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Anotace 

Cílem této diplomové práce bylo posouzení významu kompetencí z pohledů 

studentů vysokých škol. V první části práce jsou obsažena teoretická východiska, význam 

pojmu kompetence, druhy kompetencí a seznam kompetencí. V následující kapitole jsem 

se zabývala posouzením požadavků na kompetence z pohledu studentů vysokých škol a 

vytvořením dotazníků. Čtvrtá kapitola obsahuje vyhodnocení a návrhy. Součástí této 

kapitoly jsou patřičné tabulky a grafy, vytvořené z výsledků dotazníků, které jsem 

rozdávala na třech vysokých školách a to: Vysoká škola báňská – Technická univerzita 

Ostrava, Ostravská univerzita a Univerzita Palackého v Olomouci. Následuje doporučení 

na zlepšení kompetenční vybavenosti absolventů a celkové zhodnocení práce. 
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Annotation 

The object of this diploma work was examination of meaning of competences from 

point of view of university students. In the first part of the work are contained the 

theoretical basics, the meaning of term competence, the types of competences and the list 

of competences. In next chapter I deal with examination of requests on competences from 

point of view of university students and I deal with creation of questionnaire. The fourth 

chapter contains evaluation and proposals. The elements of this chapter are proper charts 

and graphs created from the results of questionnaires that I distributed on three 

universities: VŠB – Technical University of Ostrava, University of Ostrava and Palacký 

University Olomouc. The following are recommendations on improvement of competency 

facilities of graduates and the overall assessment of the work. 
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České zkratky 
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1. Úvod 

Každá firma by chtěla mít schopné zaměstnance a ty nejschopnější manažery, 

protože právě se schopnými zaměstnanci firma rychleji dosáhne úspěchu a cesta k němu je 

lehčí. Ne všechny firmy, ale vědí, jaké kvality jsou nezbytné pro úspěšnost manažerů. Bylo 

by potřebné je specifikovat, ať osoby odpovědné za výběr a rozvoj lidských zdrojů ví, co 

mají dělat. V dnešní době se tyto schopnosti, nazývané jako kompetence, stávají 

integrovanou součástí mnoha firemních systémů a postupů.  

V dnešní době nezaměstnanost narůstá a podniky kladou vysoké nároky na 

potenciální uchazeče. Chtějí, aby uchazeči měli praxi a byli připraveni pro dané 

zaměstnání. Představitelé podnikové sféry ale projevují nespokojenost ohledně 

připravenosti absolventů vysokých škol na budoucí praxi právě z pohledu jejich 

kompetenční vybavenosti. Na základě tohoto vzniká nerovnováha mezi nabídkou a 

poptávkou na trhu práce po daných absolventech. 

Cílem práce je posouzení významů kompetencí z pohledů studentů vysoký škol. 

Toto téma jsem si vybrala, protože dnešní doba je náročná na získání nejen praxe v oboru, 

ale i nalezení zaměstnání. Studenti často nejsou dostatečně připraveni na pohovory, 

neumějí využít veškerých svých kompetencí. Mnohdy ani netuší, že pro vedení podniku je 

důležité posuzování kompetencí, protože lidský kapitál je nejdůležitější výrobní faktor, 

jako jediný disponuje znalostmi a dovednostmi, které jsou nezbytné pro globální růst 

ekonomického blahobytu. Firmy se zabývají kompetencemi zaměstnanců a již při 

výběrovém řízení si vybírají zaměstnance dle požadovaných kompetencí.  

Firmy si vytvářejí kompetenční modely napomáhající při řízení a vedení firmy. 

Jsou to souhrny kompetencí popisující kombinace vědomostí a dalších osobnostních 

charakteristik, které by měli pracovníci mít, aby mohli efektivně plnit zadané úkoly.  

Práce bude rozdělena do pěti kapitol včetně úvodu a závěru. 

V druhé kapitole se budu zabývat teoretickými východisky, kde popíši vznik 

kompetencí, jejich význam, složky a druhy. Firmy se nezabývají jen znalostmi uchazeče, 

ale také hodnotí, jaký přínos bude mít daný uchazeč pro podnik. Osobnostní 
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charakteristiky jsou pro vedení firmy důležité, protože lidé nepracují izolovaně, ale 

v týmech či pracovních skupinách. Je důležité, aby pracovní skupina pracovala plynule, 

bezkonfliktně a správně dosahovala požadovaných cílů. 

Nejdůležitější část mé diplomové práce bude tvořit třetí a čtvrtá kapitola, ve kterých 

se zaměřím na posouzení požadavků na kompetence z pohledu absolventů vysokých škol a 

provedu následné vyhodnocení tohoto průzkumu. 

V rámci posouzení vhodné úrovně investice do vzdělání je třeba se zamyslet, zda 

absolvent vysoké školy má šanci dosáhnout na plat dle své kvalifikační úrovně. Vysoká 

škola by měla dostatečně připravit absolventy, aby byli schopni získat práci v oboru. 

Otázkou je, zda absolventi jsou připravení pro praxi. Proto pro posouzení připravenosti 

absolventů škol provedu dotazníkové šetření. V rámci tohoto průzkumu oslovím studenty 

třech vysokých škol. První posuzovanou bude Vysoká škola báňská - Technická univerzita. 

Druhá v pořadí bude Ostravská univerzita a třetí bude Univerzita Palackého v Olomouci.  

Vyhodnocení bude rozděleno na posouzení kompetencí bez ohledu na obor a 

univerzitu a dále pak vyhodnotím dané kompetence na každé univerzitě zvlášť. Následovat 

budou návrhy pro zlepšení kompetenční vybavenosti absolventů a celkové zhodnocení 

práce. 
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2. Teoretická východiska 

S důsledkem zvyšování intenzity informací v různých oblastech práce i života a 

globalizace pracovního a vzdělávacího trhu je nutno se zabývat otázkami produktivity 

vzdělání. Výzkumy zabývající se vzděláváním musí učinit produktivitu vzdělávání 

měřitelnou vypracováním vysvětlujících modelů, které musí znázorňovat efektivitu 

vzdělávacích procesů a prozkoumat intervenční strategie. Pojem kompetence se často 

používá pro vyjádření míry, které se daný jedinec přiblíží k požadavkům v dané oblasti. 

2. 1. Význam pojmu kompetence 

Kompetence z latinského překladu „ competia“ vyjadřuje pravomoc, způsobilost 

okruh či dosah pravomocí. Pojmem kompetence můžeme definovat jako jedinečnou 

schopnost člověka úspěšně jednat a dále rozvíjet svůj potenciál na základě integrovaného 

souboru vlastních zdrojů a to v konkrétním kontextu různých úkolů a životních situací, 

spojenou s možností a motivací rozhodovat a nést za svá rozhodnutí odpovědnost. 

(Všetečka, 2008, s. 27) 

Tento termín je ve shodě s velmi známou triádou „moci – chtít – umět“. Nejen že 

odkazuje na podmínky a předpoklady efektivního výkonu, taktéž potvrzuje oprávněnost 

použití konceptů řízení a vzdělávání dle kompetencí v praxi. Kompetentní je jedinec, který 

dokáže ve svém životě uplatnit a rozvíjet svůj lidský kapitál, veškeré své znalosti, 

schopnosti a dovednosti, ale také zdroje motivace a své zkušenosti.  

Kompetence jsou úzce spjaty s nějakou činností, jednáním a výsledkem dané 

činnosti. Získáváme je tedy od narození po celý život. Jsou tedy založeny na dovednostech, 

vědomostech, zkušenostech, na postojích a hodnotách daného jedince. S rostoucím věkem 

se prohlubují, čím více je využíváme, tím složitější a efektivnější jsou. 

Kompetence označovány za klíčové jsou ty, které mají zásadní vliv pro uplatnění 

člověka v soukromém či pracovním životě. 
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2. 2. Druhy kompetencí 

Vzhledem k tomu, že existuje celá řada kompetencí, nelze je zahrnout v celé šíři. 

Různí autoři uvádějí různá členění kompetencí.  

Základním členěním lze uvést členění na kompetence obecné a specifické nebo 

členění na kognitivní, sociální, klíčové a činnostní kompetence (Smejkal, 2008). 

Dále pak Carrol a McCrackin pak dělí kompetence na klíčové, týmové, funkční, 

vůdcovské a manažerské (Kubeš 2004). 

2. 2. 1. Klíčové kompetence 

Za jeden z nejdůležitějších předpokladů pro dosažení úspěchu v  osobním a 

také profesním životě jedince jsou považovány klíčové kompetence. Klíčové kompetence 

představují orientaci na trhu práce a osobnostní předpoklady jedince. Rozvíjení a vytváření 

klíčových kompetencí úzce souvisí s problematikou nezaměstnanosti v dané zemi, 

s potřebnou rekvalifikací, ale také i s uplatněním jedinců na trhu práce. 

„Soubor požadavků na vzdělání, zahrnující vědomosti, dovednosti, postoje a 

hodnoty, které jsou důležité pro osobní rozvoj jedince, jeho aktivní zapojení do společnosti 

a pracovní uplatnění. Jsou univerzálně použitelné v různých situacích. Ve výuce se neváží 

na konkrétní vyučovací předměty, lze je rozvíjet prostřednictvím všeobecného i odborného 

vzdělávání, v teoretickém i praktickém vyučování, ale i prostřednictvím různých dalších 

aktivit doplňujících výuku, kterých se žáci sami aktivně účastní. KK odborného vzdělávání 

se odvíjejí od Evropského referenčního rámce klíčových kompetencí pro celoživotní 

vzdělávání a navazují na KK RVP ZV.“ [1] 

Klíčové kompetence jsou ve většině případů formulovány velice obecně, což 

dokazuje, že v každé zemi EU jsou tyto kompetence definovány jinak.  

Dle „českého pojetí“ jsou klíčové kompetence soubor komplexní způsobilosti 

člověka, které využívá v životě a v dalším vzdělávání, k nimž směřuje pomocí vzdělávání. 

Přehled klíčových kompetencí v oblasti vzdělávání lze vidět v obrázku. 
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Obr. č. 1: Tradiční přehled klíčových kompetencí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Zdroj: Veteška Tureckiová, 2008, s. 48 

2. 2. 2. Sociální kompetence 

Jsou nezbytné pro každého jedince, neboť znamenají schopnost každého jedince se 

začlenit či integrovat do společnosti. Každý jedinec vnímá jinak své potřeby a potřeby 

druhých. Jinak reaguje na vzniklé situace a má odlišný názor. Proto je každý člověk jinak 

kompetentní, lidé se stejným dosaženým vzděláním mají rozdílné názory jak na vedení lidí, 

tak na řešení různých situací. Nemůžeme se tedy řídit tím, že každý absolvent vysoké školy 

je stejně kompetentní pro dané zaměstnání. 

Pojem sociální kompetence je vnímám jako komunikativnost jedince, 

kooperativnost, jeho schopnost čelit konfliktním situacím, jeho přizpůsobivost týmovým 

pracím. Schopnost začlenit se do prostředí daného kolektivu, navazování a ukončování 

vztahů mezi jedinci a také pochopení pro názory druhých. 

Při práci manažerů v rámci sociálních kompetencí hrají nejvýznamnější roli 

především sociálně komunikativní dovednosti. Pro úspěšný výkon manažera je potřeba, 

aby dokázal dobře ovládat především dovednosti řízení práce jiných osob. Musí umět 
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vstupovat do vzájemných interakcí. Důležitá je verbální i neverbální komunikace, empatie, 

asertivita, sebereflexe, dovednost navázat dialog a řešit standardní i krizové situace. 

Klasifikace základních úrovní uspořádaných vzestupně dle zvyšující se náročnosti 

daných dovedností (Smejkal, 2008, s. 16): 

1: úroveň – intrapersonální dovednosti- dovednosti identifikovat vlastní myšlenky, 

názory, preference a pocity 

2: úroveň – interpersonální dovednosti – dovednosti komunikovat, přijímat a 

poskytovat konstruktivní zpětnou vazbu, naslouchat druhým osobám 

3: úroveň – interakční dovednosti – dovednosti řešit konfliktní sociální situace, 

rozhodnost 

4: úroveň – organizační dovednosti – dovednost sebekritiky, dovednost vytvořit 

akční plány a také tyto plány uskutečnit 

Tato klasifikace se často využívá při dotazníkovém šetření, kdy zjišťujeme 

preference žádoucích manažerských kompetencí.  

2. 2. 3. Obecné a specifické kompetence 

Nejčastěji uváděná hlediska třídění kompetencí je míra toho, jak jsou propojeny 

s konkrétním kontextem, v rámci něhož jsou tyto kompetence aplikovány. 

Obecné kompetence jsou užitečné a přínosné pro trh práce, protože umožní pružně 

reagovat na změny požadavků daných zaměstnavatelů na trhu práce. Lze zde zahrnout 

rekvalifikační kurzy, počítačové kurzy, případně změnu profese. Obecně připravují 

subjekty na trhu práce pro jiné zaměstnání. 

Specifické kompetence lépe umožňují zaměstnavatelům připravit zaměstnance pro 

práci konkrétních úkolů v rámci určité pozice. Jedná se o školení nebo přípravné kurzy pro 

dané zaměstnání, na které má daný subjekt následně nastoupit. 

2. 2. 4. Manažerské kompetence 

Manažerské profese jsou na dnešním trhu práce těmi nejžádanějšími. Manažeři jsou 

tím nejzásadnějším předpokladem pro úspěšný chod podniku a jeho prosperitu. Aby 
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manažeři byli úspěšní a žádoucím způsobem vykonávali svou práci, musí disponovat 

odpovídajícími kompetencemi.  

Aby manažer mohl být kompetentní, musí být vnitřně vybaven vědomosti, 

dovednostmi, schopnostmi a zkušenostmi. Musí být motivovaný a umět motivovat své 

podřízené. Musí se umět vcítit do potřeb druhých, mít pochopení pro potřeby druhých, být 

empatický, asertivní. Všechny tyto předpoklady musí být rovnocenné. 

Kompetence lze vnímat ze dvou pohledů. Jedním je individuální potenciál každého 

zaměstnance a také zdroj konkurenceschopnosti pro daného jedince i pro samotnou 

organizaci. 

Armstrong vytvořil strukturu kompetencí z pohledu behaviorálně-personálního 

pojetí. Definoval následující druhy kompetencí: 

1) „Soft skills“ - tzv. „měkké dovednosti“. Jsou to základní vlastnosti jedinců, 

které si přinášejí do svého zaměstnání. Patří zde vedení, analytické 

dovednosti, orientace na úspěch, schopnost týmové práce, komunikativnost, 

samostatnost. 

2) „Hard skills“ - tzv. „tvrdé dovednosti“. Tyto dovednosti přesně vystihují 

kvalifikaci osob.  Jsou podloženy dosaženým vzděláním a jsou výsledkem 

úsilí dané osoby. Souvisí tak s očekávaným výkonem a normami 

očekáváným pracovním výstupem. 

3) Druhové, základní a specifické kompetence. Mohou být univerzálně 

druhové, mají je lidé v určitých povoláních a to nezávisle na organizaci. 

Manažerská práce není jednoznačně shodná, není tedy přesně vymezeno, které 

schopnosti musí manažer mít. Efektivnost manažerské práce je posuzována hned několika 

hledisky. Výběr těchto kritérií je širší než při práci specialistů. Aby byl manažer vynikající, 

nemusí dosáhnout manažerského vzdělání. V praxi existuje několik špičkových manažerů 

bez formálního manažerského vzdělání.  
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2. 3. Seznam kompetencí 

Tento seznam sestavil F. Bělohlávek (Šuleř, 2002): 

Způsob myšlení: 

- koncepce myšlení 

- operativní myšlení 

- pružnost myšlení 

- schopnost analýzy 

Vlastnosti osobnosti: 

- průbojnost, asertivita 

- citová stabilita 

- spolehlivost 

- vytrvalost 

- energie 

- pohotovost 

Postoje: 

- orientace v nejistotě 

- orientace na zákazníka 

- orientace na výkon 

- tvořivost, kreativita 

Odborné znalosti: 

- znalost managementu a marketingu 

- znalost ekonomiky a financí 
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- znalost práva 

- technické znalosti 

- znalosti informační technologie 

Praktické dovednosti: 

- jazykové znalosti 

- práce s počítačem 

- praktické zkušenosti 

- organizační dovednosti a řízení času 

- komunikační dovednosti a sebeprezentace 

- dovednosti vedení lidí a motivování 

 

Kompetenční přístup je důležitý i přesto, že je potřeba, aby podniky investovaly do 

nových technologií, protože především lidé díky svým schopnostem a nahromaděnými 

zkušenostmi mohou právě tyto investice zhodnotit. 
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3. Posouzení požadavků na kompetence z pohledu studentů 

VŠ 

Pro posouzení požadavků na kompetence z pohledu studentů VŠ jsem si vybrala 

formu dotazníku. Dotazník byl rozdán studentům třech vysokých škol. Jedná se o dvě 

školy z Moravskoslezského kraje a jednu z kraje Olomouckého. 

Dotazník slouží k posuzování veřejného mínění již několik let a zjistím z něj, jaký 

názor mají studenti na danou univerzitu. Zda je dostatečně připravuje pro praxi a zda jsou 

dostatečně kompetentní pro trh práce. 

Pro vyhodnocení dotazníků bylo osloveno 150 respondentů, na každé univerzitě 

jsem jich oslovila 50. Z výsledků jsem vytvořila tabulky a grafy, které znázorňují odpovědi 

respondentů. Dotazník byl vytvořen tak, aby bylo možné posoudit názor na kompetence 

studentů různých vysokých škol. Není tedy konkrétně zaměřen na daný obor. 

3. 1. Posuzované kompetence 

Posuzované kompetence jsem rozdělila na odborné a osobnostní. Odborné jsem 

rozdělila na jazykové a správné používání českého jazyka. Osobnostní na intrapersonální, 

interpersonální a kognitivní. 

3. 1. 1. Odborné kompetence 

Tyto kompetence jsou založeny na vzdělání vzhledem k tomu, že každý absolvent 

vystudoval jinou střední školu, má jiný odborný přehled a tímto se mohou lišit i jejich 

kompetence. Motivace během studia je individuální a schopnost prosadit se každý vnímá 

jinak. 

Počítačová gramotnost – schopnost absolventa využívat počítač a práce sním. 

Znalost prostředí podniků – vědomosti o podnicích a organizačních strukturách. 

Funkce moderních strojů, znalost špičkové techniky – odborná znalost strojů v oboru a 

používané techniky 

Jazykové – konkrétně znalost cizího jazyka.  
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Správné používání českého jazyka – dělím na slovní zásobu a znalost gramatiky. 

3. 1. 2. Osobností kompetence  

Jsou založeny na zkušenostech a vyhodnocování situací, do kterých se člověk 

dostává během svého života a ponaučení z nich. Porozumění druhým, naslouchání, 

rozvíjení etického postoje a schopnost obhájit jej. Stanovení priorit, ale také rozvíjení 

vlastních i cizích zdrojů.  

3. 1. 2. 1. Intrapersonální  

Sebedůvěra – závisí na dobrých zkušenostech 

Sebekontrola a řízení času – řízení sama sebe a schopnost umět řídit čas 

Zvládání stresu – stres se dá zvládat různými způsoby, je potřeba řešit jej a 

nepropadat depresím 

Flexibilita v procesu změn – schopnost přizpůsobit se novým změnám 

Orientace na cíl – dosahování předem stanovených cílů 

Iniciativa – podnět nebo popud k nějaké činnosti 

Samostatnost – schopnost samostatné práce, bez pomoci druhých 

3. 1. 2. 2. Kognitivní  

Koncepční myšlení – schopnost myslet koncepčně, strategicky 

Analytické myšlení – schopnost rozpoznat a řešit problém 

3. 1. 2. 3. Interpersonální  

Zadávání úkolů – schopnost řízení lidí a zadávání úkolu 

Motivace lidí – schopnost umět motivovat sebe i druhé, rozvíjet jejich potenciál 

Vedení porad – schopnost vést poradu a usměrnit rozporuplné debaty 

Vedení dialogu – schopnost komunikovat s druhými 
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Řešení sporů mezi lidmi – je to spolupráce s různými lidmi v rámci podniku nebo 

oddělení 

Stimulace soutěžení – motivace skrze vytváření soutěží 

Porozumění druhým, empatie – chápání pocitů a problémů druhých, schopnosti 

pomoci druhým, naslouchání 

Manažerská etiketa, společenské vystupování – vystupování jednotlivce v rámci 

podniku, ale i mimo něj 

Prezentační schopnosti – schopnost prodat sebe a svou práci 

Dotazník rozdaný studentům měl následující podobu: 

3. 2. Dotazník 

Vážený respondente,  

Jedním z vážných problémů současné doby je nezaměstnanost, která se velmi úzce 

dotýká také absolventů vysokých škol. Jejich uplatnění na trhu práce mimo jiné souvisí 

s dovednostmi a znalostmi, se kterými přicházejí ze škol do praxe. Cílem průzkumu je 

posoudit připravenost absolventů vysokých škol do praxe a zhodnotit, zda kompetence 

studentů daných oborou jsou rozvíjeny správně. Výsledky budou součástí diplomové práce 

na téma „Posouzení významu kompetencí z pohledu studentů VŠ“. 

Děkuji předem za vyplnění. 

Bc. Tereza Chmelíčková, studentka VŠB - TUO 

 

 

 

Pohlaví:  Muž  Žena 

Věk:   18 - 21  22 - 26  26 a více 

Univerzita: 
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Význam kompetencí v oboru - označte pomocí uvedené škály, jaký význam mají 

dané kompetence pro praxi v oboru. 

Zhodnoťte význam využití kompetencí z pohledu Vašeho případného uplatnění se 

na trhu práce, v oboru, který studujete. 

(1 – žádný, 2 – velmi nízký, 3 – nízký, 4 – vysoký, 5 – velmi vysoký)  

Tab. č. 1.: Význam kompetencí pro praxi v oboru 

Vybrané kompetence Očekávaná úroveň kompetence 

Odborné kompetence 

Počítačová gramotnost 1 2 3 4 5 

Znalost prostředí podniků 1 2 3 4 5 

Funkce moderních strojů znalost špičkové 

techniky 

1 2 3 4 5 

Jazykové kompetence 

Znalost cizího jazyka 1 2 3 4 5 

Správné používání českého jazyka: 

Gramatika 1 2 3 4 5 

Slovní zásoba 1 2 3 4 5 

Osobnostní kompetence 

Intrapersonální: 

Sebedůvěra 1 2 3 4 5 

Sebekontrola a řízení času 1 2 3 4 5 

Zvládání stresu 1 2 3 4 5 

Flexibilita v procesu změn 1 2 3 4 5 

Orientace na cíl 1 2 3 4 5 

Iniciativa 1 2 3 4 5 

Samostatnost 1 2 3 4 5 

Kognitivní: 

Koncepční myšlení 1 2 3 4 5 

Analytické myšlení 1 2 3 4 5 

Interpersonální: 

Zadávání úkolů 1 2 3 4 5 

Motivace lidí 1 2 3 4 5 

Vedení porad 1 2 3 4 5 

Vedení dialogu 1 2 3 4 5 

Řešení sporů mezi lidmi 1 2 3 4 5 

Stimulace soutěžení 1 2 3 4 5 

Porozumění druhým, empatie 1 2 3 4 5 

Manažerská etiketa, společenské vystupování 1 2 3 4 5 

Prezentační schopnosti 1 2 3 4 5 

      Zdroj: Vlastní zpracování 
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V následující tabulce vyznačte pomocí uvedené škály, na jaké úrovni jsou 

dané kompetence rozvíjeny v rámci vašeho studia. 

Zhodnoťte, na jaké úrovni jsou dané kompetence rozvíjeny v rámci Vašeho 

studijního oboru. 

(1 – kompetence není rozvíjena,2 - velmi nízká, 3 – nízká, 4 – vysoká – vysoká, 5 – velmi 

vysoká)  

Tab. č. 2.: Úroveň daných kompetencí v rámci studia 

Vybrané kompetence Očekávaná úroveň kompetence 

Odborné kompetence 

Počítačová gramotnost 1 2 3 4 5 

Znalost prostředí podniků 1 2 3 4 5 

Funkce moderních strojů znalost špičkové 

techniky 

1 2 3 4 5 

Jazykové kompetence 

Znalost cizího jazyka      

Správné používání českého jazyka: 

Gramatika 1 2 3 4 5 

Slovní zásoba 1 2 3 4 5 

Osobnostní kompetence 

Intrapersonální: 

Sebedůvěra 1 2 3 4 5 

Sebekontrola a řízení času 1 2 3 4 5 

Zvládání stresu 1 2 3 4 5 

Flexibilita v procesu změn 1 2 3 4 5 

Orientace na cíl 1 2 3 4 5 

Iniciativa 1 2 3 4 5 

Samostatnost 1 2 3 4 5 

Kognitivní: 

Koncepční myšlení 1 2 3 4 5 

Analytické myšlení 1 2 3 4 5 

Interpersonální: 

Zadávání úkolů 1 2 3 4 5 

Motivace lidí 1 2 3 4 5 

Vedení porad 1 2 3 4 5 

Vedení dialogu 1 2 3 4 5 

Řešení sporů mezi lidmi 1 2 3 4 5 

Stimulace soutěžení 1 2 3 4 5 

Porozumění druhým, empatie 1 2 3 4 5 

Manažerská etiketa, společenské vystupování 1 2 3 4 5 

Prezentační schopnosti 1 2 3 4 5 

       Zdroj: Vlastní zpracování 
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Význam kompetencí mimo obor -  označte pomocí uvedené škály, jaký význam mají 

dané kompetence pro praxi i mimo obor. 

Zhodnoťte význam využití kompetencí z pohledu Vašeho případného uplatnění se na trhu 

práce mimo obor, který studujete. 

(1 – žádný, 2 – velmi nízký, 3 – nízký, 4 – vysoký, 5 – velmi vysoký)  

Tab. č. 3.: Význam kompetencí pro praxi mimo obor 

Vybrané kompetence Očekávaná úroveň kompetence 

Odborné kompetence 

Počítačová gramotnost 1 2 3 4 5 

Znalost prostředí podniků 1 2 3 4 5 

Funkce moderních strojů znalost špičkové 

techniky 

1 2 3 4 5 

Jazykové kompetence 

Znalost cizího jazyka 1 2 3 4 5 

Správné používání českého jazyka: 

Gramatika 1 2 3 4 5 

Slovní zásoba 1 2 3 4 5 

Osobnostní kompetence 

Intrapersonální: 

Sebedůvěra 1 2 3 4 5 

Sebekontrola a řízení času 1 2 3 4 5 

Zvládání stresu 1 2 3 4 5 

Flexibilita v procesu změn 1 2 3 4 5 

Orientace na cíl 1 2 3 4 5 

Iniciativa 1 2 3 4 5 

Samostatnost 1 2 3 4 5 

Kognitivní: 

Koncepční myšlení 1 2 3 4 5 

Analytické myšlení 1 2 3 4 5 

Interpersonální: 

Zadávání úkolů 1 2 3 4 5 

Motivace lidí 1 2 3 4 5 

Vedení porad 1 2 3 4 5 

Vedení dialogu 1 2 3 4 5 

Řešení sporů mezi lidmi 1 2 3 4 5 

Stimulace soutěžení 1 2 3 4 5 

Porozumění druhým, empatie 1 2 3 4 5 

Manažerská etiketa, společenské vystupování 1 2 3 4 5 

Prezentační schopnosti 1 2 3 4 5 

      Zdroj: Vlastní zpracování 

Výsledky dotazníku by měly poukázat na to, jaké kompetence vidí studenti jako 

důležité v zaměření v oboru a při uplatnění na trhu práce.  
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3. 3. Odhad výsledků dotazníkového šetření 

Vzhledem k tomu, že zaměření vysokých škol se liší, myslím si, že obecné 

kompetence studenti budou vnímat stejně. Názory v důležitostech kompetencí se budou 

rozlišovat ve specifických kompetencích právě kvůli zaměření. 

Dle mého odhadu si myslím, že výsledky dotazníkové šetření prokážou důležitost 

právě těchto kompetencí: 

Obecné kompetence: 

 samostatnost 

 slovní zásoba 

 prezentační schopnosti 

Specifické kompetence: 

1) Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava: 

 znalost prostředí podniků  

 znalost cizího jazyka 

 manažerská etiketa a společenské vystupování 

2) Ostravská univerzita: 

 motivace 

 gramatika 

 sebekontrola a řízení času 

3) Univerzita Palackého 

 orientace na cíl 

 porozumění druhým empatie 

 vedení porad 

 

Uplatnit se na trhu práce je pro mnohé studenty komplikované. Ví studenti, jaké 

kompetence jsou pro uplatnění důležité? 
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4. Vyhodnocení a návrhy 

4. 1. Vyhodnocení 

Zpracovaný dotazník jsem rozdávala na třech vysokých školách - jednalo se o tři 

univerzity. Dvě se nacházejí v Moravskoslezském kraji a jedna je z kraje Olomouckého. 

První vybranou byla Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, zaměřila 

jsem se na fakultu Hornicko - geologickou, protože na této fakultě studuji. Dále pak to byla 

Ostravská univerzita, pedagogická fakulta. Tuto univerzitu jsem si vybrala, protože tyto 

dvě univerzity jednají o sloučení, ale učební obory jsou odlišné. Třetí vybranou univerzitou 

je Univerzita Palackého v Olomouci. Vybrala jsem právnickou fakultu a to z důvodu, aby 

zaměření bylo jiné než na předchozích univerzitách.  

Oslovila jsem absolventy magisterského i bakalářského studia. 

Vyhodnocení bude dvojího typu. Nejprve uvedu celkové vyhodnocení bez ohledu 

na univerzitu a obor. Dále pak vyhodnotím odpovědi absolventů jednotlivých vysokých 

škol. Celkem jsem oslovila 150 absolventů. Odpovědělo 50 absolventů na každé Vysoké 

škole. 

Pro posouzení kompetencí byla použita pětistupňová škála hodnocení, která nabízí 

dostatečný prostor pro diferenciaci. Ze zjištěných hodnot dotazníkového šetření byly 

vypočítány hodnoty významnosti kompetence bez rozlišení podle sledovaných znaků jako 

aritmetický průměr za všechny respondenty, kteří se zúčastnili tohoto šetření. Hodnoty 

agregovaných kompetencí byly vždy vypočítány jako aritmetický průměr dílčích dále již 

nedělitelných kompetencí. Výpočty byly provedeny v databázovém prostředí MS Access 

2007 a ve formě grafů a tabulek upraveny v prostředí MS Excel 2007. 

Seznam hodnocených kompetencí jsem vytvořila na základě předešlých průzkumů, 

které byly vytvořeny na základě personalistů vybraných podniků dle požadavků 

zaměstnavatelů na potencionální zaměstnance. Čím vyšší hodnota, tím vyšší úroveň 

kompetence absolventa. 

Výsledky úrovně kompetencí dotazovaných absolventů jsou uvedeny 

v následujících tabulkách. 
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4. 1. 1. Vyhodnocení bez ohledu na univerzitu 

4. 1. 1. 1. Vyhodnocení významnosti kompetencí při uplatnění se ve 

studovaném oboru 

Tab. č. 4.: Průměrné hodnoty z dotazníkového šetření pro kompetence v oboru 

 

Kompetence v oboru 

Hodnoty významnosti jednotlivých 

kompetencí xi 

Celkem VŠB OU UP 

Počítačová gramotnost 3,63 3,44 3,88 3,58 

Znalost prostředí podniků 3,71 3,50 3,96 3,68 

Funkce moderních strojů znalost špičkové 

techniky 

3,55 3,08 3,46 4,10 

Znalost cizího jazyka 3,85 2,92 4,00 4,64 

Gramatika 3,94 3,64 4,20 3,98 

Slovní zásoba 4,11 3,78 4,30 4,26 

Sebedůvěra 3,75 3,38 3,72 4,14 

Sebekontrola a řízení času 3,51 2,36 4,14 4,04 

Zvládání stresu 3,21 2,52 3,20 3,90 

Flexibilita v procesu změn 4,08 4,14 4,04 4,06 

Orientace na cíl 3,49 3,04 3,20 4,24 

Iniciativa 3,95 3,54 4,08 4,22 

Samostatnost 4,29 3,76 4,40 4,72 

Koncepční myšlení 3,82 3,68 3,76 4,02 

Analytické myšlení 3,32 2,38 3,68 4,08 

Zadávání úkolů 3,58 3,16 3,62 3,96 

Motivace lidí 3,45 2,98 3,72 3,64 

Vedení porad 3,76 3,20 3,74 4,34 

Vedení dialogu 3,88 3,36 4,12 4,16 

Řešení sporů mezi lidmi 3,41 3,24 3,52 3,48 

Stimulace soutěžení 3,53 2,96 3,66 3,98 

Porozumění druhým, empatie 3,77 3,44 3,72 4,16 

Manažerská etiketa, společenské vystupování 3,57 2,68 4,10 3,94 

Prezentační schopnosti 4,19 4,24 3,98 4,34 

       Zdroj: Vlastní zpracování 

Největší význam přisuzují vybraným kompetencím pro využití v oboru studenti 

Univerzity Palackého.  

Z celkového průměru dotazovaných dosáhla nejvyšší hodnoty kompetence 

samostatnost 4,29, z čehož vyplývá, že v zájmu všech absolventů je připravenost do praxe, 
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aby zvládal pracovat sám bez pomoci druhých. Dalším nejvyšší hodnotou je kompetence 

prezentační schopnosti 4,19. Absolventi vysokých škol vědí, že zvládnutí sebeprezentace a 

prezentace své práce je důležitá. Důkazem může být fakt, že ne vždy zvítězí lepší 

ročníková práce před tou lépe prezentovanou. Případné nedostatky mohou být skryty právě 

dobrou prezentací. 

Flexibilita v procesu změn je důležitá, trendem dnešní doby jsou inovace a s tím 

spojené změny procesních postupů. Je potřeba, aby absolventi byli na tyto změny 

připraveni a byli schopni je přijmout. Dosažený průměr má hodnotu 4,08. 

V grafu č. 1 můžeme vidět, že ve většině kompetencí nejvyšších průměrných 

hodnot dosahuje Univerzita Palackého, dále pak Ostravská univerzita a nejméně 

významných kompetencí ohodnotili absolventi Vysoké školy báňské.  

V praxi to takto nemusí být, je to pohled absolventů na sebe sama, nejedná se o 

posouzení odborníků nebo konkrétní pracovní zkušenost. Navíc každá univerzita je jinak 

zaměřená a studijní plány se neshodují. Vysoká škola Báňská je spíše zaměřena na 

technické obory, kdežto Ostravská univerzita i univerzita Palackého má spíše humanitní 

obory. 

Graf č. 1 – Kompetence v oboru 

        Zdroj: Vlastní zpracování 
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4. 1. 1. 2. Vyhodnocení úrovně rozvoje kompetencí 

Tab. č. 5.: Průměrné hodnoty z dotazníkového šetření pro kompetence v rámci 

oboru 

 

Kompetence v rámci studia 

Hodnoty významnosti jednotlivých 

kompetencí xi 

Celkem VŠB OU UP 

Počítačová gramotnost 3,81 3,54 3,98 3,90 

Znalost prostředí podniků 3,57 3,38 3,78 3,54 

Funkce moderních strojů znalost špičkové 

techniky 

3,91 3,76 4,14 3,84 

Znalost cizího jazyka 3,85 2,92 4,00 4,64 

Gramatika 4,05 3,90 4,08 4,18 

Slovní zásoba 4,03 3,76 4,37 3,88 

Sebedůvěra 3,93 3,94 3,98 3,88 

Sebekontrola a řízení času 3,80 3,70 4,10 3,60 

Zvládání stresu 3,08 2,52 3,20 3,52 

Flexibilita v procesu změn 3,79 3,38 3,84 4,16 

Orientace na cíl 3,78 3,56 3,62 4,16 

Iniciativa 3,65 3,82 3,30 3,84 

Samostatnost 3,84 3,80 4,24 3,48 

Koncepční myšlení 3,97 3,88 3,72 4,32 

Analytické myšlení 3,61 3,60 3,74 3,50 

Zadávání úkolů 3,87 3,74 3,90 3,96 

Motivace lidí 3,95 3,78 3,70 4,36 

Vedení porad 3,89 3,72 3,96 3,98 

Vedení dialogu 3,97 4,10 3,86 3,96 

Řešení sporů mezi lidmi 3,77 3,44 3,70 4,18 

Stimulace soutěžení 3,84 3,92 3,84 3,76 

Porozumění druhým, empatie 3,71 3,56 3,64 3,92 

Manažerská etiketa, společenské vystupování 4,04 3,92 3,66 4,54 

Prezentační schopnosti 4,15 3,88 4,22 4,34 

       Zdroj: Vlastní zpracování 

V rámci různých studijních programů jsou rozvíjeny kompetence podobně. 

Vzhledem k výsledkům průzkumu nejvíce rozvíjí kompetence svých absolventů univerzita 

Palackého. Dosažené výsledky jsou nejvyšší.  

V celkovém průměru je nejvíce rozvíjenou kompetencí právě prezentační schopnost 

4,15. Následuje gramatika 4,05 a manažerská etiketa a společenské vystupování 4,04. Tyto 

kompetence spolu úzce souvisí. Dobrý manažer musí dobře vystupovat, musí umět prodat 
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zájmy podniku či klienta. Aby jeho práce měla vysokou úroveň, je potřeba dobře znát 

gramatiku.  

V dnešní době je kladen vysoký důraz na znalost cizího jazyka. Tato kompetence je 

nejvíce rozvíjena na univerzitě Palackého. Z následujícího grafu je zřejmé, že průměr této 

kompetence výrazně převyšuje ty ostatní. 

Ostravská univerzita průměrně připravuje absolventy stejně v rámci všech 

kompetencí. Největší důraz je kladen na slovní zásobu. Pro většinu humanitních či 

pedagogických oborů je důležitá právě slovní zásoba. Dále pak samostatnost, prezentační 

schopnosti.  

Vysoká škola Báňská nejvíce rozvíjí kompetence zaměřené na vedení dialogu, 

sebedůvěru, etiketu a stimulace soutěžením. 

Graf č. 2 – Kompetence v oboru 

        Zdroj: Vlastní zpracování 
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4. 1. 1. 3. Vyhodnocení významnosti kompetencí pro využití na trhu práce 

bez ohledu na studovaný obor 

Tab. č. 6.: Průměrné hodnoty z dotazníkového šetření pro kompetence mimo obor 

 

Kompetence mimo obor 

Hodnoty významnosti jednotlivých 

kompetencí xi 

Celkem VŠB OU UP 

Počítačová gramotnost 4,23 4,08 4,32 4,28 

Znalost prostředí podniků 3,79 4,24 3,66 3,46 

Funkce moderních strojů znalost špičkové 

techniky 

3,46 3,48 3,48 3,42 

Znalost cizího jazyka 3,86 2,92 4,00 4,64 

Gramatika 3,94 3,64 4,20 3,98 

Slovní zásoba 4,11 3,78 4,30 4,26 

Sebedůvěra 3,97 3,66 4,28 3,98 

Sebekontrola a řízení času 3,83 3,44 3,72 4,32 

Zvládání stresu 3,21 2,52 3,20 3,90 

Flexibilita v procesu změn 3,91 3,82 4,04 3,86 

Orientace na cíl 3,80 3,66 3,84 3,90 

Iniciativa 3,95 3,84 3,78 4,24 

Samostatnost 4,18 3,90 4,02 4,64 

Koncepční myšlení 4,02 3,92 4,18 3,96 

Analytické myšlení 3,58 3,72 3,40 3,60 

Zadávání úkolů 4,14 4,08 4,08 4,26 

Motivace lidí 3,73 3,56 3,94 3,70 

Vedení porad 3,77 3,52 3,90 3,90 

Vedení dialogu 4,03 4,04 3,98 4,06 

Řešení sporů mezi lidmi 3,65 3,38 3,72 3,84 

Stimulace soutěžení 3,46 3,58 3,14 3,66 

Porozumění druhým, empatie 3,71 3,76 3,26 4,12 

Manažerská etiketa, společenské vystupování 4,31 4,20 4,78 3,96 

Prezentační schopnosti 3,89 4,06 3,98 3,64 

       Zdroj: Vlastní zpracování 

Nejvíce významných kompetencí v zaměření mimo obor hodnotí absolventi jak 

Ostravské univerzity, tak Univerzity Palackého. Nejvyšší celkový průměr 4,31 je dosažen 

v kompetenci manažerské etikety. Tato kompetence není specifická pro daný obor, 

společenské vystupování se dá jisté míry naučit, ale záleží na každém jedinci, jak 

vystupuje na veřejnosti a do jaké míry je schopen se prezentovat. 
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Počítačová gramotnost průměrem 4,23 je důležitá, protože dnešní doba se bez 

moderních počítačů a špičkových programů neobejde. Bez těchto moderních strojů se 

mnoho podniků neobejde.  

Z grafu č. 3 můžeme vidět, že kompetence pro uplatnění mimo obor v rámci všech 

univerzit jsou nejdůležitější. Žádná výrazně nepřevyšuje jinou, jen pro ně významné 

kompetence jsou specifické.  

Ze všech tří oblastí je viditelné, že specifickou kompetencí pro Univerzitu 

Palackého je právě znalost cizího jazyka. Pro Vysokou školu báňskou – Technickou 

univerzitu je to etika a společenské vystupování a pro Ostravskou univerzitu je tou stěžejní 

kompetencí slovní zásoba. 

Graf č. 3 – Kompetence mimo obor 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

4. 1. 2. Vyhodnocení výsledků jednotlivých vysokých škol 

Následující grafy č. 4 - 6 zobrazují vyhodnocení průzkumu jednotlivě na všech 

univerzitách. Hodnocené kompetence v oboru, v rámci studia i mimo obor, každý 

absolvent důležitost kompetencí vnímá jinak.  
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Dotazníkovým šetřením jsem zjistila, jak hodnotí kompetence studenti jednotlivě 

na různých vysokých školách. Všichni dotazovaní byli ve věku 22- 26 let, převážně 

odpovídaly ženy. Z celkového počtu 150 respondentů žen 65% a 35% mužů. 

Pro posuzování kompetencí se dále pohlavím ani věkem nebudu zabývat, pouze 

jednotlivými kompetencemi. 

 

4. 1. 2. 1. Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava 

Výsledky absolventů Vysoké školy báňské – Technické univerzity průměrně 

ukazují, že nejvíce jsou rozvíjeny kompetence mimo obor, dále kompetence oborové a 

nejméně významných kompetencí je rozvíjeno v rámci studia. 

Z odborných kompetencí mimo obor to je znalost prostředí podniků 4,24 a 

počítačová gramotnost 4,08. Znalost cizího jazyka naopak nejnižší hodnota pouze 2,92, 

přičemž tato kompetence je významná pro trh práce. 

Z osobnostních kompetencí interpersonálních je nejvyšší hodnota v oblasti 

prezentačních schopností 4,24 a z intrapersonálních pak flexibilita v procesu změn 4,14. 

Kognitivní kompetence mají nejvyšší hodnotu v oblasti mimo obor 3,92 a nejnižší 

v oborové oblasti analytického myšlení 2,38. 

Zvládání stresu ve všech oblastech dosáhlo stejné hodnoty a to 2,52. Studenti 

špatně zvládají stresové podmínky, což do praxe není přínosem. V praxi se často 

setkáváme s prací pod tlakem a je potřeba rychlého rozhodování, tato kompetence by měla 

být rozvíjena. 

Absolventi Vysoké školy báňské – Technické univerzity hodnotí nejvyšší úroveň 

následujících kompetencí: samostatnost, koncepční myšlení, znalost prostředí podniků jak 

v oboru i mimo obor, prezentační schopnosti, vedení dialogu, zadávání úkolů, což je pro ně 

výhodou. Z toho plyne, že by mohli být úspěšní manažeři. 
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Graf č. 4 – Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava 

        Zdroj: Vlastní zpracování 

 

4. 1. 2. 2. Ostravská univerzita 

Absolventi Ostravské univerzity ohodnotili nejvíce důležitých kompetencí v rámci 

svého oboru a mimo svůj obor, z odpovědí vyplývá, že nejméně jsou rozvíjeny 

kompetence v rámci studia. 

Slovní zásoba z odborných kompetencí je nejvyšší 4,37, v rámci studia je rozvíjena 

nejvíce. Znalost cizího jazyka má hodnotu 4,00, stejný průměr by dosažen ve všech 

oblastech. Gramatika má hodnotu 4,20, což se shoduje v oblasti jak oborové tak mimo 

obor. 

Intrapersonální kompetence jsou nejvíce rozvíjeny v rámci oboru. Z těch nejvíce 

rozvíjených je to samostatnost, sebekontrola a řízení času, flexibilita v procesu změn a také 

iniciativa. Nejnižší hodnota je 3,20 a to v oblasti zvládáni stresu. 

Z kognitivních kompetencí je rozvíjeno nejvíce koncepční myšlení 4,18 v oblasti 

mimo obor. Analytické má hodnotu 3,74 v zaměření v rámci studia. 

Interpersonální osobnostní kompetence jsou nejvíce rozvíjeny v oblasti 

prezentačních schopností, v manažerské etiketě a oblasti vedení dialogu. 

Absolventi Ostravské univerzity hodnotí vysokou úroveň kompetencí v oblastech 

cizích jazyků, samostatnosti, prezentačních schopností, slovní zásoby a znalosti gramatiky. 



Tereza Chmelíčková: Posouzení významu kompetencí z pohledu studentů VŠ 

34 

Ostrava 2013  

Pro tyto humanitní obory je důležité, aby se absolventi mohli prosadit nejen na pozici 

kantorů, ale i na pozicích sociálních pracovníků. Musí umět motivovat druhé a být 

empatičtí. 

Graf č. 5 – Ostravská univerzita 

        Zdroj: Vlastní zpracování 

 

4. 1. 2. 3. Univerzita Palackého 

Výsledky dotazníkového šetření prokázaly, že studenti Univerzity Palackého 

hodnotí nejvíce důležitých kompetencí v rámci svého oboru.  

V rámci odborných znalostí je nejvyšší dosaženou hodnotou 4,64 - znalost cizího 

jazyka, dále pak slovní zásoba 4,26.  Počítačová gramotnost dosáhla hodnoty 4,28 v mimo 

oborovém prostředí. 

Z osobnostních kompetencí intrapersonálních je to samostatnost 4,27 a orientace na 

cíl dosáhla hodnotu 4,24. Ve všech třech oblastech vidí absolventi kompetence jako 

důležité. 

Z kognitivních kompetencí je to spíše koncepční myšlení - v zaměření v rámci 

studia má hodnotu 4,32 oproti analytickému, které má hodnotu 4,26 v zaměření mimo 

obor. 
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Interpersonální kompetence jsou nejvíce rozvinuty v rámci studia a to v oblasti 

etikety a prezentačních schopností. Manažerská etiketa má hodnotu průměru 4,54 a 

prezentační schopnosti pak 4,34. V rámci studia jsou výrazně rozvíjeny kompetence 

v oblasti řešení sporů mezi lidmi a motivace. 

Absolventi Univerzity Palackého hodnotí vysokou úroveň kompetencí v těchto 

oblastech: znalost cizího jazyka, samostatnost, vedení porad a dialogů, naslouchání, 

empatie. To je pro právníky a zaměstnance státní správy důležité. Musí se umět 

prezentovat a eticky vystupovat. Musí naslouchat druhým a být empatičtí.  

Graf č. 6 – Univerzita Palackého 

        Zdroj: Vlastní zpracování 

 

4. 1. 3. Porovnání celkových výsledků důležitosti kompetencí v oboru 

a při uplatnění na trhu práce nehledě na univerzitu 

V následujícím grafu č. 7 je zobrazeno celkové hodnocení kompetencí respondentů 

nehledě na obor a univerzitu.  

Studenti v zaměření v oboru hodnotili tyto kompetence jako nejdůležitější, 

samostatnost 4,29, prezentační schopnosti 4,19, slovní zásoba 4,11, flexibilita v procesu 

změn 4,08 a dále pak iniciativu 3,95.  
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Kompetence v rámci studia jsou dle hodnocení studentů nevíce rozvíjeny 

prezentační schopnosti 4,15, gramatika 4,05, manažerská etiketa a společenské 

vystupování 4,04, slovní zásoba 4,03 a dále pak 3,97 koncepční myšlení a vedení dialogu. 

Studenti hodnotí tyto kompetence mimo obor jako nejdůležitější, manažerskou 

etiketu a společenské vystupování 4,31, počítačová gramotnost 4,23, samostatnost 4,18, 

zadávání úkolů 4,14, slovní zásoba 4,11, vedení dialogu 4,03 a koncepční myšlení 4,02. 

Z toho vyplývá, že významnost kompetencí studenti hodnotí podobně v těchto 

zaměřeních: Znalost prostředí podniků 3,71 v oboru a mimo obor to je průměr 3,79. 

Významnost kompetence „slovní zásoba“ vyšla dle hodnocení absolventů stejně 

v rámci oboru i mimo obor a to 4,11. 

Znalost cizího jazyka v průměru vyšla v oboru 3,85 a v zaměření mimo obor 3,86. 

Tato hodnota je velice malá vzhledem k tomu, že na trhu je cizí jazyk v mnoha povoláních 

podmínkou. Studenti by měli brát v úvahu důležitost právě této kompetence a rozvíjet se 

ve znalostech cizích jazyků. Iniciativa vyšla průměrně 3,95, jako nejméně důležitou 

kompetenci ohodnotili studenti zvládání stresu 3,21. Přitom tato kompetence je pro profese 

velice důležitá, stres působí nepříznivě jak při plnění úkolů, tak při rozhodování. Tato 

kompetence by měla mít větší důležitost a podle toho i být adekvátně rozvíjena. 

Porozumění lidí a empatie je v průměru studenty hodnocena 3,71. I tato 

kompetence je důležitá pro práci s lidmi. Člověk není stroj, musí umět komunikovat 

s druhými a snažit se porozumět jejich potřebám, hlavně v případě humanitních oborů. 

Kompetenci vedení porad studenti také hodnotí stejně 3,76 jak v zaměření mimo 

obor tak v tom oborovém. 

Kompetenci orientaci na cíl ohodnotili studenti průměrně 3,49 v rámci oboru a 

mimo obor 3,80. Tato kompetence napříč obory by měla být hodnocena stejně. Každý 

člověk by si měl stanovit cíl, kterého chce dosáhnout a zatím si jít.  

V kompetenci stimulace soutěžením vyšel průměr v oboru 3,53 a v zaměření mimo 

obor 3,46. V těchto hodnotách se liší jen malým rozdílem.  
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V kompetenci motivace lidí je v rámci oboru průměr 3,45 a průměr mimo obor je 

3,73. Studenti ji ohodnotili jako méně důležitou v oboru než v uplatnění na trhu. Motivace 

nemusí nutně záležet na oboru, který studujeme. Tato kompetence je rozvíjena v průběhu 

dospívání a faktem je to, že záleží na osobnosti, na vystupování a způsobu motivace. Od 

každého jedince to zní jinak. 

Řešení sporů mezi lidmi studenti v rámci oboru ohodnotili jako méně důležitou než 

při uplatnění na trhu práce. V rámci oboru je to hodnota 3,41, kdežto při uplatnění na trhu 

práce je tato hodnota 3,65. 

Podle výsledků hodnota kompetenci sebedůvěry v oboru vyšla 3,75 a při uplatnění 

na trhu práce 3,95. Studenti hodnotí tuto kompetenci jako významnější v zaměření mimo 

obor. Přitom tato hodnota je důležitá ve všech hodnocených oblastech. 

Graf č. 7 – Celkové výsledky respondentů 

        Zdroj: Vlastní zpracování 

 

4. 2. Návrhy 

4. 2. 1. Porovnání odhadů ze skutečností 

Mezi obecné kompetence, které jsem odhadovala jako důležité pro všechny 

studenty nehledě na obor a zaměření patřily tyto kompetence, slovní zásoba, prezentační 

schopnosti, samostatnost. 
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Z výsledků je zřejmé že studenti tyto kompetence také vnímají, jako důležité 

samostatnost vyšla 4,11 v rámci oboru i v zaměření mimo obor. Samostatnost v oboru 

vyšla 4,29 a v zaměření mimo obor 4,18. Prezentační schopnosti v rámci oboru 4,19 a 

v zaměření mimo obor je to hodnota 3,89. 

Lze tedy konstatovat, že odhad se shoduje se skutečností. 

Ze specifických kompetencí jsem pro každou univerzitu vybrala pro ni specifické 

kompetence. 

1) Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava 

Jedna z nejžádanějších profesí na trhu práce je profese manažera, ten je základem 

úspěchu každé organizace. Odhadem vybrané důležité kompetence pro vysokou školu 

báňskou jsou: znalost prostředí podniků, znalost cizího jazyka, manažerská etiketa. 

Výsledky ukazují, že studenti vnímají tyto kompetence jako důležité. Znalost 

prostředí podniků hodnota 4,24, dále manažerská etiketa a společenské vystupování 4,20 a 

zadávaní úkolů, kde vyšla hodnota 4,08. 

Z třech odhadovaných kompetencí studenti pouze jednu vnímají jinak. Znalost 

cizího jazyka pro studenty není důležitá kompetence, hodnota vyšla 2,92. 

2) Ostravská Univerzita 

Pro Ostravskou univerzitu jsem odhadovala důležitost těchto kompetencí: 

motivace, gramatika, sebekontrola a řízení času. 

Výsledky poukázaly na skutečnost, že studenti vidí tyto kompetence jako důležité. 

U kompetence gramatika vyšla hodnota 4,20. Sebekontrola a řízení času má hodnotu 4,14 a 

poslední důležitou kompetenci vidí studenti jako manažerskou etiketu a společenské 

vystupování, kde vyšla hodnota 4,78. 

Odhadovala jsem, že pro studenty ostravské univerzity bude třetí důležitou 

kompetencí motivace, ale studenti tuto kompetenci takto nevnímají, vyšla u ní hodnota 

3,94. 

3) Univerzita Palackého 

Pro tuto univerzitu jsem odhadla nejdůležitější tři kompetence jako orientace na cíl, 

porozumění druhým a empatii a vedení porad. 
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Prováděným průzkumem jsem zjistila, že studenti vnímají jako důležité tyto tři 

kompetence. Hodnota 4,24 u kompetence orientace na cíl, dále vedení dialogu má hodnotu 

4,34. U znalosti cizího jazyka je hodnota 4,64. 

Já jsem třetí důležitou kompetenci odhadovala jako porozumění druhým a empatii, 

u této kompetence vyšla hodnota 4,16. 

 

4. 2. 2. Návrhy na zlepšení 

Jednotně manažerské kompetence nebyly dosud definovány, ale průzkumy ukazují, 

že mezi nejdůležitější manažerské kompetence patří: sebedůvěra, flexibilita v procesu 

změn, orientace na cíl, vedení dialogu, iniciativa, manažerská etiketa a společenské 

vystupování. 

Dle výsledků absolventů Vysoké školy báňské – Technické univerzity vnímají tyto 

kompetence studenti jako důležité, což by mohlo znamenat, že k této profesi směřují. Měli 

by se ale více rozvíjet v cizích jazycích a vnímat důležitost této kompetence. Musí si 

uvědomit, že znát světový jazyk je v dnešní době nutnost. Znalost více jazyků pak tvoří 

konkurenční výhodu. Dále by měli pracovat na zvládání stressu a rozvíjet se v této oblasti 

jednotlivě.  

Dle stanovisek Asociace profese učitelství je stanoven standard, podle kterého by 

měly být stanoveny klíčové kompetence učitelů. Učitel by měl mít dobré znalosti v oboru, 

který vyučuje, dovednosti, zaujímat určité postoje a hodnoty. Studenti Ostravské univerzity 

také tyto kompetence vnímají jako důležité. Dle výsledku výuka k této profesi směřuje. 

Studenti Ostravské univerzity by se měli zaměřit na zvládání stressu, naučit se pracovat 

s touto kompetencí a vnímat ji jako důležitou, v jejich profesi je to obzvlášť důležité. Děti 

jsou neukázněné a potřebují disciplínu, pokud se dostanou do stresové situace, nemuseli by 

ji pak zvládnout. Orientace na cíl je také pro tuto profesi důležitá a proto by ji také měli 

vnímat víc. Musí přesně stanovit, co chtějí děti naučit a za tím cílem jít. 

Pro profesi pracovníka ve státní správě je důležitá empatie a porozumění lidí, 

odbornost v dané profesi, sebedůvěra, znalost cizího jazyka a jiné. Dle výsledků absolventi 

Univerzity Palackého tyto kompetence vnímají jako důležité. Doporučila bych jim také, 

aby se více zaměřili na zvládání stressu, protože i oni tuto kompetenci nevnímají jako 
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důležitou. Rozvoj gramatiky pro výkon ve státní správě je také velmi důležitý. Každý den 

se budou setkávat s psaním zpráv nebo dopisů a proto by se na to měli zaměřit. 

Všeobecně by se měla důležitost vybraných kompetencí dostat do podvědomí 

studentů na všech úrovních vzdělávání. Nejen univerzity, ale i střední školy by měly 

zdůrazňovat, jak důležité jsou kompetence. Odborná znalost je nejdůležitějším faktorem 

pro získání zaměstnání, ale i vystupování lidí a komunikace mají velký význam. Postoje a 

hodnoty lidí tvoří člověka jedinečným a to ovlivňují oni sami,  vyjadřování a etiketě se 

však mohou naučit. Proto je důležité vědět, že pro získání profese nestačí jen odborná 

znalost.  

Studenti by neměli podceňovat přípravu na přijímací pohovory a měli by se jí 

mnohem více věnovat. Mnozí z nich totiž vůbec neví, jak se na pohovor připravit a jaké 

kompetence vyzdvihnout při sebeprezentaci.   

Moderní podniky se totiž  kompetenčními modely zabývají a proto ví, jakého 

jedince chtějí přijmout. V případě, že to budě vědět i daný jedinec, má mnohem větší šanci 

získat žádanou pracovní pozici. 
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5. Závěr 

Hlavním smyslem a cílem vysokoškolského vzdělávání je produkce odborně 

připravených jedinců s vysokou mírou uplatnitelnosti na trhu práce, kteří se stanou 

hlavním zdrojem konkurenceschopnosti a hospodářského růstu dané ekonomiky. 

Dnešní doba je náročná na kompetenční vybavenost nejen lidských zdrojů jako 

takových, ale i požadavky na odborné znalosti specialistů a především manažerů jsou 

vysoké. Hlavně pro ty, kteří mají rozhodující vliv na tržní úspěšnost podniků. Zástupci 

moderních podniků se domnívají, že terciální vzdělávání nepřipravuje dostatečně 

kompetenčně studenty na podnikovou praxi. Z tohoto důvodů podniky postrádají 

dostatečnou nabídku vysokoškolsky vzdělaných, prakticky zdatných absolventů a s 

potřebnými kompetencemi. Nehledě na stále vyšší potřebu vysokoškolských odborníků se 

poptávka po absolventech bez praxe snižuje. 

Cílem práce bylo provést průzkum v oblasti požadavků na kompetence studentů 

vysokých škol a na základě vyhodnocení průzkumu navrhnout opatření ke zlepšení situace 

v oblasti rozvoje kompetencí. 

V práci jsem zpracovala a vyhodnotila odpovědi 150 – ti respondentů třech 

univerzit z Moravskoslezského a Olomouckého kraje, které jsem uvedla ve výše 

uvedených tabulkách a grafech. 

Na základě výsledků doporučuji, aby se nejen univerzity a střední školy, ale i 

základní školy více zaměřily na důležitost kompetencí a vedly studenty k jejich rozvoji. 

Absolventi by měli více vnímat kompetence významné pro jejich profesi, jejich důležitost 

a adekvátně se na ně zaměřit. 

Z celkového průzkumu tedy vyplývá, že někteří studenti vnímají důležitost právě 

kompetencí potřebných pro jejich profesi více, někteří méně. Kompetence se ještě 

nedostaly v potřebné míře do podvědomí absolventů. To je podle mého názoru 

nejpotřebnější změna do budoucna. Jinak by to mohlo vést k tomu, že absolventi 

nedostanou šanci se prosadit a získat odpovídající pracovní místo bez ohledu na to, zda 

daný absolvent je odborníkem a mohl by zajistit konkurence schopnost podniku.  
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