.strediskovzdelavacipolitiky.info/download/REFLEX2010_publikace2011.pdf. 

STŘEDISKO VZDĚLÁVACÍ POLITIKY. Monitorovací zpráva 1 [online]. Středisko 

vzdělávací politiky 2013, [cit. 21. 02.2014]. Dostupné z: 

http://www.strediskovzdelavacipolitiky.info/download/REFLEX%202013%20Monitorovaci

%20zprava%2001.%20SVP%20PedF%20UK%202013-03-07.pdf 

STŘEDISKO VZDĚLÁVACÍ POLITIKY. Co je to SVP? [online]. Středisko vzdělávací 

politiky 2014, [cit. 21. 02.2014]. Dostupné z: 

http://www.strediskovzdelavacipolitiky.info/default.asp?page=svp&KID=1. 

UNIVERZITA KARLOVA, 2013. O univerzitě [online]. Dostupné z: http://www.cuni.cz/UK-

4.html. 

VESELÝ, Arnošt. Vzdělávací politika jako vědní obor. In: Kalous, J., Veselý, A. Teorie a 

nástroje vzdělávací politiky. Praha: Karolinum, 2006, 172 s. ISBN 80-246-1259-7. 



62 

 

VOJTĚCH, Jiří et al. Uplatnění absolventů škol na trhu práce. Praha: Národní ústav 

odborného vzdělávání, 2003. 71 s. ISBN 80-85118-80-7. 

VLČKOVÁ, Irena. Reforma vysokoškolského studia v kontextu evropské vzdělávací politiky. 

Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2010. 77 s. ISBN 978-80-7372-688-1. 

VLK, Aleš. Aktuální problémy v terciárním vzdělávání. In: Kalous, J., Veselý, A. Vzdělávací 

politika České republiky v globálním kontextu. Praha: Karolinum, 2006, 181 s. ISBN 80-246-

1261-7. 

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ, 2014. Život na VUT [online]. Dostupné z: 

https://www.vutbr.cz/zivot-na-vut. 

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ, 2014. Historie, současnost, vize [online]. Dostupné z: 

http://www.vsb.cz/cs/univerzita/historie-osobnosti/. 

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ, 2014. Profil školy [online]. Dostupné z: 

http://www.vse.cz/obecne/o_skole.php. 

WINKLER, Jiří a Martin ŽIŽLAVSKÝ eds. Nejistoty na trhu práce. Brno: ALBERT, 2009. 

s. 80-117. ISBN 978-80-7326-172-6. 

Zákon č. 111 ze dne 12. dubna 1998 o vysokých školách. In: Sbírka zákonů České republiky. 

1998, částka 39, s. 5388-5419. Dostupný také z: http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj/zakon-c-

111-1998-sb-o-vysokych-

skolach?highlightWords=z%C3%A1kon+vysok%C3%BDch+%C5%A1kol%C3%A1ch. ISSN 

1211-1244. 

Zákon č. 435 ze dne 23. července 2004 o zaměstnanosti. In: Sbírka zákonů České republiky. 2004. 

Částka 143. s. 8270-8316. Dostupný také z: 

http://portal.mpsv.cz/sz/obecne/prav_predpisy/akt_zneni/zoz_1.1.2014.pdf. 

Zákoník práce č. 262 ze dne 21. dubna 2006. In: Sbírka zákonů České republiky. 2006. Částka 48. 

s. 3146-3241. Dostupný také z: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-

zakonu/SearchResult.aspx?q=262/2006&typeLaw=zakon&what=Cislo_zakona_smlouvy. 

 

  



63 

 

Seznam zkratek 

ČR Česká republika 

ČVUT České vysoké učení technické 

EU Evropská unie 

MPSV Ministerstvo práce a sociálních věcí 

MŠMT Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

MU Masarykova univerzita 

OECD Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj 

SVP Středisko vzdělávací politiky 
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