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Průzkum absolventů 2020/21
1. METODIKA PRŮZKUMU
Vysoká škola ekonomická v Praze je rozdělena na šest fakult. Konkrétně se jedná o Fakultu
financí a účetnictví (FFÚ), Fakultu mezinárodních vztahů (FMV), Fakultu
podnikohospodářskou (FPH), Fakultu informatiky a statistiky (FIS) a Národohospodářskou
fakultu (NF). Všechny tyto fakulty se nachází v Praze. Poslední fakultou je Fakulta
managementu (FM JH), která má své sídlo v Jindřichově Hradci. Studie představuje již třinácté
kolo dotazníkového šetření uplatnění absolventů VŠE a hodnocení absolvovaného studia.
Všichni absolventi VŠE1 byli v rámci dotazníkového šetření kontaktováni elektronicky a byli
požádáni, aby vyplnili on-line dotazník.
Dotazník byl rozdělen do následujících částí:
•
•
•
•
•
•
•

Studium na VŠE
Hodnocení studia na VŠE
Praxe během studia a přechod ze školy do praxe
První zaměstnání absolventů
Charakteristiky zaměstnavatelů
Individuální hodnoty spojené se zaměstnáním
Podnikání absolventů VŠE

Popis zkoumaného souboru
K vyplnění dotazníku bylo osloveno 1 560 absolventů VŠE, kteří ukončili magisterské studium
v akademickém roce 2020/2021. Dotazníkové šetření vyplnilo 457 z nich. Míra odpovědí
u jednotlivých fakult dosahovala hodnot 40,7 % (FIS), 31,8 % (FM JH), 29,7 % (FMV),
27,6 % (NF), 26,1 % (FPH) a 23,4 % (FFÚ) viz grafy 1 a 2. Jelikož jsou ve výsledku jednotlivé
fakulty ve výběrovém vzorku disproporčně zastoupeny, jsou při prezentaci průměrných údajů
za celou VŠE pozorování odpovídajícím způsobem převážena.

1

Absolventi VŠE, kteří jsou registrováni v databázi absolventů VŠE zde.
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Graf č. 1:

Počet oslovených respondentů a vyplněných dotazníků (rok šetření 2020/21)

Graf č. 2:

Míra responze (rok šetření 2020/21)

Graf č. 3:

Genderové rozložení respondentů (rok šetření 2020/21)
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2. STUDIUM NA VŠE
Délka a věk v době ukončení magisterského studia
V akademickém roce 2020/2021 ukončila většina absolventů své magisterské studium po šesti
semestrech, tedy po jednom roce prodloužení, viz graf 4. Jeden semestr navíc potřebovalo
k ukončení magisterského studia 22,6 % absolventů. Po standardních čtyřech semestrech
ukončilo magisterské studium lehce nad 23 % absolventů. Našlo se i pár studentů, kteří
potřebovali na ukončení magisterských studií 8 a více semestrů (přes 5 %).

Graf č. 4:
Délka studia v semestrech (rok šetření 2020/21). Šedé sloupce na pozadí jsou
shodné ve všech panelech a zachycují relativní četnosti za celou VŠE.

Graf č. 5:

Délka studia v semestrech (rok šetření 2020/21)
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Graf č. 6:

Věk při absolutoriu (rok šetření 2020/21)

Graf č. 7:
Věk při absolutoriu (rok šetření 2020/21). Šedé sloupce na pozadí jsou shodné
ve všech panelech a zachycují relativní četnosti za celou VŠE.
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Graf č. 8:

Průměrná délka magisterského studia (rok šetření 2020/21).

Studijní pobyt v zahraničí
Z dotazníku vyplynulo, že 40,26 % studentů bylo na výměnném pobytu. Nejvíce se na tomto
čísle podílela FMV, a to 61,0 %, a naopak nejméně FM JH s 6,1 %.

Graf č. 9:

Studijní pobyt v zahraničí (rok šetření 2020/21)
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Studijní průměr
Z grafu 10 zjišťujeme, že drtivá většina studentů měla průměr známek 2,49 a nižší. Nejlepších
studijních výsledků dosáhla FMV. S průměrem 1,00–1,49 složilo státnice 25,82 % respondentů.
Průměru mezi 1,49 a 2,00 dosáhlo přes 38,95 % absolventů.

Graf č. 10: Studijní průměr (rok šetření 2020/21). Šedé sloupce na pozadí jsou shodné
ve všech panelech a zachycují relativní četnosti za celou VŠE.

3. HODNOCENÍ STUDIA NA VŠE
Forma výuky
Nejvíce praktikovanou metodou jsou v rámci hlavní specializace na VŠE přednášky,
osvojování teoretických znalostí a samostudium. Absolventi FMV na předmětech hlavní
specializace ocenili nejvíce možnost přednášky, osvojování teorie a samostudium. Na FFÚ
zaujalo po přednáškách druhé místo osvojování teorie a třetí místo samostudium. FPH se jako
jediná výrazně liší, prvenství zde drží práce ve skupinách. Na NF se na prvních dvou příčkách
umístily přednášky a osvojování teorie. Oproti tomu na FIS je škála formy hlavní výuky
poměrně široká a hodnocení vyrovnané. Absolventi zde nejvíce ocenili přednášky, osvojování
teorie a práci ve skupinách. Tyto rozdíly jsou částečně dané tím, že každá fakulta uplatňuje jiné
přístupy ve formách výuky, což je dáno požadavky jednotlivých oborů.
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Graf č. 11: Průměrné hodnocení výuky (rok šetření 2020/21). Šedé sloupce na pozadí jsou
shodné ve všech panelech a zachycují medián průměrných výsledků za jednotlivé fakulty; černé
úsečky vyznačují 95% interval spolehlivosti pro průměrný výsledek.

Graf č. 12: Průměrné hodnocení výuky – vážený průměr výsledků za celou VŠE (rok šetření
2020/21). Černé úsečky vyznačují 95% interval spolehlivosti pro průměrný výsledek.
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Osvojení kompetencí během studia
Kompetence byly rozděleny do tří hlavních oblastí. První z nich je využití všeobecných znalostí
a dovedností v praxi. To zahrnuje kompetence související s nabytými odbornými
znalostmi/dovednostmi a jejich využití v praxi. Druhá oblast obsahuje manažerské,
komunikační a sociální dovednosti, jejichž kompetence souvisejí s využitím ve styku s jinými
lidmi. Poslední oblastí je osobní kompetence, do které patří osobní přístup člověka k různým
životním situacím. Studenti ze všech fakult se v odpovědích shodli na velmi dobrých základech
práce s informacemi. V dalších klíčových dovednostech, mezi které patří například ekonomické
myšlení, týmová práce či všeobecné znalosti, se odpovědi respondentů liší v závislosti na jejich
fakultě. Nejhorší hodnocení studentů ze všech fakult získalo využití znalostí v praxi. Z toho
plyne, že většina vyučovaných předmětů klade důraz hlavně na osvojení teoretických základů,
ale uplatnění v praxi zanedbává. Toto hodnocení vyplývá i z minulých let, při bližším zkoumání
však sledujeme postupné zlepšování.

Graf č. 13: Průměrné hodnocení kompetencí (rok šetření 2020/21). Šedé sloupce na pozadí
jsou shodné ve všech panelech a zachycují medián průměrných výsledků za jednotlivé fakulty;
černé úsečky vyznačují 95% interval spolehlivosti pro průměrný výsledek.

Graf č. 14: Průměrné hodnocení kompetencí – vážený průměr výsledků za celou VŠE (rok
šetření 2020/21). Černé úsečky vyznačují 95% interval spolehlivosti pro průměrný výsledek.
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Graf č. 15: Průměrné hodnocení kompetencí (rok šetření 2020/21). Šedé sloupce na pozadí
jsou shodné ve všech panelech a zachycují medián průměrných výsledků za jednotlivé fakulty;
černé úsečky vyznačují 95% interval spolehlivosti pro průměrný výsledek.

Graf č. 16: Průměrné hodnocení kompetencí – vážený průměr výsledků za celou VŠE (rok
šetření 2020/21). Černé úsečky vyznačují 95% interval spolehlivosti pro průměrný výsledek.
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Kvalita vyučujících
Z výsledků šetření je patrné, že VŠE má kvalitní vyučující alokované spíše ve vedlejších
specializacích než ve specializacích hlavních, a hodnotí je známkou výborně a chvalitebně.
FFÚ společně s FM JH si jako jediné drží přibližně stejné výsledky jak v hlavní specializaci,
tak ve specializaci vedlejší, na rozdíl od ostatních fakult, na kterých získávají lepší známky
především učitelé vedlejších specializací. Rozdíly mezi fakultami jsou tedy statisticky
významné, proto zde uvádíme podíl kvalitních vyučujících dle vnímání absolventů jednotlivých
fakult za sledované období.

Graf č. 17: Kvalita vyučujících na hlavní specializaci z pohledu absolventů (rok šetření
2020/21). Šedé sloupce na pozadí jsou shodné ve všech panelech a zachycují relativní četnosti
za celou VŠE.

Graf č. 18: Kvalita vyučujících na hlavní specializaci z pohledu absolventů (rok šetření
2020/21). Černé úsečky vyznačují 95% interval spolehlivosti pro průměrný výsledek.
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Graf č. 19: Kvalita vyučujících na vedlejší specializaci z pohledu absolventů (rok šetření
2020/21). Šedé sloupce na pozadí jsou shodné ve všech panelech a zachycují relativní četnosti
za celou VŠE.

Graf č. 20: Kvalita vyučujících na vedlejší specializaci z pohledu absolventů (rok šetření
2020/21). Černé úsečky vyznačují 95% interval spolehlivosti pro průměrný výsledek.

11

Vnímání kvality hlavní specializace
Spokojenost s volbou univerzity uvádí 75,27 % absolventů. FIS by volilo znovu 77,7 %
a FFÚ 75 % absolventů. FM JH by znovu zvolilo 83,7 % absolventů, zatímco FMV a FPH
by si vybralo kolem 73 % studentů a NF 74,1 %.

Graf č. 21:

Výběr stejné univerzity (rok šetření 2020/21).

Graf č. 22: Kvalita vzdělání na jednotlivých fakultách (rok šetření 2020/21). Šedé sloupce
na pozadí jsou shodné ve všech panelech a zachycují relativní četnosti za celou VŠE.
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Graf č. 23: Kvalita vzdělání na jednotlivých fakultách (rok šetření 2020/21). Černé úsečky
vyznačují 95% interval spolehlivosti pro průměrný výsledek.

Graf č. 24:

Výběr stejné hlavní specializace (rok šetření 2020/21).

Stejnou hlavní specializaci by na VŠE volilo přes 64,99 % absolventů. Nejlépe si stojí FPH se
74,1 % a nejhůře FMV se 54,2 %.
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4. PRAXE BĚHEM STUDIA A PŘECHOD DO PRACOVNÍHO PROCESU
Pracovní zkušenosti během studia
Studenti získávají zkušenosti na nejrůznějších pracovních pozicích. Společně s osvojováním
teoretických znalostí v oboru každoročně narůstá i zkušenost s prací v oboru. Průzkum ukázal,
že při studiu pracovalo 96,71 % absolventů. Skoro dvě třetiny (62,36 %) z nich zastávaly práci,
jež souvisela se studiem.

Graf č. 25:

Práce při studiu (rok šetření 2020/21).

Graf č. 26: Průměrné hodnocení práce při studiu (rok šetření 2020/21). Šedé sloupce na
pozadí jsou shodné ve všech panelech a zachycují medián průměrných výsledků za jednotlivé
fakulty; černé úsečky vyznačují 95% interval spolehlivosti pro průměrný výsledek.
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Graf č. 27: Průměrné hodnocení práce při studiu – vážený průměr výsledků za celou VŠE
(rok šetření 2020/21). Černé úsečky vyznačují 95% interval spolehlivosti pro průměrný
výsledek.
Drtivá většina absolventů hodnotí své zkušenosti v prvním zaměstnání velmi kladně. Nejlépe
hodnotí dobré vztahy na pracovišti. Nejhůře si stojí mezinárodní prostředí.
Dobrovolnická činnost studentů na VŠE
Skoro 22 % respondentů bylo aktivních v dobrovolnické činnosti na VŠE. Nejvíce se angažují
studenti NF (29,6 %) a FPH (23,7 %), nejméně naopak FM JH (14,3 %) a FIS (20,2 %).

Graf č. 28:

Dobrovolnická činnost na VŠE (rok šetření 2020/21)
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Nalezení prvního zaměstnání
Nejvíce absolventů nalezlo práci v reakci na inzerát, početná je též skupina absolventů, jež
nalezla práci kontaktováním zaměstnavatele z vlastní iniciativy nebo též díky praxi či stáži
během studia. Údaje a pořadí za jednotlivé roky se významně neliší. Za zmínění stojí získání
zaměstnaní díky praxi či stáži během studia, které se drží na každoroční stabilní pozici okolo
20 %. Naopak počet respondentů, kteří uvedli, že práci našli přes personální agenturu, se rok
od roku snižuje. Došlo i k mírnému nárůstu nalezení práce díky škole. Také se oproti poklesu
v minulém akademickém roce zvýšil počet respondentů, kteří zahájili podnikání.

Graf č. 29: Způsob nalezení prvního zaměstnání (rok šetření 2020/21). Šedé sloupce
na pozadí jsou shodné ve všech panelech a zachycují medián průměrných výsledků
za jednotlivé fakulty; černé úsečky vyznačují 95% interval spolehlivosti pro průměrný
výsledek.

Graf č. 30:

Doba hledání prvního zaměstnání (rok šetření 2020/21)
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5. PRVNÍ ZAMĚSTNÁNÍ ABSOLVENTŮ
Vykonávaná profese
Graf 31 ukazuje jednotlivé pracovní oblasti, v nichž našli absolventi VŠE uplatnění.
Nejfrekventovanějšími obory byly odborník PR a marketingu (především FMV a FPH),
controller, finanční analytik a asistent auditora (FFÚ), IT konzultant a programátor (FIS). Data
poskytnutá absolventy NF byla více variabilní.

Graf č. 31:

Pracovní pozice v prvním zaměstnání (rok šetření 2020/21)
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Graf č. 32:

Po absolutoriu stejný zaměstnavatel (rok šetření 2020/21)

Hrubý měsíční příjem v prvním zaměstnání po ukončení školy
Z grafu 33 je zřejmé, že nejčastější hrubý měsíční příjem v prvním zaměstnání se pohybuje
mezi 30 001 Kč až 40 000 Kč. Do tohoto intervalu se zařadilo 31,51 % respondentů. Téměř
18 % absolventů dosáhlo ve svém prvním zaměstnání platu mezi 40 001 Kč a 50 000 Kč.
Z úhrnného množství 11,82 % respondentů odpovědělo na tuto otázku, že se jejich plat
pohybuje mezi 20 001 Kč a 30 000 Kč. Hrubý měsíční příjem absolventů se nachází nejčastěji
mezi 30 001 Kč a 50 000 Kč.

Graf č. 33: Příjem v prvním zaměstnání podle pohlaví (rok šetření 2020/21). Šedé sloupce
na pozadí jsou v obou panelech stejné a ukazují relativní četnost za obě pohlaví dohromady.
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Graf č. 34: Příjem v prvním zaměstnání (rok šetření 2020/21). Šedé sloupce na pozadí jsou
shodné ve všech panelech a zachycují relativní četnosti za celou VŠE.
Graf 34 ukazuje, že plat vyšší než 60 001 Kč mají absolventi FIS, kteří taktéž dosáhli nejvyššího
zastoupení v intervalu příjmu mezi 50 001 Kč a 60 000 Kč. Intervalu mezi 40 001 Kč a
50 000 Kč dosáhli nejčastěji absolventi NF. Interval 20 001 Kč až 30 000 Kč vyšel přibližně
vyrovnaně. Interval 30 001 Kč až 40 000 Kč ovládly FMV, FPH, FFÚ a FM JH. Při pohledu
z druhé strany nejnižší příjem, nižší než 20 000 Kč, v prvním zaměstnání mají nejvíce studenti
z FM JH.
Souhrnně se současný hrubý příjem absolventů za rok 2020/21 se nacházel nejčetněji mezi
30 001 Kč a 50 000 Kč a jen velmi malá část absolventů nedosáhla na hranici 30 000 Kč
hrubého příjmu. Rozmezí 30 001 Kč až 50 000 Kč uvedlo přes polovinu mužů a přes polovinu
žen.

Graf č. 35: Příjem v aktuálním zaměstnání (rok šetření 2020/21). Šedé sloupce na pozadí
jsou v obou panelech stejné a ukazují relativní četnost za obě pohlaví dohromady.
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Graf č. 36: Příjem v aktuálním zaměstnání (rok šetření 2020/21). Šedé sloupce na pozadí
jsou shodné ve všech panelech a zachycují relativní četnosti za celou VŠE.
Nejvyšší příjmy měli dle dotazníkového šetření absolventi FIS. Většina z nich dosahuje
hrubého platu 60 000 Kč měsíčně. Ostatní fakulty se z velké části drží na stejných číslech, a sice
na platu 30 001 Kč až 50 000 Kč měsíčně. Minimum studentů má nižší měsíční plat než
20 000 Kč měsíčně.

6. SOUČASNÉ ZAMĚSTNÁNÍ ABSOLVENTŮ
Sektor
Z grafu 37 plyne, že u absolventů všech fakult převládají jako zaměstnavatelé soukromé
komerční společnosti, které absolventům nabízejí vyšší platové ohodnocení. Působí v nich
83,81 % a více absolventů. Výraznější je pak zaměstnání ve státním sektoru. Soukromé
neziskové organizace mají na všech fakultách velmi malé zastoupení, a to v řádu jednotek
procent. V porovnání absolventů v jednotlivých letech nejsou patrné žádné extrémní odchylky.

Graf č. 37:

Sektor současného zaměstnání absolventů (rok šetření 2020/21)
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Lokalita
Absolventi z roku 2020/2021 nejčastěji pracovali v Praze (téměř 82 %). Značná část absolventů
nalezla práci v zahraničí, především z FMV a FPH. Ostatní kraje v ČR jsou zastoupeny v řádu
jednotek procent, kromě Jihočeského kraje, kde nalezli uplatnění zejména absolventi FM JH.

Graf č. 38:

Lokalita současného zaměstnání absolventů (rok šetření 2020/21)

Velikost zaměstnavatele
Společnosti s více než 1000 zaměstnanců absorbují téměř 36 % absolventů z každé fakulty.
Menší společnosti (s 10 až 999 zaměstnanci), jejichž počet je výrazně vyšší, zaměstnávají téměř
57 % absolventů. V minulých letech byl podíl absolventů pracujících ve velkých firmách řádově
o 10 % menší.

Graf č. 39: Velikost současného zaměstnavatele absolventů (rok šetření 2020/21). Šedé
sloupce na pozadí jsou shodné ve všech panelech a zachycují relativní četnosti za celou VŠE.
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Používání sociálních sítí v zaměstnání
V zaměstnání absolventi nejčastěji využívají sítě LinkedIn a Facebook. Počet e-aplikací roste
a firmy se snaží i nadále být v neustálém kontaktu se svými zaměstnanci a zákazníky.

Graf č. 40: Používání sociálních sítí v současném zaměstnání absolventů (rok šetření
2020/21). Šedé sloupce na pozadí jsou shodné ve všech panelech a zachycují medián
průměrných výsledků za jednotlivé fakulty; černé úsečky vyznačují 95% interval spolehlivosti
pro průměrný výsledek.

7. ROZDÍLY PODLE POHLAVÍ
Rozdíly v příjmech mezi muži a ženami2
Z grafu 33 v části 5 vyplývá, že se na výši platu v prvním zaměstnání neprojevují genderové
rozdíly. Nejvíce ženských i mužských respondentů odpovědělo, že se jejich výplata pohybovala
mezi 30 001 Kč a 40 000 Kč. Další odpovědi už byly genderově nevyrovnané. Zatímco druhou
nejčastější odpovědí mužů byl interval mezi 40 001 Kč a 50 000 Kč, ženskou odpovědí byl
interval mezi 20 001 Kč a 30 000 Kč. Třetí nejčastější mužskou odpovědí byl interval mezi
20 001 Kč a 30 000 Kč. Třetí nejčastější odpovědí žen byl interval mezi 40 001 Kč a 50 000 Kč.
Graf 35 v části 5 znázorňuje platy respondentů v současném zaměstnání. Už na první pohled
je zřejmé, že si respondenti platově polepšili. Přesto je stále nejčastější odpovědí mužů i žen
interval mezi 30 001 Kč a 40 000 Kč. Druhým mužským intervalem je plat mezi 40 001 Kč
a 50 000 Kč a následně plat 60 001 Kč a více. Ženy následně odpovídaly, že se jejich plat
pohybuje mezi 40 001 Kč a 50 000 Kč, nebo naopak mezi 20 001 Kč a 30 000 Kč.

2

Tato část výzkumu odkazuje na grafy 33 a 35.
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8. PODNIKATELSKÁ AKTIVITA
Podnikatelská aktivita dle pohlaví
V grafu 41 můžeme vidět, že podnikatelská činnost se rok od roku zvyšuje u mužů i žen. Avšak
podnikání žen při zaměstnání se oproti loňskému roku snížilo z 14,5 % na 11,7 %.
Podnikatelská aktivita klesla i u mužů z 28,3 % na 26,6 %.

Graf č. 41:

Podnikatelská aktivita respondentů (rok šetření 2020/21).

Podnikatelská aktivita dle fakult
Podnikání zvolilo nejvíce absolventů FPH – 27,8 % a FIS – 25,5 %. Ostatní fakulty se drží
shodně okolo 13 % s výjimkou NF (7,4 %). Celkově se k podnikání z absolventů odhodlá každý
pátý.

Graf č. 42:

Podnikatelská aktivita respondentů (rok šetření 2020/21).
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Příspěvek studia k rozvoji podnikatelských schopností
Výsledky šetření ukázaly, že téměř 40 % absolventů nevidí vliv studia na rozvoj svých
podnikatelských schopností. Jak je patrné z grafu 43, studium FPH pomohlo 46,4 %
respondentů k rozvoji jejich samostatné činnosti. U absolventů FM JH je to skoro 37 %. Ostatní
fakulty se pohybují okolo 20 %.

Graf č. 43:

Pomohlo studium HS rozvinout podnikatelské schopnosti (rok šetření 2020/21)

9. HLAVNÍ ZJIŠTĚNÍ
Přes 41 % dotázaných absolventů studovalo magisterské studium šest semestrů. Více než 45 %
absolventů studovalo magisterské studium pět nebo čtyři semestry. Nejčastější věk absolventů
v době ukončení magisterského studia je 25 let.
40,26 % dotázaných absolventů využilo možnosti studovat v zahraničí, největší část tvořili
absolventi FMV.
Nejlepšího studijního průměru v rámci magisterského studia v akademickém roce 2020/2021
dosáhli absolventi FMV. Téměř třetina z nich se nacházela průměrně pod známkou 1,49.
Přes 22 % respondentů se při studiu zapojilo do dobrovolnické činnosti (např. činnosti ve
studentské organizaci) na VŠE. Nejvíce se angažovali respondenti z NF (skoro 30 %).
Respondenti uváděli jako nejčastější formu výuky na VŠE přednášky, následované
osvojováním teoretických znalostí a samostudiem. Dále se využívala ústní prezentace a práce
ve skupinách. Jako nejméně vyskytující se forma výuky byla označena stáž, praxe a e-learning.
VŠE se dlouhodobě snaží zvyšovat podíl praktických forem vůči teoretickým, stejně tak je
podporováno zvýšení podílu odborných stáží a případových studií napříč všemi fakultami.
Absolventi roku 2020/2021 nejčastěji uváděli, že se naučili velmi dobře pracovat s informacemi
a osvojili si ekonomické myšlení a jednání. Z manažerských, komunikačních a sociálních
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dovedností je jako nejčastěji získaná dovednost uváděna tvorba prezentací a písemný projev
spolu s týmovou prací. Mezi osvojenými osobními kompetencemi panují jen drobné rozdíly,
všechny jsou absolventy hodnoceny dlouhodobě pozitivně. Jako nejvíce osvojená dovednost
v tomto šetření vychází schopnost identifikace a řešení problému následována samostatným
rozhodováním.
Absolventi uvedli, že VŠE má kvalitní vyučující spíše ve vedlejších specializacích. Konkrétně
ve vedlejších specializacích na FMV, FPH a FM byli učitelé ohodnoceni na výbornou u více
než 50 % respondentů. Nejkvalitnější vyučující v hlavní specializaci podle průzkumu má
FM JH a FFÚ 74,1 % a nejhůře FMV se 54,2 %.
Výsledky průzkumu ukázaly, že 65,2 % absolventů by volilo stejný obor hlavní specializace,
avšak s rozdíly mezi fakultami. Nejvíce nespokojeni s volbou hlavní specializace jsou studenti
FMV; až 23,7 % by zvolilo jinou hlavní specializaci. Školu by však neměnilo 75,1 %
respondentů. Výběr vysoké školy by přehodnotilo 7,4 % (mírný nárůst) dotazovaných. Nejvíce
spokojeni s výběrem školy jsou absolventi FM JH, dále pak absolventi FIS a FFÚ.
Nejčastějším způsobem nalezení práce je již několik roků po sobě reakce na inzerát, v roce
2020/2021 takto našla své první zaměstnání většina absolventů. Následuje nalezení práce
v důsledku praxe či stáže během studia či kontaktování zaměstnavatele. Téměř 78 % absolventů
našlo své první zaměstnání prakticky okamžitě po ukončení studia, okolo 15 % z nich našlo
práci v rozmezí jednoho až tří měsíců.
Dlouhodobě se hrubý plat absolventů v prvním zaměstnání pohybuje zejména mezi intervaly
20 001 Kč až 30 000 Kč a 30 001 Kč až 40 000 Kč. V tomto rozmezí je plat většiny absolventů
i v jejich současném zaměstnání, procentuální zastoupení však klesá. Lze konstatovat, že plat
absolventů se s postupem času od ukončení studia zvyšuje. Zastoupení v intervalu 40 001 Kč
až 50 000 Kč se tento rok (2021) zvýšilo. Dlouhodobě nejvyšších nástupních platů dosahují
absolventi FIS, a to jak v prvním, tak i v jejich následujícím pracovním zařazení.
U stejného zaměstnavatele jako v průběhu studia zůstalo 56,5 % z dotázaných. Nejvíce
zůstávají ve svém prvním zaměstnání absolventi FM, a naopak nejméně absolventi FMV.
Propojení studia na VŠE a praxe je dle absolventů průměrné. Dlouhodobě nejlépe využívají
v praxi své znalosti absolventi FFÚ a FIS. Přes 96 % absolventů při studiu pracovalo. Toto číslo
se dlouhodobě zvyšuje, stejně jako poměr studentů pracujících v odvětví, které souvisí s jejich
studiem. U absolventů roku 2020/2021 je to více než 62 %.
Absolventi nejčastěji nastupují do soukromých společností. Z hlediska velikosti
zaměstnavatele, nejčastěji pracují absolventi ve velkých podnicích s 1 000 a více zaměstnanci.
V takto velkých podnicích pracují nejvíce absolventi NF, ve středních podnicích
(250-999 zaměstnanců) pracuje nejvíce absolventů FIS a v menších podnicích
(50-249 zaměstnanců) bychom našli nejvíce absolventů FPH.
Používání sociálních sítí v práci má rostoucí tendenci, absolventi používají LinkedIn (téměř
37 %), Facebook (víc než 21 %) a Instagram (14 %) v souvislosti se svým zaměstnáním.
Dle výsledků šetření muži podnikají více než ženy. Muži mají oproti ženám podnikání nejen
jako hlavní náplň práce, ale také více podnikají při jiné práci. Přes 27 % absolventů uvedlo,
že jejich studium přispělo k rozvoji podnikatelských schopností.
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