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1 HLAVNÍ ZJIŠTĚNÍ
Při porovnání charakteristik oborů na VŠE lze konstatovat, že Fakulta financí a účetnictví
(dále jen FFÚ) byla vnímána jako náročná, srozumitelná pro zaměstnavatele a zaměřená na
profesní uplatnění v oboru. V posledních letech došlo k mírnému zlepšení. Naopak Fakulta
mezinárodních vztahů (dále jen FMV) je v relativním srovnání vnímána jako méně náročná,
méně srozumitelná pro zaměstnavatele a méně zaměřená na profesní uplatnění v oboru,
v posledních letech došlo k mírnému zhoršení. Zlepšení v této oblasti je patrné na
Národohospodářské fakultě (dále jen NF).
Nejčastěji používané formy výuky na VŠE jsou dle absolventů osvojování teorie různými
způsoby, ústní prezentace studentů, samostudium, přednášky, vytváření písemných
materiálů a práce ve skupinách. V průběhu posledních let je patrný posun k více
interaktivním formám výuky – zvýšení četnosti zejména ústních prezentací studentů a práce
ve skupinách. V těchto změnách je v čele Fakulta podnikohospodářská (dále jen FPH), kde
došlo k nárůstu interaktivní výuky nejvíce.
Vzrostla i účast studentů na různých projektech a řešení praktických problémů, nejvíce je
tato forma využívána na Fakultě informatiky a statistiky (dále jen FIS) a na FPH. FIS si též
udržuje náskok v nácviku praktických dovedností. Na NF došlo ke značnému zvýšení zapojení
studentů do výzkumných projektů.
Celková studijní nabídka na VŠE je absolventy hodnocena velmi pozitivně – je dobrá
dosažitelnost povinných předmětů, solidní odborná úroveň výuky, studenti mají možnost
odborné specializace a získají praxi v ústní prezentaci. Jako jediné slabé místo je vnímána
příprava k odborné komunikaci v cizím jazyce, kde alespoň průměrného výsledku dosahuje
pouze FMV. Na NF je tato oblast vnímána stále jako podprůměrná, došlo nicméně ke
znatelnému zlepšení v porovnání s lety 2005/06.
Absolventi vnímají, že na VŠE je většina vyučujících velmi kvalitních, z toho více ve
vedlejších specializacích (71,1 %) než v hlavních (60,4 %). Nejkvalitnější vyučující v hlavní
specializaci jsou vnímáni na FFÚ, naopak nejméně kvalitní na FPH, kde se tento podíl
v posledních letech poměrně výrazně snížil. Ke zlepšení naopak došlo na NF. U vedlejších
specializací je situace jiná, neboť vedlejší specializace na FPH jsou hodnoceny výrazně lépe a
přitahují studenty z jiných fakult.
Většina studentů by si zvolila stejný obor hlavní specializace, mezi fakultami ale existují
značné rozdíly. Nepříliš dobře je situace vnímána na FMV, kde by si 42 % absolventů vybralo
jinou hlavní specializaci než tu, kterou na FMV studovalo. Relativně vysoký podíl
nespokojených s volbou své hlavní specializace je i na NF, a to 37 %, kde nicméně došlo
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v porovnání s rokem 2005/06 k výraznému zlepšení. Podobná je situace, i pokud jde
o specializaci vedlejší.
Vedlejší specializace dle studentů jsou také daleko více vztaženy k praxi a jsou tak v jejich
pohledu výraznějším přínosem pro jejich budoucí uplatnění. Při porovnání fakult lze
konstatovat, že první a čtvrtá fakulta mají nejvyšší spojení teorie a praxe s ohledem na
aktuální požadavky praxe. Naopak relativně hůře je vnímána FMV. Na FPH jsou výrazně lépe
vnímány vedlejší specializace než specializace hlavní. Zapojení odborníků z praxe do výuky se
v průběhu let příliš nemění a zůstává na průměrné úrovni, lepší situace je jen ve vedlejších
specializacích na FFÚ a FPH.
Absolventi vnímali, že pro jejich úspěšný vstup a budoucí kariéru na trhu práce byla nejlepší
hlavní specializace na FFÚ či FIS, dále pak vedlejší specializace na FFÚ, FPH a FIS. Specializace
na FMV a NF v tomto ohledu za ostatními fakultami zaostávají. FPH byla vnímána jako
nejlepší pro rozvoj podnikatelských schopností studentů.
Pokud jde o osvojení klíčových kompetencí během studia, absolventi všech fakult vnímají, že
během studia získali velmi dobré všeobecné znalosti a rozhled a naučili se velmi dobře
pracovat s informacemi. Teorii a metodologii si nejvíce osvojili absolventi FFÚ a NF,
počítačové dovednosti absolventi FIS a ekonomický styl myšlení a jednání absolventi NF. Jako
velmi dobré jsou vnímány osvojení si týmové práce (nejlépe na FPH) a dovednost prezentace
a písemného projevu, kde za ostatními fakultami mírně zaostává jen FFÚ. Osvojení si cizího
jazyka a práce v mezinárodním prostředí je jako dobré vnímáno jen na FMV. Týmová práce je
zase nejlépe hodnocena na FPH. Absolventi všech fakult vnímali jako dobré osvojení si
adaptace na změnu, nesení odpovědnosti a samostatného rozhodování. Jako ještě o něco
lepší byla vnímána situace v oblasti identifikace a řešení problémů a tvořivého myšlení a
jednání, a to zejména díky FIS a NF.
Pracovní zkušenosti získá během studia většina studentů VŠE, a to na všech fakultách.
Zkušenost s prací v oboru studia má 70 % studentů a stejné procento má zkušenost s prací
v oblasti se studiem nesouvisející. Oproti absolventům roku 2005/06 se délka práce
související i nesouvisející se studiem podstatně zvýšila. Tato data naznačují, že praktické
zkušenosti z oboru studia jsou u studentů poměrně značné a že tedy nutnost zavádění praxí
a stáží není na VŠE tak nutná jako případně na školách jiných. Ve zkušenostech s prací
související se studiem výrazně zaostávají studenti NF, kde má tuto zkušenost méně než 60 %
studentů (studium končících), na FPH je to více než 75 % studentů. Studenti NF oproti tomu
pracují více v oblastech s oborem nesouvisejících. Nejdelší praxi v oboru mají během studia
studenti FFÚ a FIS.
První zaměstnání nalezli absolventi nejčastěji tak, že reagovali na inzerát, a to v téměř
polovině případů. Díky škole (např. veletrhu pracovních příležitostí) našlo práci 7 % studentů.
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Ve svém prvním zaměstnání po ukončení školy začínají studenti pracovat nejčastěji na
pozici asistent auditora či daňového poradce (7,1 %), dále ve skupině profesí controller,
finanční analytik a specialista řízení rizik (5,9 %). Dalšími četnými oblastmi pracovního
uplatnění jsou specialista PR a marketingu, projektový manažer, odborník HR a vzdělávání,
odborník pojišťovnictví a peněžnictví, projektant a analytik IT a samostatný účetní a
fakturant.
Mezi fakultami jsou v oblasti prvního pracovního uplatnění značné rozdíly. Více než 83 %
absolventů FFÚ začne působit v oblasti financí a účetnictví a jejich pracovní uplatnění tak
přesně odpovídá zaměření fakulty. Na FMV je skutečné pracovní uplatnění daleko pestřejší,
absolventi začínají pracovat v oblasti PR a marketingu, ale také jako asistenti auditora a
daňového poradce či jako projektoví manažeři. Částečně tedy působí v oblasti
vystudovaného oboru, částečně mimo něj. Podobně pestré mají uplatnění i absolventi FPH,
kteří působí v oblastech pracovního uplatnění controller, finanční analytik a specialista řízení
rizik na místě prvním, odborník HR a vzdělávání na místě druhém a asistent auditora a
daňového poradce na místě třetím. Pestré uplatnění absolventů do značné míry odpovídá
různému zaměření jednotlivých kateder FPH.
U absolventů FIS je pracovní uplatnění jednoznačné, a to na oblast informačních
technologií, kde působí 59 % absolventů této fakulty. Absolventi NF působí nejčastěji
v oblastech ekonomický expert a analytik, odborný asistent, referent státní a veřejné zprávy
a obchodní referent.
Absolventi z let 2010/11 uvedli, že pracovali ve svém prvním zaměstnání nejčastěji
„základních“ 40–42,5 hodin týdně (v 41 %). Více než 50 hodin týdně pracovalo 24 % těchto
absolventů. V porovnání s absolventy z let 2005/06 je patrný pokles počtu hodin, které lidé
v práci tráví.
Hrubý měsíční příjem absolventů z let 2010/11 po ukončení školy nejčastěji spadal do
kategorie 24 001 až 30 000 Kč, což uvedlo 34 % absolventů. Dalších 24 % absolventů mělo
příjem v prvním zaměstnání mezi 30 001 a 40 000 Kč. Příjem vyšší než 50 000 Kč mělo 5 %
absolventů, 1 % absolventů dokonce přes sto tisíc korun. Příjem v prvním zaměstnání
v porovnání s absolventy z let 2005/06 znatelně vzrostl a situaci absolventů VŠE lze tak
považovat za příznivou.
Nejvyšší příjem po ukončení školy mají absolventi FIS, následovaní absolventy FPH a FFÚ.
Nižší příjem po ukončení školy mají absolventi FMV a zejména NF. U FMV došlo v porovnání
s ostatními fakultami ke znatelně nižšímu nárůstu příjmů po ukončení školy v porovnání
s lety 2005/06. Pouze méně než třetina absolventů VŠE nemá ve svém prvním zaměstnání po
promoci vyšší než průměrnou mzdu.
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Využití odborných znalostí získaných studiem v praxi vnímali nejlépe absolventi FFÚ, oproti
tomu absolventi NF jej vnímali jen jako průměrné. Ve svém prvním zaměstnání řídí nějakou
organizační jednotku 18 % absolventů VŠE. Mezi fakultami přitom existují značné rozdíly,
nejvíce začínají v manažerských pozicích působit absolventi FPH, nejméně absolventi FFÚ.
V době 4–5 let po ukončení studia absolventi z let 2005/06 nejčastěji působili jako odborní
pracovníci či pracovníci na úseku účetnictví a financí, dále jako zprostředkovatelé finančních
transakcí a jako vedoucí pracovníci finančních a hospodářských útvarů. Mezi fakultami byly
opět rozdíly podobné rozdílům v pracovním uplatnění absolventů z let 2010/11. Řada
absolventů VŠE v letech po ukončení studia manažersky povýšila. Plných 41 % absolventů
z let 2005/06 řídí alespoň jednu organizační jednotku.
S tím souvisí i růst příjmů absolventů. Čtyři až pět let po ukončení studia dosáhli absolventi
VŠE z let 2005/06 průměrného hrubého příjmu 54 239 Kč. Medián dosáhl hodnoty
47 000 Kč. Nejčastější příjmovou kategorií je kategorie od 40 001 do 50 000 Kč se 17,8 %,
následovaná kategorií od 50 001 do 60 000 Kč s 15,3 % a od 60 001 do 70 000 Kč s 14,2 %.
Celkem 7,5 % absolventů z let 2005/06 má čtyři až pět let po promoci měsíční příjem vyšší
než 100 000 Kč. Obecně lze tedy konstatovat, že příjem absolventů VŠE je v České republice
výrazně nadstandardní.
Rozdíly mezi fakultami byly přitom značné. Nejvyšší medián hrubého měsíčního příjmu byl na
FIS (53 000 Kč), následované FMV (49 000 Kč), FFÚ (46 000 Kč), NF (43 500 Kč) a FPH
(42 000 Kč). Největší podíl absolventů z let 2005/06 s příjmem nad 100 000 Kč je na FFÚ, a to
15,7 %.
Čerství absolventi VŠE z let 2010/11 nejvíce nastupovali do firem z odvětví bankovnictví a
jiného finančního zprostředkování (12,7 %), poradenských firem (audit a daně) v 12,1 %
případů a do IT firem (10,6 %). V porovnání s lety 2005/06 je znát výrazný propad, pokud jde
o nástup absolventů do výrobních firem. Naopak se zvýšil počet absolventů začínajících svou
pracovní kariéru v poradenských, respektive auditorských firmách. Mezi jednotlivými
fakultami jsou opět zřetelné rozdíly odrážející jejich oborové zaměření. Dominantní část
absolventů VŠE (87 %) začala po škole pracovat v soukromé komerční společnosti, jen 10 %
ve veřejném a státním sektoru.
Z absolventů promujících v roce 2010/11 pouze necelá 4 % pracují v zahraničí. Z těch, co
zůstali pracovat v České republice, pracuje téměř 85 % absolventů v Praze. Nadpoloviční
většina respondentů pracuje v současnosti ve velké organizaci, která má víc než
250 zaměstnanců. Podíl absolventů pracujících v MSP se nicméně v průběhu let zvýšil.
Z absolventů VŠE z let 2005/06 pracuje 40,5 % stále u svého prvního zaměstnavatele. Celkem
17 % absolventů zažilo alespoň krátké období nezaměstnanosti, které nejčastěji trvalo od
jednoho do tří měsíců.

4.

Uplatnění absolventů VŠE | Rozvojové a poradenské centrum VŠE

Kapitola 1

[HLAVNÍ ZJIŠTĚNÍ]

Pro absolventy jsou v práci nejdůležitější čtyři různé oblasti, kterými jsou 1. možnost učit se
nové věci, 2. využití schopností a pocit naplnění, 3. dobré vztahy na pracovišti a 4. dobré
pracovní podmínky. Oblastmi, ve kterých je největší rozdíl mezi důležitostí přikládanou dané
oblasti absolventy a vnímáním skutečného stavu ve firmách, jsou využití schopností a pocit
naplnění, dobrá pracovní perspektiva a podpora ze strany vedení. V těchto oblastech nejsou
očekávání absolventů nejvíce naplněna.
Absolventi VŠE muži dosahují znatelně vyšších příjmů než absolventky ženy. Vysvětlení
rozdílu v příjmech není přitom možné vysvětlit například rozdílem v odpracovaných hodinách
týdně, kde nejsou rozdíly mezi muži a ženami statisticky významné.
Podnikatelská aktivita absolventů VŠE se výrazně liší podle jednotlivých fakult. Na FIS téměř
třetina absolventů podniká, ať již jako hlavní činnost či při zaměstnání. Na druhém místě je
FPH. Oproti tomu podnikatelská aktivita absolventů FFÚ a FMV je velice nízká. Podnikání se
věnuje více než dvakrát tolik mužů než žen.
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2 ÚVOD
Cílem v této zprávě prezentovaného výzkumu bylo získat poznatky o tom, jak vypadá začátek
pracovní kariéry absolventů VŠE po ukončení studia. Dále potom to, jak absolventi hodnotí
získané vysokoškolské vzdělání na VŠE. Zpráva přináší řadu informací o nejčastěji
zastávaných pracovních činnostech, charakteristikách zaměstnavatelů, příjmech absolventů,
jakož i další souvislosti s pracovní kariérou absolventů VŠE spojené.
Ve zprávě jsou porovnávány jednotlivé fakulty a jejich absolventi na základě řady kritérií. Též
je postižen vývoj mezi lety 2005/06 a 2010/11. Informace zde obsažené mohou dobře
posloužit absolventům pro zhodnocení své vlastní kariéry v porovnání s ostatními a
studentům pro lepší plánování svého budoucího uplatnění. Fakultám informace pomohou
pro získání zpětné vazby na studium na dané fakultě a pro lepší poznání uplatnění svých
absolventů. Konečně zaměstnavatelům zpráva poskytuje přehled o tom, v jakých oborech a
u jakých firem nacházejí absolventi VŠE uplatnění.

2.1 Metodika výzkumu
Vysoká škola ekonomická v Praze je rozdělena do šesti fakult, kterými jsou Fakulta financí a
účetnictví (FFÚ), Fakulta mezinárodních vztahů (FMV), Fakulta podnikohospodářská (FPH),
Fakulta informatiky a statistiky (FIS) a Národohospodářská fakulta (NF). Šestou fakultou je
Fakulta managementu (FM), která se nachází v Jindřichově Hradci. Z této fakulty bylo získáno
jen málo vyplněných dotazníků. V dalším textu tedy nebude tato fakulta vyhodnocována
samostatně, protože by vyhodnocení bylo vzhledem k malému počtu respondentů
nespolehlivé.
Dotazování bylo realizováno ve dvou kolech. V prvním kole bylo v létě 2010 osloveno
3177 absolventů VŠE z let 2005/06, jako součást celostátního projektu Reflex 2010
koordinovaného Střediskem vzdělávací politiky PedF UK. Absolventům byly rozeslány dopisy
na jejich promoční adresy a byli požádáni, aby vyplnili on-line dotazník pod svým
přístupovým kódem, který jim byl též zaslán.
Dotazník byl rozdělen do následujících částí:
A. Zmapování vysokoškolských studií
B. Vzdělání před vysokou školou a praxe během studia
C. Hodnocení vysokoškolského studia
D. Přechod ze školy do praxe
6.
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E. První zaměstnání
F. Profesní historie a současná situace
G. Současná práce
H. Kompetence (znalosti, schopnosti, dovednosti)
J. Hodnoty a orientace
K. Osobní údaje

Souhrnné informace z tohoto výzkumu pro Českou republiku jsou k dispozici na webových
stránkách http://www.strediskovzdelavacipolitiky.info.
Druhé kolo výzkumu bylo realizováno v říjnu 2011. V tomto případě byli osloveni čerství
absolventi VŠE z let 2010/11, kteří se zaregistrovali do databáze absolventů vedené
Rozvojovým a poradenským centrem. Ti byli požádáni, aby na jinak nezveřejněné adrese, na
kterou jsme jim poslali přímý kontakt, vyplnili připravený dotazník.
Dotazník vycházel z předlohy použité v prvním kole výzkumu, ale byl výrazně zkrácen.
Zaměřil se (vzhledem k zaměření na čerstvé absolventy) jen na první práci po ukončení
studia, nikoli na rozbor následné profesní kariéry. Naopak tím, že byl sběr dat realizován
výlučně na VŠE, bylo možné se podrobněji zaměřit i na vedlejší specializace.

2.2 Popis zkoumaného souboru
Z celkem 3 177 absolventů VŠE z let 2005/06, kteří byli osloveni s žádostí o vyplnění
dotazníku v prvním kole v rámci projektu Reflex, jich dotazník vyplnilo 687, míra návratnosti
byla tedy 21,6 %. Z 2 946 absolventů VŠE z let 2010/11 oslovených v rámci druhého kola
vyplnilo dotazník 536 absolventů, míra návratnosti byla tedy 18,2 %.
Absolventům z let 2010/11 bylo v čase dotazování průměrně 27,19 let (SD = 1,74 roku),
nejčastěji pak byli narozeni v roce 1985. Absolventům z let 2005/06 bylo v době realizace
průzkumu průměrně 30,97 let (SD = 2,32 roku), nejčastěji byli narozeni v roce 1980.
V následujících dvou grafech je ukázán poměr mužů a žen mezi absolventy jednotlivých
fakult, kteří se do výzkumu zapojili, a to jak u absolventů z let 2010/11 (Graf 1), tak z let
2005/06 (Graf 2).
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Graf 1 Rozložení respondentů podle pohlaví a fakult v druhém kole výzkumu (N=536)
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Graf 2: Rozložení respondentů podle pohlaví a fakult v prvním kole výzkumu (N=687)
180
160
140
120
100

113

86
žena

78

80

18

60
40
45

20

44

61

muž

63

64
38

31
8

0
FFÚ

FMV

FPH

FIS

NF

FM JH

Většina studentů VŠE jsou ženy1, v pozorovaném souboru tedy také převažovaly ženy, které
tvořily 59,9 % respondentů v prvním kole výzkumu a 63,8 % respondentů ve druhém kole
výzkumu. U žen byla vyšší míra návratnosti než u mužů. Pouze na Fakultě informatiky a
statistiky výrazně převyšovali muži počet žen, což též odpovídá reálnému stavu.
Počet získaných dotazníků podle fakult odpovídá relativně dobře poměru počtu studentů
jednotlivých fakult. Nejvíce studentů navštěvuje Fakultu mezinárodních vztahů a Fakultu
podnikohospodářskou, což odpovídá i vyššímu zastoupení těchto fakult v souboru. V druhém
kole výzkumu došlo k získání relativně nízkého počtu odpovědí z Národohospodářské fakulty,
což může u této fakulty o něco snižovat validitu výsledků. Je to dáno tím, že
1

Celkový počet studentů v červnu 2009 činil 18 755. Z toho bylo 10 080 žen a 8 675 mužů.
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Národohospodářská fakulta se teprve nedávno připojila ke spolupráci na rozvoji kontaktů
s absolventy a v absolventské databázi je tak méně kontaktů na absolventy z této fakulty.
V obou letech se též díky omezeným možnostem kontaktů na absolventy Fakulty
managementu v Jindřichově Hradci podařilo získat jen málo odpovědí od těchto absolventů.
Z toho důvodu nebudou výsledky pro tuto fakultu dále ve výzkumné zprávě analyzovány.
Dále je třeba poznamenat, že počty absolventů 2010/11 dle fakult se poměrně výrazně liší
dle studované vedlejší specializace. Z dotazovaných čerstvých absolventů jich 98 studovalo
vedlejší specializaci na FFÚ, 121 na FMW, 236 na FPH, 21 na FIS a 45 na NF. Je tedy patrný
přesun studentů zejména z FMV a FIS na FPH, kde si volí specializaci, která buď více odpovídá
jejich budoucímu profesnímu zaměření či která vhodně doplňuje jimi studovanou hlavní
specializaci.
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3 HODNOCENÍ STUDIA NA VŠE
3.1 Charakteristiky oboru
Charakteristiky oboru jsou dále rozebrány s ohledem na jeho náročnost, srozumitelnost pro
zaměstnavatele a jeho zaměření na profesní uplatnění absolventů. To vše očima absolventů
z let 2010/11 a 2005/06.
1. Náročnost oboru
Fakulta financí a účetnictví byla absolventy považována za náročnou, a to jak absolventy z let
2005/06, tak těmi z let 2010/11. Její náročnost přitom dle absolventů ještě mírně vzrostla.
Jako spíše náročná, a ve vzájemném porovnání fakult jako druhá nejnáročnější, je čerstvými
absolventy vnímána Fakulta informatiky a statistiky. Největší posun v náročnosti
zaznamenala Národohospodářská fakulta, která je též nyní vnímána za spíše náročnou.
Naopak největší posun v opačném směru zaznamenala Fakulta mezinárodních vztahů, kterou
absolventi z let 2005/06 vnímali jako druhou nejnáročnější, ale čerství absolventi jí vnímají
jako nejméně náročnou ze všech fakult. Rozdíly mezi fakultami jsou statisticky významné
(F = 39,10, df = 4, p = 0,000).
2. Srozumitelnost oboru pro zaměstnavatele
Absolventi se též vyjadřovali k tomu, zda vnímají, že zaměstnavatelé vědí, co je obsahem
oboru, který vystudovali. Nejčitelnější pro zaměstnavatele je podle nich FFÚ (spíše
srozumitelný obsah oboru), následována FPH na místě druhém a FIS na místě třetím. Jako
pro zaměstnavatele méně srozumitelný je vnímán obsah oborů na FMV a NF, kde nicméně
NF udělala v očích čerstvých absolventů pokrok. Rozdíly mezi fakultami jsou statisticky
významné (F = 11,92, df = 4, p = 0,000).
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Graf 3: Charakteristiky oborů na jednotlivých fakultách a jejich porovnání ze strany absolventů z let 2005/06
a 2010/2011
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Pozn. odpovědi škála 1 = vůbec ne až 5 = ve velké míře.

3. Zaměření oboru na profesní uplatnění
Dále byli absolventi dotazováni, zda vnímají, že byl jejich obor zaměřen na budoucí profesní
uplatnění. Jako nejlepší vnímali toto zaměření oboru opět absolventi FFÚ, následováni
absolventy FIS a absolventy FPH. Absolventi spíše souhlasili s tím, že jsou jejich obory
zaměřené na profesní uplatnění. V porovnání mezi lety mírně ztratila FPH. U zbývajících dvou
fakult (FMV a NF) absolventi vnímali, že jimi studovaný obor na budoucí profesní uplatnění
spíše zaměřen není. U NF je přitom možné pozorovat mírný pozitivní trend. Rozdíly mezi
fakultami jsou statisticky významné (F = 21,09, df = 4, p = 0,000).

3.2 Formy výuky
V největší míře užívanou formou výuky v hlavní specializaci je dle čerstvých absolventů
tradičně získávání teoretických znalostí různými způsoby. Na druhém místě jsou pak ústní
prezentace studentů. Tato forma výuky zaznamenala v porovnání absolventů z let 2005/06 a
2010/11 největší rozmach. Na dalších místech se umisťují samostudium a přednášky
vyučujících, které se co do rozšíření téměř nezměnily. Oproti starším absolventům vnímají
čerství absolventi četnější vytváření písemných materiálů a tvorbu různých seminárních
prací. Velký skok zaznamenala též práce ve skupinách, kterou absolventi z let 2005/06
11.
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vnímali jako spíše nepoužívanou formu výuky. Čerství absolventi ji již vnímají jako spíše
používanou.
Ke zlepšení došlo v oblasti učení se zapojením do projektů a řešením problémů, které čerství
absolventi vnímají jako průměrně využívané. Spíše nevyužívané jsou pak ještě praktický
výcvik pro osvojení dovedností, či účast na výzkumných projektech. V obou těchto formách
výuky došlo k mírnému zlepšení. Stále nevyužívány jsou stáže a praxe ve firmách, které jsou
nejméně používanou formou výuky na VŠE ze všech zkoumaných.
Graf 4: Způsoby výuky v hlavní specializaci na VŠE – porovnání ze strany absolventů z let 2005/06 a
2010/2011
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Zajímavé výsledky poskytují také porovnání forem výuky v hlavní a vedlejší specializaci.
Pořadí jednotlivých forem výuky se příliš nemění, je však možné pozorovat významně větší
praktičnost výuky ve vedlejších specializacích než ve specializacích hlavních.
Nejčastější zůstává osvojování teorie, ale již jen s menším náskokem před ústními
prezentacemi studentů. Dále následují přednášky, ale také práce ve skupinách. Až o něco
méně se používá vytváření písemných materiálů, samostudium a učení se účastí v projektech
a řešením problémů. Spíše četný je také praktický výcvik zaměřený na osvojování
dovedností. Jako nejméně používané formy výuky zůstávají účast na výzkumných projektech
a stáže a praxe, nicméně jejich četnost je dle mínění absolventů o něco větší než v hlavní
specializaci.
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3.2.1 Mezifakultní srovnání
Rozdíly mezi fakultami jsou ve všech níže uvedených formách výuky v hlavní specializaci
statisticky významné, téměř všechny na hladině významnosti p < 0,001, pouze u stáží a
samostudia jsou si fakulty o něco podobnější a rozdíl mezi nimi je na hladině p < 0,05.
Porovnání jednotlivých forem výuky je prezentováno ve třech hlavních oblastech, kterými
jsou:
1. "klasické" formy výuky – přednášky, osvojování teorie, samostudium a psaní
seminárních a jiných odborných prací
2. interaktivní formy výuky v učebnách, event. i mimo ni – práce ve skupinách, výcvik za
účelem získání praktických dovedností a ústní prezentace studentů
3. formy výuky mimo učebnu v kontaktu s praxí – účast na projektech a řešení
problémů, účast na výzkumných projektech a stáže a praxe
Klasické formy výuky – porovnání fakult
Jako hlavní formy výuky vnímali jak absolventi z let 2005/06, tak absolventi z let 2010/11
získávání teoretických znalostí v širokém slova smyslu. Jedinou fakultou, kde došlo ke snížení
této oblasti, byla FMV, což může souviset s vnímaným poklesem náročnosti studia. Mezi
hlavní formy výuky patří zajisté přednášky (zejména na FFÚ a NF), na které je kladena o něco
nižší váha při studiu na FPH, k poklesu došlo i na FMV. Samostudium též zůstává přirozenou
součástí studia na všech fakultách, situace je ve srovnání let i fakult poměrně vyrovnaná.
Pokud jde o psaní seminárních a jiných odborných prací, došlo na všech fakultách
v porovnání let ke zvýšení této formy výuky, nejvíce na FMV. Relativně méně píšou texty
studenti FFÚ, kde je zase největší důraz na osvojení si teorie. Národohospodářská fakulta ve
svých požadavcích na studenty kombinuje požadavky na osvojení si teorie s přenesením
těchto poznatků do seminárních prací studentů.
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Graf 5: Klasické formy výuky v hlavní specializaci na jednotlivých fakultách a jejich vývoj
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Pozn. odpovědi škála 1 = vůbec ne až 5 = ve velké míře.

Interaktivní formy výuky – porovnání fakult
Další oblastí forem výuky je taková, kde dochází k interakci jednotlivých studentů spolu
navzájem. Jedná se především o práci ve skupinách, dále o ústní prezentace připravené
studenty a výcvik zaměřený na osvojení si praktických dovedností a zkušeností. Jak je vidět
na grafu, mezi fakultami panují v této oblasti značné rozdíly. Nejvíce používané jsou ústní
prezentace studentů, které se v posledních letech na všech fakultách značně rozšířily.
Relativně méně časté jsou nicméně stále na FFÚ. Ještě výraznější rozdíly mezi fakultami jsou
v oblasti práce studentů ve skupinách. Opět na všech fakultách došlo ke zvýšení používání
této formy výuky. Nejvíce je využívána na FIS a FPH, méně potom zejména na FFÚ a NF.
Konečně v oblasti výcviku zaměřeného na získávání praktických dovedností opět došlo
k většímu využívání na všech fakultách. Nejvíce je tato forma využívána na FIS, dále potom
na FPH. Relativně nejméně jsou praktické dovednosti cvičeny na NF.
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Graf 6: Interaktivní formy výuky v hlavní specializaci na jednotlivých fakultách a jejich vývoj
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Pozn. odpovědi škála 1 = vůbec ne až 5 = ve velké míře.

Formy výuky v terénu – porovnání fakult
V poslední oblasti forem výuky dochází k práci na projektech, ať již praktických či
výzkumných, k řešení různých problémů praxe, studenti se účastní stáží ve firmách a
podobně. Pokud jde o účast na projektech a řešení praktických problémů, došlo na všech
fakultách ke zvýšení využití této formy výuky. Nejvíce je využívána na FIS a FPH, nejméně
potom na FFÚ.
Výrazně méně je využíváno zapojení studentů do výzkumných projektů. Relativně nejvíce,
i když ne moc, využívá tuto formu NF a FIS, kde zejména u NF došlo k výraznému zvýšení této
formy v posledních letech. Stáže a praxe zůstávají marginální formou výuky na všech
fakultách, jsou spíše výjimečné. Tento fakt nicméně souvisí se situací, kdy valná většina
studentů VŠE při studiu již pracuje, navíc často ve svém oboru. V tomto kontextu není tedy
zatím tak zásadní, aby VŠE jako instituce stáže studentů výrazněji podporovala. Situace na
pracovním trhu v budoucnu se může nicméně vyvíjet směrem ne tak pozitivním. V takovém
případě bude důležitost stáží, praxí a jejich podpory růst a bude potřeba, aby na to VŠE a její
jednotlivé fakulty vhodným způsobem reagovaly.
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Graf 7: Formy výuky v terénu v hlavní specializaci na jednotlivých fakultách a jejich vývoj
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Celkově se dá na základě vnímání absolventů z let 2005/06 a 2010/11 říci, že v posledních
letech vzrostla pestrost forem výuky na VŠE. Všechny fakulty zvýšily využití interaktivních
forem výuky, kladou větší důraz na ústní i písemnou prezentaci ze strany studentů. Přitom
zůstává zachována četnost využívání přednášek, samostudia, zvýšil se počet psaných
seminárních prací. Relativně nejteoretičtější a nejméně interaktivní zůstává výuka na FFÚ,
což může pochopitelně souviset se specifiky oboru. Pokroky v zavádění nových forem výuky
jsou však patrné, zejména v oblasti práce ve skupinách a ústní prezentace studentů. NF zase
nejvíce pokročila v nárocích na studenty, pokud jde o akademické nároky související
s výzkumem, znalostí teorie a psaním odborných prací. Formy výuky orientované na
uplatnění v praxi jsou nejvíce využívány na FPH a FIS. Na FPH velmi výrazně vzrostla práce ve
skupinách, FIS si udržuje náskok v nácviku praktických dovedností.
Nakonec uveďme, že statisticky významné rozdíly jsou vnímány i u vedlejších specializací.
Statisticky významné rozdíly opět nejsou pouze u stáží a samostudia.
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3.3 Studijní nabídka a podmínky
studia
Celková studijní nabídka VŠE je absolventy z let 2010/11 (N=523) hodnocena velmi pozitivně,
snad jedinou výjimku tvoří příprava na odbornou komunikaci v cizím jazyce, která je
hodnocena jako spíše podprůměrná - přičemž je navíc třeba vzít v potaz, že tuto statistiku
drží nad vodou především Fakulta mezinárodních vztahů. Jako spíše nadprůměrné jsou
vnímány možnosti odborné specializace, nicméně jedná se o druhou nejhůře hodnocenou
kategorii z vybraných.
Graf 8: Studijní nabídka za VŠE 2010/11
5,0
4,5
4,0
3,5
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
Časová
koordinace
kurzů

Dosažitelnost
povinných
předmětů

Příprava k
odborné
komunikaci v
cizím jazyce

Praxe v ústní
prezentaci

Odborná úroveň
výuky

Možnosti
odborné
specializace

Pozn. odpovědi škála 1 = velmi špatně až 5 = velmi dobře.

Vysoké hodnocení si na všech fakultách udržuje odborná úroveň výuky. Velmi vysoká
odbornost je vnímána u Fakulty financí a účetnictví, naopak jako jen spíše vyšší u FMV a FPH.
Dosažitelnost povinných předmětů, stejně jako časová koordinace kurzů je vnímána
absolventy všech fakult jako dobrá, mezi fakultami nejsou statisticky významné rozdíly.
I z údajů předchozího grafu jasně vyplývá nízká spokojenost s odbornou komunikací v cizím
jazyce, u níž průměru dosahuje jen Fakulta mezinárodních vztahů. U všech ostatních fakult je
vnímána příprava na komunikaci v cizím jazyce jako špatná či spíše špatná, nejhůře je situace
vnímána na FFÚ a FIS, mezi fakultami jsou statisticky významné rozdíly (F = 18,75, df = 4,
p = 0,000).
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V praxi v ústní prezentaci vyniká FPH, kde studenti chválí tuto průpravu, ale i na jiných
fakultách je tato složka hodnocena jako dobrá. Pouze na FFÚ je hodnocena jako průměrná.
Mezi fakultami jsou opět statisticky významné rozdíly (F = 8,66, df = 4, p = 0,000).
Graf 9: Studijní nabídka za jednotlivé fakulty v roce 2020/11
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Možnosti odborné specializace jsou vnímány jako spíše dobré, stejně tak aktuálnost
vyučované odborné metodologie, kde nicméně v porovnání s ostatními fakultami mírně
zaostávají FMV a FPH, rozdíly jsou opět statisticky významné.
Porovnáme-li současnou situaci s absolventy z let 2005/06, na všech fakultách mimo FIS
mírně pokleslo vnímání možností časové koordinace kurzů. To může být spojeno s výrazným
zvýšením množství studentů studujících na VŠE, které nebylo spojeno s odpovídajícím
růstem na straně dostupných místností a v nich vyučovaných kurzů. Pro studenty je tak těžší
si kurz zapsat. S výjimkou FIS na všech fakultách mírně poklesla i dosažitelnost odborných
předmětů. Pokud jde o přípravu k odborné komunikaci v cizím jazyce, její vnímání velmi
pokleslo na FFÚ a FIS, naopak ke značnému zvýšení došlo ve vnímání absolventů NF, která
v tomto ohledu postoupila dopředu.
K velmi razantnímu zlepšení došlo v praxi v ústní prezentaci, a to na všech fakultách.
V oblasti aktuálnosti vyučované metodologie a odborné úrovně výuky byly změny menší.
Mírně pozitivní byly v obou oblastech na FFÚ, FIS a NF, naopak k mírnému zhoršení došlo na
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FPH a zejména FMV. Na všech fakultách je o něco menší možnost odborné specializace v
porovnání vnímání čerstvých absolventů a těch z let 2005/06.

3.4 Kvalita vyučujících
Absolventi z let 2010/11 (N=528) kvantifikovali podíl velmi kvalitních vyučujících na míru
60,4 % v hlavní specializaci a ve vedlejší specializaci na úroveň 71,1 %, tedy o více jak deset
procent vyšší.
Nejkvalitnější vyučující jsou ve vnímání čerstvých absolventů více zastoupeni na FFÚ (nad
70 %), následované NF a FIS. Naopak menší podíl kvalitních vyučujících v hlavní specializaci je
absolventy vnímán na FMV a zejména na FPH. Rozdíly mezi fakultami jsou přitom statisticky
významné (F = 18,90, df = 4, p = 0,000).
Při porovnání s absolventy z roku 2005/06 jsou patrné rozdíly ve vnímání kvality vyučujících,
změny nastaly v umístění fakult, ale i ve zvýraznění a prohloubení diskrepancí ve vnímání
této kvality. K propadu došlo u FPH, kde jsou učitelé hlavní specializace vnímání jako kvalitní
jen v polovině případů, v průběhu let došlo v tomto aspektu k propadu z třetího místa mezi
fakultami na místo poslední. K největšímu zlepšení došlo naopak u NF, kde se vnímaný podíl
kvalitních vyučujících v hlavní specializaci zvýšil za pět let o 15 %.
Graf 10: Podíl kvalitních vyučujících dle vnímání absolventů jednotlivých fakult z let 2010/11 a 2005/06 (v %)
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Při porovnání kvality vyučujících ve vedlejší specializaci se nejvýše umístila FFÚ (81 %
kvalitních vyučujících), s odstupem následovaly FIS (73 %) a FPH (71 %). O něco níže pak
následovaly NF (68 %) a FMV (66 %). Rozdíly mezi fakultami jsou statisticky významné
(F = 6,59, df = 4, p = 0,000), kdy jsou jako méně kvalitní vnímáni vyučují vedlejších specializací
na FMV v porovnání s vyučujícími vedlejších specializací na FFÚ, FPH a NF.
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Zajímavé je též srovnání vyučujících v hlavní specializaci na jednotlivých fakultách a
vyučujícími ve vedlejší specializaci. S výjimkou Národohospodářské fakulty na ostatních
fakultách převažovalo vnímání vyšší kvality vyučujících ve vedlejší specializaci. Tento rozdíl je
markantní na Fakultě podnikohospodářské, kde absolventi z let 2010/11 vnímali, že je o více
než 20 % více velmi kvalitních vyučujících ve specializacích vedlejších než ve specializaci
hlavní.

3.5 Vnímání kvality hlavní a vedlejší
specializace
Je patrné, že většina studentů by si zvolila stejný obor hlavní specializace. Mezi fakultami ale
existují značné rozdíly, které jsou statisticky významné (F = 9,10, df = 4, p = 0,000). Na FMV
lze pozorovat, že 42 % absolventů by si vybralo jinou hlavní specializaci, než tu, kterou na
FMV studovalo. Tím vyjadřují svou nespokojenost s vybranou hlavní specializací. Podobně
vysoký je podíl absolventů NF, kde by si svou hlavní specializaci znovu nevybralo 37 %
absolventů.
Podíl nespokojených absolventů na zbývajících třech fakultách je výrazně nižší. Jedná se
o 21 % nespokojených s volbou hlavní specializace na FPH, 17 % na FIS a 15 % na FFÚ.
Podobný profil představuje porovnání fakult, pokud jde o volbu vedlejší specializace. Opět je
nejvyšší podíl nespokojených s volbou vedlejší specializace na NF a zejména na FMV, kde
dosahuje 36 %. Naopak na FIS, FFÚ a FPH je s volbou vedlejší specializace spokojeno přes
80 % absolventů. Rozdíly mezi fakultami nicméně nejsou, pokud jde o volbu vedlejší
specializace, statisticky významné.
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Graf 11: Kdyby mohli svobodně zvolit, zvolili by stejnou absolventi z let 2010/11 a 2005/06 stejnou
specializaci? (v %)
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Užitečné je porovnání s vnímáním absolventů z let 2005/06. Z toho je patrné, že s výjimkou
FIS došlo ke zlepšení u všech fakult. Největší pozitivní skok učinila NF, kterou absolventi z let
2005/06 vnímali mimořádně kriticky. U čerstvých absolventů je již toto vnímání výrazně
pozitivnější. Jak již bylo uvedeno, u absolventů FMV je i přes zlepšení ukazatele stále
procento spokojených nízké. Je také možné, že absolventi z let 2005/06 nereflektují pouze
rozdílné podmínky na fakultách v době svého studia v porovnání s dneškem, ale jsou též
kritičtější, protože jsou vzhledem ke své delší pracovní zkušenosti lépe schopni srovnat
přínos hlavní specializace s požadavky praxe.
U absolventů z let 2005/06 jsme též zjišťovali, zda by si dokonce vybrali ke studiu nejen jinou
hlavní specializaci, ale také jinou vysokou školu. Studovat na jiné vysoké škole by si zvolilo
mezi 8 % (na FIS) a 16 % (na FMV) studentů. Jiný obor na jiné VŠ by studovalo 13 %
absolventů FMV a NF. Z absolventů FIS by 5 % studovalo stejný obor na jiné VŠ.

3.6 Vztah studia k praxi
Na otázky týkající se této kapitoly odpovědělo 536 absolventů z let 2010/11 a 637
absolventů z let 2005/06 z různých fakult VŠE. Můžeme si povšimnout jasně patrného rozdílu
v míře, v které vyniká studium vedlejších specializací ve vztahu k praxi. Nejmarkantnější
diskrepance je v oblasti, která pokrývá svým obsahem hlavní náplň této kapitoly, a to
propojení teorie a praxe, kde vedlejší specializace převýšila hlavní o skoro celý stupeň na
škále od jedné do pěti. Z tohoto srovnání je jasný přínos vedlejších specializací pro další
pracovní uplatnění absolventů.
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Graf 12: Vztah studia k praxi 2010/11
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Při souhrnném porovnání fakult lze konstatovat, že první a čtvrtá fakulta mají nejvyšší
spojení teorie a praxe s ohledem na aktuální požadavky z praxe. Naopak nejhůře je na tom
fakulta druhá. Rozdíly mezi fakultami jsou přitom statisticky významné, největší rozdíly jsou
v aktuálnosti vzdělávání s ohledem na požadavky praxe (F = 16,80, df = 4, p = 0,000), kde
zaostává zejména FMV a FPH.
Nejlépe je v tomto ohledu Fakulta financí a účetnictví následovaná FIS. U FPH došlo k
vnímanému poklesu aktuálnosti v porovnání absolventů z let 2005/06 a 2010/11.
Největší propojení teorie a praxe je na Fakultě informatiky a statistiky a FFÚ, i tak je nicméně
toto propojení jen v oblasti lepšího průměru. Zbývající tři fakulty ztrácejí a tato oblast je
vnímána jako mírný podprůměr. V porovnání s vnímáním starších absolventů došlo ke
zlepšení na NF a ke zhoršení opět na FPH.
Podporu při hledání zaměstnání nebo při zahájení podnikání vnímají studenti mírně
podprůměrně. Nejlepší je situace na FFÚ, naopak nejhorší na FMV a zejména NF, kde se
jedná již o výraznější podprůměr. Situace se přitom zlepšuje pouze na FFÚ, nikoli na dalších
fakultách.
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Graf 13: Vztah studia hlavní specializace k praxi za jednotlivé fakulty
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Pozn. odpovědi škála 1 = velmi špatně až 5 = velmi dobře.

Vedlejší specializace nemají v jednotlivých oblastech mezi fakultami tak značné rozdíly, jaké
jsme viděli u hlavních specializací. Rozdíly mezi vedlejšími specializacemi na různých
fakultách nejsou statisticky významné.
Při porovnání s Grafem 13 je patrný nárůst vnímání vztahu studia vedlejší specializace
k praxi. Propojení teorie a praxe je vnímáno jako mírně nadprůměrné, ještě lépe je
hodnocena aktuálnost vzdělávání na vedlejší specializaci s ohledem na praxi. Podpora
zaměstnání či podnikání ve vedlejší specializaci je jako průměrná vnímána na FPH či FFÚ, na
jiných fakultách pak jako spíše podprůměrná. I zde je nicméně patrné lepší vnímání v
porovnání s hlavními specializacemi.
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Graf 14: Vztah studia vedlejší specializace k praxi za jednotlivé fakulty 2010/11
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Další otázkou, ke které se absolventi vyjadřovali, bylo, jak hodnotí zapojení odborníků
z praxe do výuky. Výsledky jsou uvedeny v Grafu č. 15. Z něj je možné vidět, že nejpozitivněji
hodnotí zapojení odborníků z praxe do výuky absolventi FFÚ, a to jak v oblasti hlavní, tak
vedlejší specializace.
Graf 15: Zapojení odborníků z praxe do výuky v rámci specializace
5,0
4,5
4,0
FFÚ

3,5

FMV
3,0

FPH

2,5

FIS

2,0

NF

1,5
1,0
HS 2010/11

HS 2005/06

VS 2010/11

Pozn. odpovědi škála 1 = velmi špatně až 5 = velmi dobře.

Zajímavá situace je na FPH, kde respondenti hodnotili zapojení odborníků z praxe do výuky
v rámci hlavní specializace jen jako průměrné a ze všech fakult nejnižší. Naopak jejich
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zapojení v rámci vedlejších specializací vnímali jako dobré. U ostatních fakult nejsou rozdíly
mezi hlavními a vedlejšími specializacemi tak vysoké, obecně je zapojení odborníků z praxe
vnímáno jako mírně nadprůměrné.
Absolventů jsme se dále ptali, jak dobře je jejich specializace připravila na vstup do práce, na
zvládání současných pracovních úkolů a jak přispěla k rozvoji jejich podnikatelských
schopností.
U hlavní specializace jsou dle posouzení čerstvých absolventů nejlépe na vstup do práce
připravováni studenti první fakulty, kde hodnocení dosahuje 3,96. S menším odstupem se
také cítí být dobře připravováni na vstup do práce studenti Fakulty informatiky a statistiky.
Jako podprůměrnou vnímají přípravu na vstup do práce v rámci hlavní specializace studenti
FMV a zejména NF. Rozdíly mezi fakultami jsou statisticky významné. V porovnání s
absolventy z let 2005/06 došlo na FMV a FPH ke zhoršení.
U vedlejší specializace je vnímání situace částečně odlišné. Na pomyslném chvostu zůstávají
NF a FMV. Zřetelný posun k lepšímu je u vedlejších specializací na FPH. Naopak skeptičtější
k vedlejším specializacím jsou absolventi vedlejších specializací na FFÚ a FIS, kde vnímají
hlavní specializaci jako lepší přípravu na vstup do práce.
Graf 16: Specializace dobrým základem pro vstup do práce
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Pozn. odpovědi škála 1 = velmi špatně až 5 = velmi dobře.

Další zkoumanou oblastí bylo to, zda absolventi vnímají svou specializaci jako dobrý základ
pro budoucí pracovní kariéru. Mezi fakultami jsou statisticky významné rozdíly. Souhrnně
lépe vnímají situaci absolventi FFÚ, FPH a FIS, kteří ji vnímají jako mírně nadprůměrnou,
u FFÚ dokonce jako dobrou. Naopak hůře je tato oblast vnímána absolventy FMV a NF, kteří
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svou specializaci jako dobrý základ pro budoucí kariéru spíše nevidí, a to jak u vedlejší, tak
u hlavní specializace.
Graf 17: Specializace dobrým základem pro budoucí kariéru
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Poslední zkoumanou oblastí bylo to, zda studovaná specializace dokázala u studentů
rozvinout podnikatelské schopnosti. Rozdíly mezi fakultami jsou statisticky významné. Jak je
jasně patrné na Grafu 18, ostatním fakultám jasně odskočila Fakulta podnikohospodářská,
kde se hodnocení pohybuje okolo průměru a situace se přitom v porovnání s vnímáním
absolventů z let 2005/06 dále zlepšila. Situace je vnímána jako statisticky významně lepší v
porovnání s FMV a NF. U všech ostatních fakult je tato oblast vnímána jako podprůměrná,
obzvláště ze strany absolventů NF. Navíc se vnímání této oblasti u čerstvých absolventů
v porovnání s absolventy z let 2005/06 dále, byť mírně, zhoršilo.
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Graf 18: Specializace dobrým základem pro rozvoj podnikatelských schopností
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3.7 Osvojení kompetencí během
studia
Samostatnou částí dotazování bylo zjišťování, nakolik absolventi vnímají, že si během studia
osvojili různé klíčové kompetence. V rámci dotazování jsme v této oblasti získali
513 odpovědí od absolventů z let 2010/11.
Klíčové kompetence v následující části dělíme do třech hlavní oblastí:
1. Využití znalostí a dovedností v praxi – tato část zahrnuje kompetence, které souvisí
s nabitím informací, odborných znalostí a dovedností a s jejich využitím v praxi.
2. Manažerské, komunikační a sociální dovednosti – zahrnují osvojení si různých
kompetencí využívaných ve styku s jinými lidmi, ať již jde o prezentování,
vyjednávání, řízení či práce v týmu a podobně.
3. Osobní kompetence – obsahují osobní přístup člověka k různým životním situacím,
jako adaptabilita, schopnost rozhodování, tvořivé myšlení, nesení odpovědnosti a
další.
V následujícím textu se jednotlivým oblastem věnujme podrobněji. Porovnání bude
provedeno na úrovni fakult.

27.

Uplatnění absolventů VŠE | Rozvojové a poradenské centrum VŠE

Kapitola 3

[HODNOCENÍ STUDIA NA VŠE]
Graf 19: Využití znalostí a dovedností v praxi – hodnocení absolventů 2010/11
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Obecně lze osvojení klíčových kompetencí v oblasti využití znalostí a dovedností v praxi
hodnotit jako velmi dobré (viz Graf 19). Absolventi všech fakult vnímají, že během studia
získali velmi dobré všeobecné znalosti a rozhled a naučili se velmi dobře pracovat
s informacemi. V dalších klíčových kompetencích již nalezneme mezi fakultami zřetelné
rozdíly. Odbornou teorii a metodologii si nejvíce osvojili absolventi FFÚ a NF, počítačové
dovednosti absolventi FIS a ekonomický styl myšlení a jednání absolventi NF. Jako relativně
nižší vnímají absolventi všech fakult osvojení si využití znalostí v praxi, i tato oblast je však
hodnocena jako nadprůměrná. Rozdíly mezi fakultami jsou statisticky významné v oblasti
odborné teorie a metodologie (p = 0,000), počítačových dovedností (p = 0,000) a práci
s informacemi (p = 0,008).
Druhou zkoumanou oblastí bylo osvojení si manažerských, komunikačních a sociálních
dovedností (Graf 20). Nejlépe, jako velmi dobré, jsou vnímány osvojení si týmové práce
(nejlépe na FPH) a dovednost prezentace a písemného projevu, kde za ostatními fakultami
mírně zaostává jen FFÚ. Další dovedností je osvojení si cizího jazyka, které je jako velmi
dobré vnímáno jen na FMV. Na NF je poté vnímáno jako průměrné, na ostatních fakultách
poté jako mírně podprůměrné.
Lepší situace je vnímána v oblasti osvojení si komunikačních dovedností a vyjednávání, která
je na všech fakultách hodnocena jako dobrá, mírně pozadu je pouze FFÚ. U osvojení si práce
v mezinárodním prostředí odskakuje ostatním fakultám FMV, kde je přínos školy vnímán jako
velmi dobrý, u FPH a NF poté jako poměrně dobrý a na FFÚ a FIS jako spíše průměrný.
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Poslední oblastí bylo osvojení si organizačních dovedností a řízení kolektivu, kde přínos školy
vnímají nejlépe absolventi FIS a FPH, a to jako dobrý, nejhůře potom absolventi FFÚ, a to
jako průměrný. Statisticky významné rozdíly jsou u cizího jazyka, práce v mezinárodním
prostředí a týmové práce (vše p = 0,000), dále u komunikace s lidmi a vyjednávání
(p = 0,001), organizace a řízení kolektivu (p = 0,01) a prezentace a písemného projevu
(p = 0,003).
Graf 20: Osvojení manažerských, komunikačních a sociálních dovedností – hodnocení absolventů 2010/11
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Konečně třetí oblastí bylo osvojení si různých osobních kompetencí (viz Graf 21), které bylo
hodnoceno jako dobré. Absolventi fakult takto vnímali osvojení si adaptace na změnu,
nesení odpovědnosti a samostatného rozhodování. Jako ještě o něco lepší byla vnímána
situace v oblasti identifikace a řešení problémů a tvořivého myšlení a jednání, a to zejména
díky FIS a NF, kde byly tyto oblasti hodnoceny dokonce jako velmi dobré. Statisticky
významné rozdíly mezi fakultami byly zjištěny u identifikace a řešení problémů a u tvořivého
myšlení a jednání (oboje p = 0,000).
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Graf 21: Osvojení osobních kompetencí – hodnocení absolventů 2010/11

4,0
3,5
3,0
2,5
2,0

FFÚ

1,5

FMV
FPH

30.

Tvořivé myšlení a jednání

Identifikace a řešení
problémů

Samostatné rozhodování

Nesení odpovědnosti

Adaptace na změnu

1,0

Uplatnění absolventů VŠE | Rozvojové a poradenské centrum VŠE

FIS
NF

Kapitola 4

[PRAXE BĚHEM STUDIA A PŘECHOD ZE ŠKOLY DO PRAXE]

4 PRAXE BĚHEM STUDIA A
PŘECHOD ZE ŠKOLY DO PRAXE
4.1 Pracovní zkušenosti během studia
Pracovní zkušenosti získá během studia většina studentů VŠE, a to na všech fakultách.
Zkušenost s prací v oboru studia má 70 % studentů a stejné procento má zkušenost z prací
v oblasti se studiem nesouvisející. V porovnání s absolventy z let 2005/06 se tento podíl
téměř nemění. Tato data naznačují, že praktické zkušenosti z oboru studia jsou u studentů
poměrně značné a že tedy nutnost zavádění praxí a stáží není na VŠE tak nutná jako případně
na školách jiných. Situace do budoucna se nicméně může měnit, ať již v souvislosti
s případnou ekonomickou krizí nebo s růstem podílu absolventů VŠ v populaci.

Práce nesouvisela se studiem
2010/11

Práce nesouvisela se studiem
2005/6

Práce souvisela se studiem
2010/11
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Graf 22: Pracovní angažovanost studentů během studia

Průměrný pracující student VŠE měl delší pracovní angažovanost v oblasti související se
studiem, a to ve výši mediánu dvou let než v oblasti se studiem nesouvisející, kde pracoval
pouze (medián) dvacet měsíců.
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Graf 23: Délka práce studentů během studia (v měsících)
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Oproti absolventům roku 2005/06 je vidíme, že délka práce související i nesouvisející se
studiem se podstatně zvýšila. U práce se studiem nesouvisející pracovali čerství absolventi
skoro dvojnásobně více měsíců.
Zajímavé údaje přináší porovnání fakult v kontextu změny mezi absolventy z let 2005/06 a
2010/11 (Graf 24). Zaměřme se nejprve na práci související se studiem. Tuto práci vykonává
nejvíce studentů FPH (více než 75 %), na FFÚ, FMV a FIS je tento podíl kolem 70 %. Ve
zkušenostech s prací související se studiem výrazně zaostávají studenti NF, kde má tuto
zkušenost méně než 60 % studentů. To může být dáno nižší možností uplatnění či zkrácených
úvazků ve státní a veřejné sféře, na kterou se velká část studentů NF orientuje.
Studenti NF se proto více snaží nalézt práci alespoň v oblasti jiné, kde společně se studenty
z FMV patří s více než 75 % na přední místa v porovnání s fakultami ostatními. Naopak
studenti FFÚ a FIS se práci nesouvisející se studiem věnují jen přibližně v 60 % případů a
nacházejí více zkušenosti v oborově zaměřené práci. U absolventů FFÚ došlo přitom
v porovnání se staršími absolventy ke zřetelnému poklesu práce v oblasti s oborem
nesouvisející.
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Graf 24: Pracovní angažovanost dle fakult
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Na všech fakultách výrazně převyšuje počet měsíců pracovní zkušenosti související se
studiem nad počtem měsíců odpracovaných v práci nesouvisející se studiem, tento rozdíl
investovaného času do těchto dvou kategorií prací je nejvyšší na Fakultě financí a účetnictví a
Fakultě informatiky a statistiky, kde studenti více než dva roky pracovali v oblasti související
se studiem. Studenti těchto fakult trávili v práci související se studiem významně více měsíců
než studenti FMV.
Vidíme přitom jasný trend zvyšování pracovní angažovanosti, ať už se jedná o práci
související či nesouvisející se studiem, přičemž právě práce související se studiem převyšuje
výrazně časovou investici do práce nesouvisející se studiem, a to na všech fakultách.
V porovnání s absolventy z let 2005/06 lze také sledovat velmi významné zvýšení počtu
měsíců, které studenti věnovali práci nesouvisející se studiem.
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Graf 25: Pracovní angažovanost v měsících dle fakult
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4.2 Nalezení prvního zaměstnání
V následující tabulce je ukázáno, jak si absolventi VŠE z roku 2010/2011 našli první práci.
Nejvíce absolventů (téměř 50 %) si našlo práci v reakci na inzerát, 13 % absolventů samo
kontaktovalo budoucího zaměstnavatele, 11 % našlo práci na základě osobního doporučení,
10 % díky pracovní praxi / stáži během studia a 7 % díky akcím organizovaným školou
(veletrh pracovních příležitostí Šance a podobně).
Tabulka 1: Způsoby nalezení prvního zaměstnání

Získání první práce
Reakce na inzerát

Relativní četnost
(N=505)
48,5 %

Sám/sama jsem kontaktoval/a zaměstnavatele

12,5 %

S pomocí rodiny a přátel

11,5 %

Díky praxi, stáži během studia

10,3 %

Díky škole (Šance apod.)

7,1 %

Přes personální agenturu

4,6 %

Zahájil/a jsem podnikání

2,4 %

Jinak

3,2 %

Pro zajímavost uvádíme ještě aktivitu studentů ve studentské organizaci nebo klubu během
studia. Ta probíhala na fakultách VŠE rozdílně, nejvíce angažovaní byli studenti Fakulty
mezinárodních vztahů, kde angažovanost přesáhla dvacet procent. Nejméně pak studenti
FFÚ, a to v méně než 7 % případů. U ostatních fakult se podíl pohyboval v rozpětí deseti až
dvaceti procent.
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5 PRVNÍ ZAMĚSTNÁNÍ
ABSOLVENTŮ Z LET 2010 A
2011
Tato část se zabývá začátkem pracovní dráhy současných absolventů VŠE, tj. absolventů z let
2010 a 2011. Konkrétně zaměstnáním, ve kterém absolventi začínají svou kariéru po
ukončení studia.

5.1 Vykonávaná profese v prvním
zaměstnání
Následující tabulka znázorňuje zastoupení absolventů VŠE v jednotlivých oblastech první
pracovní činnosti. Při analýze jsme vyšli s číselníků KZAM, které byly nicméně přizpůsobeny
situaci absolventů VŠE. Tzn., níže nejsou prezentovány oblasti pracovní činnosti, ve kterých
absolventi VŠE nenacházejí uplatnění, naopak jsou explicitně vyčleněny i podoblasti, kde je
jejich uplatnění časté. První takovou oblastí je hned ta nejčetnější – asistent auditora a
daňového poradce. Na tomto pracovním místě začalo pracovat 7,1 % absolventů z období
2010/11.
Druhou nejčetnější oblastí prvního pracovního uplatnění je souhrn sobě si velmi podobných
pozic controller, finanční analytik a specialista řízení rizik, kde nachází své první pracovní
uplatnění po škole 5,9 % absolventů.
Na třetím místě se potom co do četnosti pohybuje odborník - specialista PR a marketingu
(5,1 %), následovaný pozicemi, respektive oblastmi projektový manažer (4,9 %), odborník HR
a vzdělávání (4,5 %) a odborník pojišťovnictví a peněžnictví (také 4,5 %).
Více než 3 % absolventů se dále uplatňují jako projektant a analytik IT (3,7 %), samostatný
účetní a fakturant (3,7 %), jiný odborník působící v IT (3,5 %), ekonom – expert či analytik
(3,3 %), obchodní zástupce a account manažer (3,1 %) a referent ve státní správě (3,1 %).
Další, již méně četné oblasti, jsou prezentovány v Tabulce 2.
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Tabulka 2: Nejčastější oblasti prvního pracovního uplatnění (v %)

Absolventi VŠE z let 2010/11 (N=510)

Relativní četnost (%)

Asistent auditora, daňového poradce
Controller, finanční analytik, risk manager
Odborník PR a marketingu
Projektový manažer
Odborník HR a vzdělávání
Odborník pojišťovnictví a peněžnictví
Odborník jinde neuvedený (produkt manager, plánovač výroby aj.)
Projektant a analytik IT
Samostatný účetní, fakturant, rozpočtář
Jiný odborník IT
Ekonom - expert, analytik apod.
Jiné (např. trainee, překladatel, grafik)
Obchodní zástupce, account manager
Nižší úředník či referent ve státní správě
Manažer provozního či jiného útvaru
Odborník účetnictví či financí jinde neuvedený
Auditor a daňový poradce
Nižší administrativní pracovník, asistent/ka
Obchodní referent
Učitel, lektor
Nákupčí
Odborný asistent, senior assistant
Nižší účetní, junior účetní
Management consultant
IT konzultant, analytik business intelligence
Pracovník zákaznické podpory
Logistik
Matematik, statistik, analytik dat
Ředitel organizace, podnikatel
Programátor
Zprostředkovatel finančních transakcí, pojišťovací agent
Nižší finanční úředník jinde neuvedený
Odhadce, znalec

7,1
5,9
5,1
4,9
4,5
4,5
4,5
3,7
3,7
3,5
3,3
3,3
3,1
3,1
2,9
2,9
2,9
2,7
2,5
2,4
2,4
2,4
2,4
2,4
2,0
2,0
2,0
1,6
1,4
1,4
1,4
1,4
0,8

Následující Tabulka 3 znázorňuje zastoupení absolventů VŠE za jednotlivé fakulty
v jednotlivých oblastech první pracovní činnosti.

36.

Uplatnění absolventů VŠE | Rozvojové a poradenské centrum VŠE

Kapitola 5

[PRVNÍ ZAMĚSTNÁNÍ ABSOLVENTŮ Z LET 2010 A 2011]
Tabulka 3: Zastoupení absolventů VŠE za jednotlivé fakulty (v %)

Absolventi z let 2010/11
Asistent auditora, daňového poradce
Controller, finanční analytik, risk manager
Odborník PR a marketingu
Projektový manažer
Odborník HR a vzdělávání
Odborník pojišťovnictví a peněžnictví
Odborník jinde neuvedený (produkt manager,
plánovač výroby aj.)
Projektant a analytik IT
Samostatný účetní, fakturant, rozpočtář
Jiný odborník IT
Ekonom - expert, analytik apod.
Jiné (např. trainee, překladatel, grafik)
Obchodní zástupce, account manager
Nižší úředník či referent ve státní správě
Manažer provozního či jiného útvaru
Odborník účetnictví či financí jinde neuvedený
Auditor a daňový poradce
Nižší administrativní pracovník, asistent/ka
Obchodní referent
Učitel, lektor
Nákupčí
Odborný asistent, senior assistant
Nižší účetní, junior účetní
Management consultant
IT konzultant, analytik business intelligence
Pracovník zákaznické podpory
Logistik
Matematik, statistik, analytik dat
Ředitel organizace, podnikatel
Programátor
Zprostředkovatel finančních transakcí, pojišťovací
agent
Nižší finanční úředník jinde neuvedený
Odhadce, znalec

FFÚ
FMV
FPH
FIS
NF
(N=77) (N=172) (N=122) (N=84) (N=49)
20,8
6,4
7,4
0,0
0,0
11,7
2,9
9,0
4,8
2,0
0,0
7,6
6,6
3,6
4,1
0,0
6,4
3,3
9,5
4,1
0,0
5,8
8,2
1,2
4,1
14,3
2,9
1,6
2,4
4,1
2,6

5,8

8,2

0,0

2,0

0,0
11,7
2,6
3,9
0,0
0,0
1,3
0,0
5,2
6,5
1,3
0,0
1,3
0,0
0,0
5,2
0,0
0,0
1,3
1,3
1,3
0,0
0,0

0,0
3,5
1,2
1,7
4,1
5,2
5,8
3,5
0,6
1,7
4,1
4,1
2,3
4,7
2,3
1,2
3,5
0,0
4,1
4,7
0,6
1,2
0,6

0,8
0,8
3,3
3,3
3,3
4,1
0,8
2,5
5,7
4,9
1,6
0,8
5,7
0,8
2,5
1,6
2,5
1,6
0,8
0,8
0,0
3,3
0,0

21,4
0,0
11,9
2,4
3,6
1,2
0,0
6,0
0,0
0,0
2,4
1,2
0,0
1,2
0,0
0,0
1,2
9,5
1,2
0,0
6,0
0,0
7,1

0,0
6,1
0,0
10,2
4,1
0,0
8,2
0,0
6,1
2,0
4,1
8,2
0,0
4,1
10,2
4,1
4,1
0,0
0,0
0,0
2,0
2,0
0,0

1,3

0,6

2,5

1,2

2,0

3,9
2,6

0,6
0,6

0,8
0,8

1,2
0,0

2,0
0,0

Pozn.: v tabulce jsou uvedeny relativní četnosti. Zvýrazněny jsou první tři nejpočetnější skupiny, a to tmavě zeleně
nejpočetnější skupina, druhé místo je stínováno světle zeleně a třetí žlutě.
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5.1.1 Fakulta financí a účetnictví
Z odpovědí absolventů FFÚ (N=77) ohledně prvního zaměstnání po promoci vyplývá, že
20,8 % absolventů FFÚ začne pracovat na pozici asistent auditora či asistent daňového
poradce. V této kategorii pracovní činnosti tak značně předstihuje všechny ostatní pražské
fakulty VŠE.
Jako druhá nejčetnější je na FFÚ zastoupena oblast odborník pojišťovnictví a peněžnictví se
14,3 % absolventů FFÚ. Tato oblast zahrnuje pozice jako bankovní poradce, úvěrový analytik,
specialista pojištění odpovědnosti podnikatelských rizik a podobně. Vysokým zastoupením
v této kategorii se FFÚ opět výrazně odlišuje od ostatních fakult.
Na třetím místě se pak umístila oblast samostatný účetní, fakturant a rozpočtář s 11,7 %,
která se o třetí místo dělí s balíčkem pozic controller, finanční analytik a specialista řízení
rizik, též s 11,7 %.
Na pátém místě je pak specialista auditu a daní s 6,5 %, která zahrnuje již zkušenější pozice
z oblasti auditu a daní. Na sdíleném šestém a sedmém místě je pak nižší účetní, junior účetní
a odborník účetnictví a financí jinde neuvedený (oboje s 5,2 %). Následuje s 3,9 %
ekonomický expert či analytik a nižší finanční úředník jinde neuvedený.
Všechny výše uvedené pozice (souhrnně 83,2 %) jsou přímo spojeny se zaměřením fakulty na
oblast financí a účetnictví. Je tedy možné konstatovat, že zaměření fakulty je v plném
souladu s následným působením absolventů FFÚ v praxi.

5.1.2 Fakulta mezinárodních vztahů
U FMV (N=172) není zaměření absolventů zdaleka tak jednoznačné jako u FFÚ. Absolventi
poměrně rovnoměrně zastávají řadu různých oblastí pracovních pozic, žádná z nich
nepřesahuje podíl 8 %.
Nejčetnější oblastí je odborník PR a marketingu se 7,6 %. Tato oblast zahrnuje pozice jako
junior brand manager, marketingový specialista v internetové reklamě, marketingový
specialista pro značkové a franšízové prodejny a další. U této oblasti můžeme říci, že dobře
odpovídá profilu FMV.
Na druhém místě co do četnosti je asistent auditora a daňového poradce a projektový
manažer, oboje s 6,4 %. Z vysokého umístění asistenta auditora a daňového poradce je
patrné, že část absolventů FMV nepůsobí dále v oblasti svého fakultního zaměření a je
"zlákána" poradenskými společnostmi k práci mimo vystudovaný obor. Pozice projektového
manažera pak zahrnuje ani ne tak řízení IT projektů, jako spíše projektů EU fondů či
přeshraniční spolupráce.
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Pomyslné čtvrté místo s 5,8 % sdílí hned tři různé oblasti – odborník HR a vzdělávání,
referent státní a veřejné správy a také jinam nezařazení odborníci působící ve firmách. Do
této poslední kategorie byli zařazeni například produktoví manažeři. Mezi referenty státní
správy typicky patří referenti koordinující vztahy s EU či administrující některý z dotačních
programů EU.
Následují oblasti nákupčí a logistik (oboje s 4,7 %), dále asistent/ka, obchodní referent,
pracovník zákaznické podpory a jiné (nejčastěji trainee), vše s 4,1 %. Konečně zmiňme ještě
s 3,5 % oblasti manažer provozního či univerzálního útvaru, samostatný účetní či fakturant a
management consultant.
Souhrnně je možné konstatovat, že uplatnění absolventů FMV je velmi pestré. V řadě
případů odpovídá jednotlivým oborům na fakultě studovaným, stejně tak ale velká část
absolventů začíná působit mimo tento vystudovaný obor.

5.1.3 Fakulta podnikohospodářská
Částečně podobná je situace na Fakultě podnikohospodářské (N=122). Uplatnění jejích
absolventů je též poměrně pestré. Obecně nicméně více odpovídá zaměření fakulty.
Nejčetnější oblastí je controller, finanční analytik a specialista řízení rizik s 9 %, což odpovídá
zaměření Katedry podnikové ekonomiky. Na místě druhém je odborník HR a vzdělávání
s 8,2 % odpovídající zaměření Katedry personalistiky či Katedry psychologie a sociologie
řízení. Tato oblast činnosti zahrnuje pozice jako compensation specialist, HR service
associate, recruitment consultant, HR generalist a podobně.
Na třetím místě se umístila oblast činnosti Asistent auditora a daňového poradce s 7,4 %,
opět z oblasti činnosti Katedry podnikové ekonomiky.
Následující pořadí zaujímají odborník PR a marketingu (6,6 %), odborník účetnictví či financí
jinde neuvedený (5,7 %), učitel a lektor (5,7 %), auditor a daňový specialista (4,9 %) a
obchodní zástupce a account manager s 4,1 %.
Již s větším odstupem (vždy 3,3 %) následují projektový manažer, IT odborník (ne analytik ani
programátor), ekonomický expert či analytik a podnikatel.
Souhrnně lze konstatovat, že uplatnění absolventů FPH je poměrně pestré, ale v zásadě
odpovídá pestrému zaměření jednotlivých kateder na FPH.

5.1.4 Fakulta informatiky a statistiky
Opačná situace je na Fakultě informatiky a statistiky (N=84), kde je uplatnění absolventů
poměrně vyhraněné a směřuje do oblasti informačních technologií.
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Nejčetnější oblastí pracovní činnosti je projektant a analytik IT s 21,4 %. Tato oblast zahrnuje
pozice jako IT analytik, SW engineer, UX/UI designer a další.
Na sdíleném místě druhém je projektový manažer v IT oblasti s 9,5 % a také IT konzultant a
analytik business intelligence (opět 9,5 %). Tato oblast zahrnuje i pozice jako solution design
consultant, IT support konzultant a podobně. Hned následující oblast je opět z IT, a to pozice
programátor, na které začíná působit 7,1 % absolventů fakulty.
Dominantní zaměření fakulty na oblast IT je doplněno různými pozicemi v souhrnné kategorii
jiný odborník IT (11,9 %), která zahrnuje pozice jako správce sítě, webmaster, IT
administrátor, EDI koordinátor a podobně. Dohromady zaujímá výše uvedené IT pozice
59,1 % čerstvých absolventů FIS.
Relativně četné oblasti pracovního uplatnění jsou i manažer některého z útvarů (6 %) a
matematik, statistik a analytik dat (také 6 %). U obou z těchto oblastí je četnost pracovního
uplatnění absolventů FIS větší, než je tomu u ostatních fakult.
Až na dalších místech jsou jiná uplatnění absolventů fakulty – controller, finanční analytik a
specialista řízení rizik (4,8 %) nebo odborník PR a marketingu (3,6 %).
Souhrnně je tedy možné konstatovat, že dominantní oblastí uplatnění absolventů FIS je
oblast informačních technologií, ostatní oblasti jsou méně četné.

5.1.5 Národohospodářská fakulta
Z Národohospodářské fakulty jsme získali informace od menšího počtu 49 absolventů z let
2010/11, informace o četnostech je tedy třeba brát s větší rezervou než u ostatních fakult.
Oblasti s největší četností uplatnění absolventů NF jsou dvě – jednak ekonomický expert a
analytik (10,2 %) a jednak odborný asistent (10,2 %). Do první kategorie, jejíž výskyt je na NF
vyšší než na ostatních fakultách, spadají pozice jako makroekonomický analytik, analytik
veřejných financí a ekonomiky a podobně. Do kategorie druhé patří pozice typu back office
specialist, asistent ekonomické ředitelky, asistentka generálního ředitele a další.
Na sdíleném třetím místě s četností 8,2 % jsou referent státní a veřejné správy (například
referent oddělení kontroly, referent v oblasti vnitřního trhu, úředník daňově-legislativního
odboru, zaměstnanec Úřadu vlády a podobně) a obchodní referent (obchodní referent,
asistent prodeje, referent exportu a další).
Mezi další oblasti pracovního uplatnění, kde nacházejí absolventi NF své uplatnění, patří
s 6,1 % samostatný účetní a fakturant a také odborník účetnictví či financí jinde neuvedený
(např. daňový kontrolor, cash management assistant).
Další pozice jsou již méně četné, respektive vzhledem k malému počtu respondentů by bylo
problematické se k nim vyjadřovat.
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Souhrnně lze říci, že významná část absolventů NF nachází uplatnění v oblasti svého studia.
Oproti tomu ale existuje i řada těch, kteří nacházejí uplatnění mimo vystudovaný obor.

5.1.6 Porovnání s prvním zaměstnáním
absolventů VŠE z let 2005/06
Průzkum Reflexu, který zahrnoval absolventy z let 2005/06 bohužel nevyužil pro zjišťování
pracovního uplatňování otevřenou otázku, ale využil členění dle KZAM, které je sice vhodné
pro porovnání různých vysokých škol mezi sebou, ale ne již tak vhodné pro podrobnější
analýzu uplatnění absolventů VŠE.
Následující Tabulka 4 tak zobrazuje profese v prvním zaměstnání absolventů roku 2005/06
dle KZAM.
Tabulka 4: Profese v prvním zaměstnání absolventů

Kategorie
KZAM
1

2

41.

Vykonávaná profese v prvním
zaměstnání (na úrovni skupiny
profesí)
Vedoucí pracovníci výrobních,
provozních a jiných útvarů
Vedoucí pracovníci univerzálních
útvarů
Vedoucí ředitelé malých podniků,
organizací
Vědci a odborníci v oblasti
matematiky, statistiky a v
příbuzných oborech
Vědci a odborníci v oblasti
výpočetní techniky
Architekti, projektanti,
konstruktéři, techničtí vědci a
inženýři
Učitelé středních škol
Vědci a odborní duševní
pracovníci v oblasti podnikání a v
příbuzných oborech (KZAM 241)
Odborní pracovníci ve
společenských vědách a v
příbuzných oborech
Umělečtí pracovníci, novináři a
redaktoři
Ostatní odborní administrativní
pracovníci jinde neuvedení (KZAM
247)

FFÚ
FMV
FPH
FIS
NF
(N=132) (N=160) (N=145) (N=100) (N=107)

3,8

2,5

6,9

3,7

3,7

1,5

1,9

6,2

3,7

3,7

4,5

2,5

4,8

2,4

2,8

1,5

0,6

2,1

7,3

1,9

4,5

3,8

2,8

43,9

0,9

0,0

0,6

0,0

2,4

0,0

1,5

0,0

0,7

0,0

2,8

22,7

13,1

15,2

3,7

19,6

3,8

5,6

6,2

0,0

0,9

0,0

2,5

0,0

0,0

1,9

4,5

13,1

14,5

7,3

8,4
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Vykonávaná profese v prvním
zaměstnání (na úrovni skupiny
profesí)
Techničtí pracovníci v oblasti
výpočetní techniky
Odborní pracovníci zprostředkovatelé obchodních a
finančních transakcí
Zástupci - agenti - obchodní,
přepravní, pracovníci úřadů a
pracovníci v příbuzných oborech
Odborní administrativní
pracovníci (KZAM 343)
Celní a daňoví pracovníci a
pracovníci v příbuzných oborech
Kancelářští a manipulační
pracovníci, sekretářky, písařky
Úředníci zpracovávající číselné
údaje
Úředníci ve skladech, v dopravě a
v přepravě
Ostatní nižší úředníci jinde
neuvedení
Prodavači v obchodech a
předváděči zboží

FFÚ
FMV
FPH
FIS
NF
(N=132) (N=160) (N=145) (N=100) (N=107)
0,0

1,9

0,0

14,6

0,9

7,6

5,0

2,8

0,0

7,5

0,0

1,9

2,1

0,0

0

18,9

16,3

15,9

4,9

8,4

3,8

0,6

0,7

0,0

0,0

3,8

3,8

1,4

0,0

3,7

10,6

5,0

5,5

3,7

6,5

0,0

2,5

2,1

1,2

1,9

3,8

8,1

2,1

0,0

17,8

0,0

0,6

2,1

0,0

0,9

Pozn.: v tabulce jsou uvedeny relativní četnosti; názvy kategorií, ve kterých pro žádnou fakultu nebyla relativní četnost vyšší
než 2 %, byly vynechány. Zvýrazněny jsou první tři nejpočetnější skupiny, a to tmavě zeleně nejpočetnější skupina, druhé
místo je stínováno světle zeleně a třetí žlutě.

Při souhrnném pohledu na Tabulku 4 je patrné, že převažující zaměstnání u absolventů z let
2005/06 a 2010/11 jsou pro jednotlivé fakulty relativně podobné, byť výše uvedené členění
dle KZAM nedovoluje analýzu šitou na míru potřebám VŠE. Je tak například zjevné, že
absolventi FIS opět nacházejí v nadpoloviční většině uplatnění v oblasti informačních
technologií. U absolventů NF jsou zase četnější referenti státní správy (zde uvedení
v kategorii „ostatní nižší úředníci jinde neuvedení“).
Souhrnně patří mezi nejčetnější hlavní kategorie, kde našli absolventi VŠE z let 2005/06 své
první pracovní uplatnění, vědci a odborní duševní pracovníci v oblasti podnikání, ostatní
odborní administrativní pracovníci jinde neuvedení a odborní administrativní pracovníci.
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5.2 Týdenní pracovní doba v prvním
zaměstnání
K otázkám délky týdenní pracovní doby v prvním zaměstnání jsme získali odpovědi od
509 absolventů z let 2010/11 a od 579 absolventů z let 2005/06.
Průměrná skutečná týdenní pracovní doba absolventů 2010/11 se nejvíce pohybovala
v intervalu 40–42,5 hodin týdně, kde takto pracovalo v prvním zaměstnání přes čtyřicet
procent absolventů. 24 % absolventů průměrně pracovalo 43–49 hodin týdně. 50–60 hodin
týdně pracovalo necelých 22 % absolventů a více než 60 hodin týdně již jen méně než 2 %
absolventů.
Je zajímavé, že v prvním zaměstnání absolventi z roku 2005/06 pracovali déle než čerství
absolventi z let 2010/11, kteří v zaměstnání tráví v porovnání méně času.
Graf 26: Průměrná týdenní skutečná pracovní doba v prvním zaměstnání
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Lze si povšimnout i určitých mezifakultních rozdílů. Pracovně nejvytíženější jsou nyní
z absolventů roku 2010/11 absolventi FPH (27 % z nich tráví/trávilo v práci 50 a více hodin
týdně), nejméně vytížení pak absolventi FIS. Rozdíly mezi fakultami nejsou statisticky
významné. Zajímavý je vyšší rozptyl mezi absolventy FFÚ, mezi kterými najdeme jak ty
nejvíce pracovně vytížené, tak relativně dost těch, kteří v práci tráví méně než 40 hodin.
U většiny fakult je při porovnání čerstvých absolventů s těmi z roku 2005/06 patrné snížení
množství času v práci, nejvíce je tento pokles zřejmý zejména u absolventů FFÚ. K poklesu
času skutečně stráveného v prvním zaměstnání došlo ale i u absolventů FMV, FPH a NF.
Jedinou výjimkou je FIS, kde na straně jedné došlo ke zvýšení podílu málo pracujících
absolventů, tak ke zvýšení podílu hodně pracujících absolventů na straně druhé.
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Graf 27: Průměrná týdenní skutečná pracovní doba v prvním zaměstnání dle fakult
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5.3 Hrubý měsíční příjem v prvním
zaměstnání po ukončení školy
Absolventi VŠE v prvním zaměstnání nejčastěji měli hrubý příjem v rozpětí mezi 24 001 až
30 000 Kč, do této velké skupiny spadalo 34 % absolventů. Do četnosti na druhém místě byli
absolventi s platem mezi třiceti a čtyřiceti tisíci Kč (24 %) a na místě třetím absolventi
s příjmem 20 001–24 000 Kč. Celkem 17,5 % absolventů mělo hrubý příjem 20 000 Kč nebo
nižší. Naopak 5 % absolventů mělo příjem v prvním zaměstnání vyšší než 50 000 Kč. Přes 1 %
absolventů mělo dokonce hrubý příjem vyšší než 100 000 Kč měsíčně.
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Graf 28: Hrubý měsíční příjem v prvním zaměstnání u absolventů 2010/11 (v%)
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Jak je vidět při srovnání Grafů 28 a 29, platy v prvním zaměstnání se v průběhu let posunuly
do vyšších platových skupin. Nejpočetnější skupinu u absolventů z let 2005/06 tvořil interval
14 000–20 000 Kč, v kterém je skoro 29 % absolventů, naproti tomu u absolventů 2010/11
tvoří nejpočetnější skupinu 34,1 % v intervalu 24 001–30 000 Kč, v intervalu od čtrnácti do
dvaceti tisíc to bylo jen 13,4 % absolventů z let 2010/11.
Plat nad 40 000 Kč mělo u absolventů z let 2005/06 pouhých 7,3 %. Naproti tomu
u absolventů 2010/11 dosáhl na plat v prvním zaměstnání nad 40 000 Kč každý desátý.
Výsledná porovnání jsou pro VŠE příznivá. Byť se v médiích hodně psalo o obtížnějším
uplatnění absolventů, tak se zdá, že se absolventům VŠE daří poměrně dobře. Za vzrůstem
platů v prvním zaměstnání po promoci nemusí být jen růst průměrné mzdy, ale také rostoucí
využívání různých forem výuky, které přibližují znalosti k praktickému uplatnění. Dalším
z možných vysvětlujících důvodů je také pracovní angažovanost studentů během studia. Jak
je ukázáno ve čtvrté kapitole, studenti mají již při studiu výrazně delší praxi v porovnání
s absolventy 2005/06. Je pravděpodobné, že řada zaměstnavatelé tento fakt ve své finanční
nabídce zohlední.
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Graf 29: Hrubý měsíční příjem v prvním zaměstnání 2005/06
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5.3.1 Mezifakultní srovnání
Cílem této části je porovnat nástupní plat mezi jednotlivými fakultami. Z Grafu 30 je vidět, že
nejvyšší nástupní plat dosahují absolventi Fakulty informatiky a statistiky, kteří ostatním
fakultám takříkajíc odskakují. Je to poměrně logické, neboť sektor informačních technologií
je spolu s peněžnictvím a pojišťovnictvím ten, ve kterém jsou nejvyšší platy i v jiných než
absolventských pozicích. Co do pořadí druhá se umístila Fakulta podnikohospodářská a na
třetím místě Fakulta financí a účetnictví. Fakulta mezinárodních vztahů se umístila na
předposledním místě s 26,1 % absolventů, kteří dosáhli platu nad 30 000 Kč. V porovnání
s FFÚ je na ní nicméně více absolventů, kteří dosáhli v prvním zaměstnání platu vyššího než
40 000 Kč.
Absolventi Národohospodářské fakulty mají ve srovnání s ostatními fakultami nejnižší platy
v prvním zaměstnání po ukončení studia, pouze 17,8 % absolventů dosáhlo platu přes
30 000 Kč, zatímco u FIS to byla nadpoloviční většina. Může to být dáno i vyšším podílem
zaměstnání absolventů NF ve státní sféře, kde tabulkové platy více zohledňují věk a tedy
znevýhodňují mladé absolventy s kratší praxí. Pouhá 2,2 % absolventů NF dosáhla hrubého
příjmu nad 40 000 Kč měsíčně.
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Graf 30: Hrubý měsíční příjem v prvním zaměstnání
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Zajímavý je vývoj mezi absolventy z let 2010/11 a 2005/06. U všech fakult je patrné, že došlo
ke zvýšení příjmů. Toto zvýšení však rozhodně nebylo pro všechny fakulty stejné.
U čtyř fakult došlo ke zřetelnému navýšení příjmů jejich absolventů, pouze u Fakulty
mezinárodních vztahů je toto zvýšení jen velmi malé. V relativním srovnání fakult se tak FMV
propadla z druhého místa za FIS až na místo čtvrté.
K nejvýraznějším skokům v platovém polepšení došlo zejména u absolventů FPH a NF.
Všeobecně by se dalo říci, že pouze méně než třetina absolventů VŠE nemá ve svém prvním
zaměstnání po promoci vyšší než průměrnou mzdu. Ta ve 3. čtvrtletí 2011 dosáhla výše
24 089 Kč (ČSÚ). Odměna absolventů VŠE je tedy na slušné úrovni.

5.3.2 Plat podle oblasti pracovní činnosti
Následující Graf 31 představuje rozložení příjmu absolventů podle oblasti, ve které začali
pracovat po ukončení studia. Do tabulky bylo zahrnuto pouze 11 oblastí, kde našlo uplatnění
více než 15 absolventů z let 2010/11 a které byly zároveň dostatečně specifické.
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Graf 31: Poměry jednotlivých platových skupin v četnějších profesích
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Pozn.: Do tabulky byly zahrnuty profese, které byly vykonávány alespoň patnácti respondenty a které mají
zároveň jednoznačný obsah a nejsou charakterizovány slovem "ostatní".

Jak je z grafu patrné, největší příjmy mají absolventi, kteří začali po škole působit jako
projektanti a analytici IT. Druhé největší příjmy měli absolventi působící jako obchodníci,
respektive account manažeři. Na třetím místě se umístili projektoví manažeři z oblasti IT.
Výsledek je zde částečně zkreslen tím, že mezi projektové manažery byli zahrnuti i ti v IT
nepůsobící. Je též zajímavé si povšimnout oblasti asistent auditora či daňového poradce, kde
největší část absolventů začíná s platem mezi 30 000–35 000 Kč, což je typický nástupní plat
ve velké čtyřce2.
Na opačné straně spektra jsou nižší úředníci a referenti ve státní správě, jejichž příjem se ve
více než 90 % případů pohybuje pod 27 000 Kč. Mezi relativně méně placenými oblastmi
pracovní činnosti jsou též odborní pracovníci HR a vzdělávání a samostatní účetní a
fakturanti.

2

Velká čtyřka auditorských firem – společnosti Deloitte, Ernst & Young, KPMG a PricewaterhouseCoopers.
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5.4 Využití vzdělání, znalostí a
dovedností v prvním zaměstnání
Absolventů jsme se též ptali, do jaké míry byly v jejich prvním zaměstnání využity znalosti a
dovednosti získané studiem.
Graf 32: Využití oborového vzdělání v prvním zaměstnání (v %)
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Nejvíce absolventů (35,6 %) vnímalo, že jejich znalosti byly v prvním zaměstnání využity
průměrně. Na škále 1 vůbec ne až 5 ve velké míře ohodnotili absolventi z let 2010/11 toto
využití průměrnou hodnotou 3,32 (N=511, SD=1,07). Je tedy možné je hodnotit jako mírně
nadprůměrné.
Jak je vidět na Grafu 32, situace se v porovnání s vnímáním absolventů z let 2005/06 změnila
jen velmi málo.
Zajímavé zhodnocení přináší porovnání fakult. Nejlépe využití oborových znalostí a
dovedností vnímají absolventi FFÚ (M = 3,67, SD = 1,16), následovaní absolventy FIS
(M = 3,48, SD = 1,01). Jako mírně nadprůměrné pak vnímají využití znalostí absolventi FPH
(M = 3,30, SD = 1,08) a FMV (M = 3,24, SD = 0,97). Nejméně optimisticky, jen jako průměrné,
vnímají využití oborových znalostí absolventi NF (M = 3,00, SD = 1,14). Rozdíly mezi fakultami
jsou statisticky významné (F = 3,98, df = 4, p = 0,003). Zrovna tak silně významné byly rozdíly
mezi fakultami u absolventů z let 2005/06 (F = 8,99, df = 4, p = 0,000).
V relativním srovnání fakult došlo mezi absolventy z let 2005/06 a 2010/11 jen k malým
proměnám. Absolventi z let 2005/06 vnímali jako nejlepší využití oborových znalostí a
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dovedností na FIS (M = 3,65, SD = 1,00) a FFÚ (M = 3,56, SD = 1,03), následovaní opět FPH
(M = 3,35, SD = 0,99) a FMV (M = 3,08, SD = 1,03). Poslední místo opět zaujímala NF
(M = 3,01, SD = 0,96).

5.5 Manažerský status v prvním
zaměstnání
Ve svém prvním zaměstnání řídí nějakou organizační jednotku 17,9 % absolventů VŠE z let
2010/11. Mezi fakultami přitom existují značné rozdíly.
Graf 33: Manažerský status v prvním zaměstnání (v %)
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Nejvíce začínají v manažerských pozicích působit čerství absolventi Fakulty
podnikohospodářské. Z nich začíná 20,5 % řídit jednu organizační jednotku, dalších 3,5 %
dokonce více organizačních jednotek. To znamená, že každý čtvrtý absolvent FPH má ve
svém prvním zaměstnání po promoci zodpovědnost za určitou organizační jednotku.
Znatelný odstup za FPH mají NF, FIS a FMV, kde organizační jednotku řídí přibližně každý pátý
až šestý absolvent těchto fakult. Od všech těchto fakult se výrazně odlišuje FFÚ, kde více
organizačních jednotek neřídil žádný z respondentů z let 2010/11, kteří se účastnili našeho
výzkumu, a jednu organizační jednotku řídilo 7,7 % těchto absolventů.
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6 PRACOVNÍ UPLATNĚNÍ 4–5 LET
PO UKONČENÍ STUDIA
6.1 Vykonávaná profese
Na základě zjištěných dat z projektu Reflex uvádíme níže profesní skupiny, v nichž absolventi
jednotlivých fakult z let 2005/06 pracovali v době realizace průzkumu v roce 2010. Opět
platí, že kódování dle KZAM využité projektem Reflex ne zcela vhodně popisuje skutečnou
pracovní náplň absolventů VŠE. Přesto je možné si z prezentovaných dat udělat alespoň
rámcovou představu. V tabulkách níže jsou uvedeny profesní skupiny s četností alespoň 4 %
absolventů dané fakulty.
Tabulka 5: Současná profese absolventů FFÚ z let 2005/06

Profesní skupina
Odborní pracovníci na úseku účetnictví, financí, apod.
Pracovníci v oblasti účetnictví, fakturace, apod.
Zprostředkovatelé finančních transakcí, obchodu s cennými
papíry
Vedoucí pracovníci finančních a hospodářských útvarů
Ostatní odborní administrativní pracovníci jinde neuvedení
Nižší finanční, daňoví úředníci apod.

Relativní četnost (%)
19,3
10,1
6,4
5,5
4,6
4,6

Absolventi FFÚ nejčastěji (v 19,3 %) působí jako odborní pracovníci na úsecích účetnictví,
financí apod. V 10,1 % případů pak působí jako pracovníci v oblasti účetnictví a fakturace.
Následují zprostředkovatelé finančních transakcí (6,4 %), vedoucí pracovníci finančních a
hospodářských útvarů (5,5 %), odborní referenti různých oddělení (4,6 %) a nižší finanční a
daňoví úředníci (4,6 %). Souhrnně lze říci, že většina absolventů FFÚ působí i po 4-5 letech
v oboru, který vystudovali.
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Tabulka 6: Současná profese absolventů FMV z let 2005/06

Profesní skupina
Odborný administrativní pracovník jinde neuvedený
Odborní pracovníci na úseku účetnictví, financí, apod.
Pracovníci v oblasti účetnictví, fakturace, apod.
Vedoucí pracovníci ve velkoobchodě a v maloobchodě
Vedoucí pracovníci finančních a hospodářských útvarů
Ekonomové - vědečtí pracovníci, specialisté, experti

Relativní četnost (%)
8,1
5,4
5,4
4,7
4,7
4,7

Absolventi FMV z let 2005/06 působili v roce 2010 nejčastěji jako odborní administrativní
pracovníci či referenti v různých odděleních (8,1 %). Dále, podobně jako absolventi FFÚ
působili jako odborní pracovníci (5,4 %) či pracovníci (opět 5,4 %) na účetních a finančních
odděleních. Dalšími četnými profesními skupinami byli vedoucí ve velkoobchodě a
maloobchodě, vedoucí pracovníci finančních a hospodářských útvarů a ekonomové –
specialisté a experti (vše 4,7 %). Některé z těchto skupin odpovídají více profilu absolventů
FMV (např. vedoucí obchodu), jiné méně (např. pracovníci účetnictví a fakturace).
Tabulka 7: Současná profese absolventů FPH z let 2005/06

Profesní skupina
Pracovníci v oblasti účetnictví, fakturace apod.
Odborní pracovníci na úseku účetnictví, financí apod.
Odborní pracovníci v peněžnictví a pojišťovnictví
Vedoucí pracovníci v průmyslu (ve výrobě)
Odborný administrativní pracovník podnikatelské organizace
Vedoucí pracovníci finančních a hospodářských útvarů

Relativní četnost (%)
9,1
8,3
6,8
5,3
5,3
4,5

Absolventi FPH podobně jako absolventi FFÚ nejčastěji působili jako pracovníci (9,1 %) či
odborní pracovníci (8,3 %) v oblasti účetnictví či financí. Časté bylo uplatnění jako odborní
pracovníci v peněžnictví a pojišťovnictví, které příliš nesouvisí se zaměřením FPH. Na stranu
druhou 5,3 % působilo ve vedoucích pozicích ve výrobě, což profilu FPH přímo odpovídá.
Stejné procento absolventů FPH působilo jako odborný administrativní pracovník či referent
ve firmách. Konečně 4,5 % působilo jako vedoucí finančních a hospodářských útvarů.
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Tabulka 8: Současná profese absolventů FIS z let 2005/06

Profesní skupina
Projektanti a analytici výpočetních systémů
Ostatní odborníci zabývající se výpočetní technikou jinde neuvedení
Programátoři
Poradenství ve výpočetní technice
Ostatní technici ve výpočetní technice jinde neuvedení

Relativní četnost (%)
19,2
15,4
10,3
6,4
5,1

U profesních skupin absolventů FIS je jasně patrné zaměření fakulty na oblast IT. Celých
19,2 % absolventů pracovalo jako projektanti a analytici výpočetních systémů, 10,3 % jako
programátoři a 6,4 % jako konzultanti a poradci v IT. Dalších 15,4 % působilo jako různí jiní
odborníci zabývající se IT a 5,1 % jako technici IT jinde neuvedení. Zaměření fakulty je tedy
na IT jasně zaměřené a odpovídá uplatnění absolventů.
Tabulka 9: Současná profese absolventů NF z let 2005/06

Profesní skupina
Nižší úředník (referent) jinde neuvedený
Vedoucí pracovníci finančních a hospodářských útvarů
Odborný administrativní pracovník jinde neuvedený
Ostatní odborní administrativní pracovníci jinde neuvedení
Odborní pracovníci na úseku účetnictví, financí apod.
Vedoucí pracovníci finančních a hospodářských útvarů
Odborní pracovníci v peněžnictví a pojišťovnictví

Relativní četnost (%)
12,6
6,9
6,9
6,9
6,9
6,9
5,7

Konečně u Národohospodářské fakulty nejvíce absolventů (12,6 %) působí v profesní skupině
nižší úředníci či referenti jinde neuvedení. Následovali další blíže nespecifikovaní odborní
administrativní pracovníci, z toho 6,9 % v 2. třídě KZAM a 6,9 % v 3. třídě KZAM. Stejné
procento absolventů působilo jako odborní pracovníci na úseku účetnictví a financí a jako
vedoucí finančních a hospodářských útvarů. Z členění KZAM nelze dostatečně dobře
odhadnout, zda uplatnění absolventů NF odpovídá studovanému oboru.

6.2 Týdenní pracovní doba
Absolventi VŠE z let 2005/06 pracovali v době realizace průzkumu průměrně 52,3 hodin
týdně (SD = 19,7). Vzhledem k ovlivnění průměru jedinci s udávanou velmi vysokou pracovní
dobou (9 jedinců s pracovní dobou 120 a více hodin týdně), která dlouhodobě není příliš
realistická, bude pravděpodobně lépe popisovat soubor medián, který dosáhl 45 hodin
týdně. Uveďme ještě, že více než 60 hodin týdně pracuje 16,5 % těchto absolventů.
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Rozdíly v pracovní době mezi fakultami nejsou statisticky významné, proto zde nejsou
uvedeny.

6.3 Manažerský status
Za VŠE jako celek vidíme, že absolventi z let 2005/06 řídí v současném zaměstnání významně
častěji nějakou organizační jednotku, v porovnání s absolventy čerstvými z let 2010/11. Je to
logické, neboť v době šetření byli o přibližně čtyři roky starší a podobně delší byla i jejich
pracovní zkušenost. Počet absolventů, kteří řídí jednu organizační jednotku, je tak
v porovnání s čerstvými absolventy vyšší o 18,2 %, což je více než dvojnásobek. Podobný
poměr je i u absolventů, kteří řídí více organizačních jednotek, kterých je u absolventů z let
2005/06 8,5 % oproti 3,2 % u čerstvých absolventů.
Graf 34: Manažerský status – řízení organizační jednotky (v %)
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Určité rozdíly jsou i v průměrném počtu přímo řízených pracovníků. U absolventů z let
2005/06 je průměr přímo řízených 6,1, u čerstvých absolventů 4,8. Medián jsou nicméně
u obou skupin čtyři přímo řízení pracovníci. Nejvyšší hodnotu nepřímo řízených pracovníků
uvedl jeden z respondentů v počtu 430 pracovníků.
Určité rozdíly jsou patrné při porovnání fakult. Relativně nejvíce jsou v manažerských
pozicích absolventi FFÚ, FMV a NF z let 2005/06, z nichž v roce 2010 alespoň jednu
organizační jednotku řídilo mezi 42,5 a 45 % absolventů. V porovnání s Grafem 33 je vidět
rozdíl v manažerském statusu absolventů jednotlivých fakult. U čerstvých absolventů je na
prvním místě FPH a naopak absolventi FFÚ další zaměstnance řídí jen minimálně.
Na straně jedné to může znamenat změnu v profilu absolventa jednotlivých fakult, na straně
druhé pak specifika jednotlivých oborů pracovní činnosti. Tak například u FFÚ nejčastější
kategorie první pracovní činnosti po skončení školy, kterou je asistent auditora či daňového
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poradce, logicky další pracovníky neřídí. Nicméně po uplynutí čtyřech let a složení zkoušek už
typicky takový absolvent řídí právě nově nastoupivší asistenty.
Graf 35: Manažerský status – porovnání fakult, absolventi 2005/06 (v %)
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6.4 Výše hrubého příjmu po 4 - 5
letech od ukončení školy
Čtyři až pět let po ukončení studia dosáhli absolventi VŠE z let 2005/06 průměrného hrubého
příjmu 54 239 Kč (SD = 32 160 Kč). Maximální udávaný příjem byl 350 000 Kč měsíčně,
minimální potom 6 000 Kč. Medián dosáhl hodnoty 47 000 Kč a modus 50 000 Kč.
Následující graf udává přehled o relativních četnostech v jednotlivých rozpětích příjmových
tříd v současném zaměstnání (rok 2010) absolventů promujících v roce 2005/06 za VŠE (bez
FM JH) jako celek.
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Graf 36: Hrubý měsíční příjem v zaměstnání v roce 2010 u absolventů z let 2005/06 (v %)
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Jak je z Grafu 36 patrné, příjem absolventů VŠE se 4 až 5 let po promoci výrazně zvýšil
v porovnání s příjmem, který měli tito absolventi v období po promoci. Nejčastější příjmovou
kategorií je kategorie od 40 001 do 50 000 Kč se 17,8 %, následovaná kategorií od 50 001 do
60 000 Kč s 15,3 % a od 60 001 do 70 000 Kč s 14,2 %.
Porovnáme-li absolventy z let 2005/06 s dospělou populací, vidíme, že pouhá 6,1 %
absolventů má nižší než průměrnou mzdu. Na druhou stranu 7,5 % absolventů z let 2005/06
má 4 až 5 let po promoci měsíční příjem vyšší než 100 000 Kč. Obecně lze tedy konstatovat,
že příjem absolventů VŠE je v České republice výrazně nadstandardní.

6.4.1 Mezifakultní srovnání
Významné rozdíly existují mezi fakultami. Největší průměrný plat měli 4 – 5 let po skončení
studia absolventi Fakulty mezinárodních vztahů (M = 60 002, SD = 43 107), dále absolventi
FFÚ (M = 55 547, SD = 28 932) a FIS (M = 55 423, SD = 19 991). Na čtvrtém místě se
s odstupem umístila FPH s průměrným příjmem 50 714 Kč (SD = 31 079). Relativně nejnižší
průměrný příjem měli absolventi NF (M = 46 757, SD = 19 604).
Jak je patrné z velkých rozdílů ve směrodatných odchylkách, fakulty se velmi liší v tom, jak
jsou příjmy absolventů té které fakulty rozvrstveny. Například na FMV jeden z absolventů
uvedl plat ve výši 350 000 Kč měsíčně, což pochopitelně zvyšuje průměr i směrodatnou
odchylku. Je tedy pravděpodobné, že střední hodnotu příjmu té které fakulty popíše v tomto
případě medián.
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Nejvyšší medián je na FIS (53 000 Kč), následované FMV (49 000 Kč), FFÚ (46 000 Kč), NF
(43 500 Kč) a FPH (42 000 Kč).
Graf 37: Porovnání fakult – příjmové kategorie 4-5 let po skončení studia VŠE
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Jak je patrné z Grafu 37, nejvíce absolventů s příjmem nad 100 000 Kč je na FFÚ, a to 15,7 %.
Oproti tomu na FIS a NF je absolventů s takto vysokým příjmem jen o něco více než 1 %.
Vezmeme-li v úvahu pásmo od 75 000 Kč výše, dostává se na pomyslné první místo FMV
s celkem 22,3 % absolventů, kteří spadají do této souhrnné kategorie. Za FMV následuje FFÚ.
Opět jiný pohled dostaneme, když se podíváme na příjmovou hladinu od 60 000 Kč výše.
Protože se v kategorii příjmu 60 001–75 000 Kč pohybuje hned 26 % absolventů FIS, dostává
se FIS na první místo, pokud jde o počet absolventů s příjmem nad 60 000 Kč. Tato zjištění je
možné interpretovat také tak, že absolventi působící v oblasti IT dosáhnou relativně snadno
na příjem dosahující přibližně trojnásobku průměrné mzdy, ale jen výjimečně se dostanou
k příjmům nad 100 000 Kč. Oproti tomu absolventi FFÚ, když už jsou úspěšní, má tento
úspěch hranice postavené výrazně výše a není pro ně takový problém dosáhnout příjmů nad
100 000 Kč.
Podíváme-li se ještě na kategorie příjmů z opačné strany, tak vidíme, že méně než 1 %
absolventů FMV nedosáhlo platu vyššího než 20 000 Kč. U ostatních fakult se tato hodnota
pohybuje kolem pěti procent.
Porovnáme-li příjmové kategorie absolventů jednotlivých fakult z roku 2005/06 na Grafu 37
(současný příjem) a na Grafu 30 (příjem po promoci), vidíme, že se relativní pořadí fakult
příliš nemění. Na předních místech jsou FIS, FMV a FFÚ, za kterými o něco zaostávají FPH a
NF. V budoucích letech může být tato souvislost zajímavá vzhledem ke změnám mezi
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fakultami v příjmu v prvním zaměstnání u absolventů z let 2010/11. U těchto čerstvých
absolventů došlo k relativnímu poklesu u FMV a naopak nárůstu u FPH. Bude tedy zajímavé,
zda se tento posun projeví v budoucím zjišťování kolem roku 2015.
Souhrnně ještě podotkněme, že na všech fakultách bez výjimky došlo v relativně krátkém
období 4-5 let po promoci k velmi znatelnému nárůstu příjmů absolventů. To naznačuje, že
velká část absolventů nesetrvává na své první pracovní pozici, ale míří po kariérových
žebříčcích vzhůru, na pozice lépe finančně ohodnocené.
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7 CHARAKTERISTIKY
ZAMĚSTNAVATELŮ
7.1 Odvětví
V Tabulce 10 je uveden přehled odvětví, do kterých nastoupili do svého prvního zaměstnání
po škole absolventi z let 2010/2011.
Celkově čerství absolventi VŠE z let 2010/11 nejvíce nastupovali do firem z odvětví
bankovnictví a jiného finančního zprostředkování (12,7 %), poradenských firem (audit a
daně) v 12,1 % případů a do IT firem (10,6 %). V tomto porovnání je znát výrazný propad,
pokud jde o nástup absolventů do výrobních firem, a to jak v porovnání s absolventy z let
2005/06, tak ještě výrazněji při porovnání s absolventy, kteří končili VŠE před rokem 1990.
Důvodů je možné hledat hned několik. Zaprvé se v průběhu posledních let znatelně rozšířila
spolupráce VŠE s poradenskými firmami, bankami, pojišťovnami a podobně. O tuto
spolupráci byl nicméně ze strany výrobních firem menší zájem. Zadruhé firmy z oblasti
bankovnictví či poradenství typicky nabízejí absolventům vyšší platy, a mohou tím být
atraktivnější. Třetím důvodem může být umístění VŠE v Praze, kde je zastoupení výrobních
firem nižší, naopak firem v oblasti B2B či B2C vyšší. V kombinaci s výše uvedenými důvody je
pak logická volba absolventů pro firmy z těchto odvětví.
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Tabulka 10: Přehled odvětví prvních zaměstnání absolventů 2010/2011 (v %)

Detail odvětví pro absolventy 2010/11
Bankovnictví, leasing a jiné finanční
zprostředkování
Činnosti v oblasti výpočetní techniky (IT)
Účetní a auditorské činnosti a jejich revize; daňové
poradenství
Vzdělávání
Ostatní podnikatelské činnosti
Velkoobchod, maloobchod, pronájmy a opravy
přístrojů a výrobků
Zpracovatelský průmysl a výroba
Pojišťovnictví a penzijní financování (kromě
povinného sociálního zabezpečení)
Veřejná správa a obrana; povinné sociální
zabezpečení
Telekomunikace
Poradenství v oblasti podnikání a řízení; právní
činnosti
Činnosti v oblasti nemovitostí
Stavebnictví
Činnosti v oblasti marketingu a výzkumu trhu a
veřejného mínění
Ostatní veřejné, sociální a osobní služby

81 186 127
87
49 530
FFÚ FMV FPH FIS
NF
VŠE
24,7

7,5

10,2 19,5

6,1

12,7

4,9

4,3

7,1

36,8

6,1

10,6

30,9

9,1

13,4

1,1

8,2

12,1

0
4,9

4,8
3,8

8,7
6,3

4,6
3,4

10,2
8,2

5,0
4,9

0

9,1

5,5

2,3

2,0

6,3

1,2

7,5

4,7

2,3

4,1

4,7

4,9

1,6

3,9

5,7

4,1

3,5

3,7

5,9

0,0

2,3

14,3

4,3

0

5,4

5,5

6,9

0

4,3

7,4

6,5

5,5

0,0

8,2

5,4

3,7
3,7

0,5
0

0,8
0,8

0,0
1,1

0,0
2,0

0,9
1,1

1,2

9,7

8,7

5,7

0,0

6,5

2,5

4,3

1,6

1,1

8,2

3,2

Pozn.: V tabulce jsou zvýrazněny první tři nejpočetnější skupiny, a to tmavě zeleně nejpočetnější skupina, druhé místo je
stínováno světle zeleně a třetí oranžově. V tabulce nejsou uvedena odvětví, která měla málo četná zastoupení, proto je
součet jednotlivých sloupců nižší než 100 %.

U Fakulty financí a účetnictví jasně vidíme, že její primární zaměření předurčuje absolventy
právě k odvětvím, jakými jsou účetní a auditorské činnosti a daňové poradenství (31 %) a
bankovnictví, pojišťovnictví, penzijní financování a jiné finanční zprostředkování (25 %). Je
tedy možné konstatovat, že odvětví působení budoucích zaměstnavatelů absolventů FFÚ je
poměrně jednoznačné. Na třetím místě se již s velkým odstupem umístilo odvětví
poradenství v oblasti podnikání a řízení (7 % absolventů FFÚ).
V porovnání s absolventy z let 2005/06 je vidět, že se znatelně zvýšil počet absolventů
začínajících svou pracovní kariéru v poradenských, respektive auditorských firmách. Je tak
pravděpodobné, že užší spolupráce VŠE zejména s tzv. velkou čtyřkou přináší těmto firmám
prospěch, pokud jde o zainteresování možných budoucích zaměstnanců. Naopak se výrazně
snížil podíl absolventů FFÚ nastupujících do výrobních firem.
Fakulta mezinárodních vztahů nemá již tak patrný hlavní tok absolventů do určitých odvětví,
ale naopak zde vidíme poměrně rovnoměrné rozdělení absolventů do různých odvětví.
Nejvíce absolventů působí v odvětví marketingu, PR a výzkumu trhu (10 %), dále v odvětví
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velkoobchodu a maloobchodu (9 %) a též v odvětví účetních, daňových a auditorských služeb
(9 %).
Podobná situace je na Fakultě podnikohospodářské, která také nevykazuje jasně dominantní
odvětví, ve kterém absolventi nacházejí uplatnění. Hlavní kategorií je jako u první fakulty
odvětví účetní a auditorské činnost a daňové poradenství, kam nastupuje 13 % absolventů
FPH. Následuje bankovnictví a finanční zprostředkování s 10 % a dále odvětví vzdělávání a
odvětví marketingu, oboje s 9 %.
Absolventi Fakulty informatiky a statistiky zhruba ve stejném podílu jako u absolventů z roku
2005/06 nastupují do odvětví IT, a to z 37 %. Další početnou skupinou je bankovnictví a
finanční zprostředkování, kam nastupuje zhruba každý pátý absolvent, s výraznějším
odstupem je pak zastoupeno odvětví Telekomunikace s necelými sedmi procenty.
U Národohospodářské fakulty je na nejčetnějším místě odvětví veřejné správy, kam
nastupuje přes 14 % absolventů. V porovnání s absolventy z let 2005/06 nicméně došlo
k poklesu podílu absolventů nastupujících do veřejné správy. Druhé místo zaujímá odvětví
vzdělávání s 10 % a o třetí místo se dělí odvětví veřejných a sociálních služeb, poradenské a
právní činnosti a konečně účetnictví, audit a daňové poradenství (všechna tři odvětví shodně
s 8 %).
Následující Tabulka 11 znázorňuje jednotlivé procentuální zastoupení absolventů z období
2005/06 podle oboru, v jakém působila první firma, ve které byli zaměstnáni.
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Tabulka 11: Procentuální zastoupení absolventů 2005/06 podle oboru prvního zaměstnání

N 128
Odvětví prvního zaměstnání absolventů r. 2005/06
FFÚ
Peněžnictví a pojišťovnictví
29
Z toho: Peněžní zprostředkování
14
- Ostatní finanční zprostředkování
6
- Pojišťovnictví a penzijní financování kromě
2
povinného sociálního zabezpečení
Činnosti v oblasti nemovitostí a pronájmu,
26
podnikatelské činnosti
Z toho: Právní a účetní činnosti a jejich revize
17
- Publikování, dodávky a poradenství v oblasti
2
softwaru
- Reklamní činnosti
2
Velkoobchod, maloobchod a opravy
8
Veřejná správa a obrana
7
Doprava a komunikace
2
Ostatní veřejné, sociální a osobní služby
7
Vzdělávání
4
Výroba
13
Z toho: Potravinářský a tabákový průmysl
3
- Výroba strojů, přístrojů a dopravních prostředků
5
- Výroba chemických látek, přípravků, léčiv a
1
chemických vláken
- Výroba kovů, minerálních výrobků a plastových
2
výrobků
- Zpracovatelský průmysl a ostatní výroba jinde
2
neuvedené
Exteritoriální organizace a instituce
0
Ubytování a stravování
0
Těžba, zemědělství, lesnictví a rybolov
1
Zdravotní a sociální péče
2
Stavebnictví
2
Výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody
1

164
FMV
19
8
4

155
FPH
13
7
3

84
FIS
27
10
4

110
NF
18
7
6

641
VŠE
20
9
4

3

1

11

3

3

14

18

25

8

18

4

4

0

3

6

4

1

13

2

3

2

3

3
6

0
10

1
2
2
8
10
4 27
10
17
7
9
7
5
6
1
6
3
9 23
16
2
3
2
4
6
6

2

1

2

3

2

2

4

0

4

3

3

4

1

7

3

13
9
13
5
2
16

3
4
2
1
0
1

1
16
4
9
8
2
19

3
1
3
1
1
2

2
0
0
0
0
4

1
2
1
2
2
1

2
1
2
1
1
2

Pozn.: V polích tabulky relativní četnosti v %. V tabulce jsou zvýrazněny první tři nejpočetnější skupiny, a to tmavě zeleně
nejpočetnější skupina, druhé místo je stínováno světle zeleně a třetí žlutě. Kategorie odvětví nejsou přímo porovnatelné
s kategoriemi odvětví u absolventů 2010/11, neboť projekt Reflex používal kategorie v členění dle OKEČ beze změn
zacílených na VŠE. Seskupení do jednotlivých odvětví v tabulce odráží vnímání očima VŠE, tzn., podrobněji jsou členěny
jednotlivé obory z oblasti služeb, naopak k seskupení došlo u výrobních firem.

Největší část absolventů z let 2005/06 začala pracovat v odvětví peněžnictví a pojišťovnictví
(celkem 20 % absolventů VŠE z let 2005/06), a to zejména díky absolventům Fakulty financí a
účetnictví (29 % z nich nastupuje do tohoto odvětví) a Fakulty informatiky a statistiky (27 %).
Poměrně četné zastoupení má toto odvětví i na jiných fakultách. Na FMV je na prvním místě
s 19 % a na NF na místě druhém s 18 %. Na první příčky se nedostalo pouze na FPH s 13 %.
Při bližším pohledu na odvětví je vidět, že největší část absolventů působí v bankách,
u absolventů FIS je častá i podoblast pojišťovnictví.

62.

Uplatnění absolventů VŠE | Rozvojové a poradenské centrum VŠE

Kapitola 7

[CHARAKTERISTIKY ZAMĚSTNAVATELŮ]

Na druhém místě se umístilo odvětví OKEČ podnikatelské činnosti, činnosti v oblasti
pronájmu (s 18 % absolventů VŠE z let 2005/06). Tato oblast je nejsilněji zastoupena na FFÚ,
a to díky podoblasti účetní činnosti a jejich revize (17 % absolventů FFÚ), a dále na FIS díky
podoblasti publikování, dodávka a poradenství v oblasti software (13 % absolventů FIS).
Třetím nejvýznamnějším odvětvím za VŠE je výroba, respektive zpracovatelský průmysl
s podílem 16 % absolventů VŠE z let 2005/06. Toto odvětví je nejčetnější pro FPH (19 %
absolventů FPH) zejména díky oblasti výroba dopravních prostředků, strojů a přístrojů.
Četnějšími odvětvími za VŠE jako celek byly ještě obchod, veřejná správa a komunikace.
V tomto souhrnném porovnání je znatelný pokles počtu absolventů, kteří nastupují do svého
prvního zaměstnání do výrobních firem. Podíl byl největší u absolventů VŠE před rokem 1990
(viz absolventský výzkum z roku 20093), poté postupně klesal a jak naznačují výsledky
absolventů z let 2010/11, klesá i nadále.
Podívejme se teď na zastoupení odvětví z pohledu jednotlivých fakult. Absolventi Fakulty
financí a účetnictví nastupují nejčastěji do poradenských firem (17 % absolventů), do oblasti
finančního zprostředkování, tedy do bank a pojišťoven a dalších finančních institucí (29 %
absolventů); z toho peněžní zprostředkování zaujímá 14 %. Nezanedbatelný je též podíl
výrobních firem (13 %).
Absolventi FMV do odvětví peněžnictví a pojišťovnictví nastupují také ve větší míře (19 %);
z toho peněžní zprostředkování a ostatní finanční zprostředkování tvoří 12 % část. Další velmi
početnou skupinou jsou výrobní firmy (16 %) a podnikatelské činnosti, kam nastupuje 14 %
absolventů FMV. Početné jsou odvětví velkoobchodu a maloobchodu a odvětví dopravy a
komunikace (shodně po 13 % absolventů).
U Fakulty podnikohospodářské hrály nejdůležitější roli výrobní firmy (19 %), zejména v tom
obsažená výroba strojů, přístrojů a dopravních prostředků (10 %). Dále bylo četné uplatnění
v kategorii činností v oblasti nemovitostí a pronájmu, podnikatelské činnosti (18 %), kde 4 %
připadají na účetní činnosti a jejich revize a 3 % na reklamní činnosti. Mnoho absolventů se
uplatní v oblasti velkoobchodu a maloobchodu (16 %). S větším odstupem se umístily ostatní
služby v oblasti pojišťovnictví a peněžnictví (13 %), kde hlavní složku tvoří 7 % kategorie
peněžního zprostředkování.
Přes 34 % absolventů Fakulty informatiky a statistiky začalo pracovat v informačních
technologiích, byť to z tabulky výše zahrnující jen hlavní činnosti není patrné. Druhou
důležitou oblastí je peněžnictví a pojišťovnictví (27 %), z toho peněžní zprostředkování tvoří
10 % a pojišťovnictví a penzijní financování 11 %. Jiné obory jsou zastoupeny méně.

3

http://rpc.vse.cz/karierove-poradenstvi/kariera-absolventu-vse-a-jeji-vyvoj/
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Z Národohospodářské fakulty šla více než čtvrtina absolventů do veřejné správy (27 %), která
je pro uplatnění absolventů této fakulty specifická. Následovaly výrobní firmy s 23 % a dále
peněžnictví a pojišťovnictví s 18 %. Ostatní odvětví již nebyla tak četně zastoupena.

7.2 Sektor
Následující tabulky udávají přehled, v jakém sektoru ekonomiky absolventi nejčastěji pracují.
Lze si povšimnout, že dominantním sektorem jsou na všech fakultách soukromé komerční
společnosti. Vyjma Národohospodářské fakulty v nich působí vždy přes 80 % absolventů. Na
páté fakultě ovšem vidíme, že více jak každý čtvrtý absolvent pracuje ve veřejném či státním
sektoru, což platí pro absolventy z let 2005/06 i 2010/11. Soukromé neziskové organizace
zaujímají na všech fakultách velmi malé zastoupení, a to v řádu jednotek procent.
Tabulka 12: Absolventi 2005/06 současné zaměstnání (v %)

FFÚ
FMV
FPH
FIS
NF
VŠE
(N=109) (N=148) (N=132) (N=78) (N=87) (N=554)

Sektor

Veřejný / státní sektor
Soukromá nezisková organizace
Soukromá komerční společnost
Jiná forma

10,1
3,7
86,2
0

11,5
0,7
83,1
4,7

9,8
1,5
86,4
2,3

5,1
0
92,3
2,6

27,6
1,1
67,8
3,4

12,5
1,4
83,4
2,7

Tabulka 13: Absolventi 2010/11 současné zaměstnání (v %)

FFÚ
(N=77)

Sektor

Veřejný / státní sektor
Soukromá nezisková organizace
Soukromá komerční společnost
Jiná forma

7,8
1,3
88,3
2,6

FMV
FPH
FIS
NF
(N=172) (N=122) (N=84) (N=49)

12,8
2,9
83,7
0,6

4,9
1,6
91,8
1,6

2,4
1,2
96,4
0,0

26,5
4,1
67,3
2,0

VŠE
(N=504)

9,7
2,2
86,9
1,2

V porovnání absolventů z let 2005/06 a 2010/11 nejsou extrémní odchylky. Vidíme pouze
částečný trend přesouvání kapacit z veřejného/státního sektoru do soukromých komerčních
společností, nejvýraznější změna byla na FPH.

7.3 Lokalita
Z absolventů promujících v roce 2010/11 pouze necelá 4 % pracují v zahraničí. Z těch, co
zůstali pracovat v České republice, pracuje téměř 85 % absolventů v Praze, 3,5 % ve
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Středočeském kraji, dále 2,4 % v Královéhradeckém kraji a 2,2 % v Jihočeském kraji.
U ostatních krajů nepřesahovala relativní četnost 1 %.

7.4 Velikost zaměstnavatele
Na tuto oblast jsme dostali 577 odpovědí od absolventů z let 2005/06 a 530 odpovědí od
absolventů z roku 2010/11. Můžeme konstatovat, že nadpoloviční většina respondentů
pracuje v současnosti ve velké organizaci, která má víc než 250 zaměstnanců, což platí pro
obě skupiny absolventů.
V porovnání velikosti zaměstnavatele u obou skupin absolventů je nicméně patrný posun
směrem k většímu podílu menších firem u čerstvých absolventů. Podíl MSP se zvýšil z 39 %
u starších absolventů na 45,9 % u těch z let 2010/11.
Graf 38: Velikost zaměstnavatele v současném zaměstnání
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Tento trend je možné pozorovat i na většině fakult. Nejvýraznější je přitom na NF, kde nastal
skok z 31 % zastoupení ve společnostech do 250 zaměstnanců na 53 % a i na fakultě druhé
(z 38 % na 48 %). Přesun absolventů NF do menších organizací může být spojen s obtížnějším
nalezením uplatnění ve státní správě (velkých státních a veřejných institucích). Mezifakultní
srovnání vychází bez markantních rozdílů.
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Graf 39: Velikost zaměstnavatele v současném zaměstnání podle fakult
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8 ZMĚNA ZAMĚSTNAVATELE A
NEZAMĚSTNANOST
U absolventů z let 2005/06 byl též zkoumán vývoj jejich zaměstnanosti. Z celkem
630 absolventů pracuje 40,5 % stále u svého prvního zaměstnavatele. U dvou
zaměstnavatelů pracovalo 30,3 % absolventů a u třech zaměstnavatelů potom 19 %
absolventů. Největší počet zaměstnavatelů za sledované období byl pět.
Z výše uvedených 630 absolventů jich bylo 109, tedy 17 %, alespoň krátkou dobu bez práce a
práci hledali. Toto hledání však bylo velmi krátké, nejčastěji v období 1 až 3 měsíců
(M = 3,63, SD = 3,42, medián = 3).
Porovnáme-li mezi sebou jednotlivé fakulty, můžeme říci, že nejstabilnějšími zaměstnanci
jsou absolventi FIS. U svého prvního zaměstnavatele stále působí 53,7 % absolventů FIS z let
2005/06. U ostatních fakult se tento podíl pohybuje mezi 34,5 % u absolventů FPH a 41,7 %
u absolventů FFÚ.
Absolventi FIS své zaměstnavatele též relativně nejméně střídali. U více než dvou
zaměstnavatelů pracovalo za období 4–5 let od ukončení školy pouze 13,4 % absolventů FIS.
Oproti tomu více než dva zaměstnavatele vystřídala téměř třetina absolventů FMV (32,3 %).
U ostatních fakult se tento podíl pohyboval přibližně mezi 22 % a 26 %.
Relativně značné rozdíly mezi fakultami byly i v tom, kolik procent absolventů bylo alespoň
krátkou dobu někdy nezaměstnaných, tj. byli bez práce a práci hledali. Nejnižší podíl je u FIS
(11 % absolventů, kteří byli někdy nezaměstnaní) a FFÚ (11,4 %). Naopak s nezaměstnaností
má zkušenost větší podíl absolventů NF (22,4 %) a FPH (23 %). Pro všechny fakulty nicméně
opět platí, že doba nezaměstnanosti absolventů je krátká, v řádu několika málo měsíců.
Medián doby nezaměstnanosti na všech fakultách byl 2 nebo 3 měsíce.
U absolventů z roku 2010/11 poměrně logicky drtivě převládají absolventi, kteří stále působí
u svého prvního zaměstnavatele po ukončení školy. Nejnižší podíl je na NF, kde u svého
prvního zaměstnavatele pracuje 67,3 % absolventů, oproti tomu nejvyšší podíl je na FPH, kde
pro svého prvního zaměstnavatele pracuje stále 80,3 % absolventů.
Podobné rozložení fakult ukazuje porovnání absolventů častěji střídajících svého
zaměstnavatele. Zatímco více než dva zaměstnavatele vyměnilo 12,5 % čerstvých absolventů
Národohospodářské fakulty, na FPH byl tento podíl jen 3,3 % a na FFÚ 2,6 %.
Další informace se vztahují k podílu čerstvých absolventů, kteří byli alespoň nějakou dobu
nezaměstnaní. Vzhledem ke krátkému horizontu po absolvování školy (u některých třeba jen
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jeden měsíc) nelze výsledky ve vztahu k nezaměstnanosti přeceňovat. Počet někdy
nezaměstnaných absolventů z roku 2010/11 od absolvování školy byl 99 absolventů
z 523 těch, kteří na otázku odpověděli, tedy 18,9 %.
Nejmenší zkušenost s nezaměstnaností byla u absolventů FFÚ (14,1 %), naopak nejvyšší
u absolventů FMV s 22,7 %. Opět pro všechny fakulty nicméně platí, že doba
nezaměstnanosti je poměrně krátká (medián mezi 2 a 3 měsíci).
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9 INDIVIDUÁLNÍ HODNOTY
SPOJENÉ SE ZAMĚSTNÁNÍM
V této části dotazování jsme získali 610 odpovědí od absolventů z let 2005/06 a 530
respondentů mezi absolventy 2010/11.
Z Grafu 40 je patrné, že pro absolventy jsou nejdůležitější čtyři různé charakteristiky práce,
kterými jsou 1. možnost učit se nové věci, 2. využití schopností a pocit naplnění, 3. dobré
vztahy na pracovišti a 4. dobré pracovní podmínky. Tyto čtyři kategorie jsou nejdůležitější jak
pro absolventy z let 2010/11, tak pro ty z let 2005/06 a je možné je označit za velmi důležité.
Naopak mezi charakteristiky práce, které pro absolventy tak důležité nejsou, resp. absolventi
je považují za pouze spíše důležité, patří sociální status, možnost dělat užitečné věci pro
druhé a práce v mezinárodním prostředí.
Zajímavé je ještě porovnat absolventy z let 2010/11 a 2005/06. Změny nejsou veliké, přesto
je znát možný růst důležitosti dobré pracovní perspektivy a možností povýšení a naopak
pokles důležitosti samostatné práce či dostatku volného času.
Posledně jmenovaná změna může souviset s poklesem průměrné týdenní pracovní doby,
která je pro absolventy z let 2010/11 relativně nižší a její důležitost tedy není tak citlivě
vnímána.

69.

Uplatnění absolventů VŠE | Rozvojové a poradenské centrum VŠE

Kapitola 9

[INDIVIDUÁLNÍ HODNOTY SPOJENÉ SE ZAMĚSTNÁNÍM]
Graf 40: Důležitost různých charakteristik práce
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Pozn. škála 1 = zcela nedůležité až 5 = velmi důležité

Jiný pohled na charakteristiky práce představuje Graf 41, kde je uvedeno, jak absolventi
vnímají skutečnost, tzn., jak jsou podle nich různé charakteristiky práce typické pro jejich
současnou práci. Jak je vidět, nejvíce vnímají dobré vztahy na pracovišti, příležitosti učit se
nové věci, možnost pracovat samostatně a v dobrých pracovních podmínkách. Tyto oblasti
by bylo možné označit za dobré.
Na druhé straně škály jsou výše platového ohodnocení, dostatek volného času a možnost
dělat něco užitečného pro druhé. Tyto oblasti vnímají absolventi spíše jen jako průměrné či
mírně nadprůměrné. Čerství absolventi jsou v porovnání s těmi z let 2005/06 optimističtější,
pokud jde o příležitost učit se nové věci a dobrou pracovní perspektivu, což je poměrně
logické. Zvlášť u těch absolventů z let 2005/06, kteří stále pracují u jednoho zaměstnavatele,
mohou být tyto charakteristiky práce již skeptičtěji vnímány.
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Graf 41: Charakteristiky práce – vnímání skutečného stavu
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Konečně poslední Graf 42 ukazuje na rozdíl mezi důležitostí jednotlivých charakteristik práce
pro absolventy a tím, jak vnímají skutečný stav. Čím vyšší je hodnota, tím více nejsou
naplněny potřeby absolventů vzhledem k charakteristikám práce.
Graf 42: Rozdíl mezi důležitostí a vnímanou skutečností u charakteristik práce
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Z grafu je patrné, že největší nedostatky absolventi vnímají v oblasti využití svých schopností
a nedostatečného pocitu naplnění. Následují ne tak dobrá pracovní perspektiva, jakou by
chtěli a nižší podpora ze strany vedení (vnímána zejména absolventy z let 2005/06). Vyšší by
podle nich mohl být plat a zejména absolventi z let 2005/06 vnímají výrazně problematičtěji
dostatek volného času.
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10 ROZDÍLY V PŘÍJMECH MEZI MUŽI
A ŽENAMI
Na otázky týkající se příjmu jsme získali odpověď od 263 mužů a 376 žen absolvujících VŠE
v letech 2005/06 pokud jde o jejich příjem v prvním zaměstnání a od 240 těchto absolventů
a 289 absolventek pokud jde o jejich současný příjem. Od absolventů 2010/11 jsme dostali
odpovědi na otázku ohledně jejich současného příjmu od 179 mužů a 313 žen. Zde i v dalším
textu příjmem myslíme hrubý měsíční příjem včetně odměn a osobního ohodnocení, včetně
případné podnikatelské činnosti. V Grafu 43 můžeme sledovat rozložení měsíčního příjmu
absolventů VŠE podle pohlaví.
Markantní je rozdíl v příjmu mezi prvním a současným zaměstnáním absolventů 2005/06,
muži i ženy si výrazně ve svých příjmech polepšili.
Graf 43: Měsíční příjem podle pohlaví
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Pokud jde o porovnání dle pohlaví, muži ve všech třech skupinách dosahují vyšších příjmů
než ženy.
U příjmů v prvním zaměstnání vidíme, že v příjmových kategoriích nad 40 000 Kč je vyšší
procentuální zastoupení mužů. U žen mělo v prvním zaměstnání příjem nad 40 000 Kč jen
4,7 % absolventek z let 2005/06 a 5,4 % absolventek z let 2010/11. Oproti tomu u čerstvých
absolventů je tento podíl 17,8 %, tedy více než třikrát větší než u žen. Markantní je rozdíl
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i u nejvyšší příjmové kategorie současného zaměstnání absolventů 2005/06 s příjmem nad
75 000 Kč měsíčně, kterého dosahuje každý čtvrtý muž, ale jen 6,6 % žen.
Objasnění rozdílu v příjmech není přitom možné vysvětlit například rozdílem
v odpracovaných hodinách. Muži sice pracují více hodin než ženy, ale rozdíly nejsou ani pro
absolventy z let 2005/06 ani pro ty z let 2010/11 statisticky významné.
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11 PODNIKÁNÍ ABSOLVENTŮ VŠE
11.1 Podnikatelská aktivita dle fakult
Ze získaných dat bylo také možno zjistit, jak jsou na tom absolventi jednotlivých fakult,
pokud jde o samostatné podnikání. Získáno bylo celkem 554 odpovědí od absolventů z let
2005/06 a 504 reakcí od absolventů z let 2010/11.
Graf 44: Podnikatelská aktivita po ukončení studia podle fakult (v %)
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Na Grafu 44 je patrné, že se podnikatelská aktivita absolventů různých fakult výrazně liší.
Jednoznačně nejvýraznější je na Fakultě informatiky a statistiky, kde se podnikání věnuje po
ukončení školy jako své hlavní činnosti 10,7 % absolventů a dalších 19 % podniká při
zaměstnání. Téměř třetina absolventů FIS tak více či méně po ukončení školy podniká.
I absolventi z let 2005/06 nejvíce po škole podnikali na FIS. U čerstvých absolventů nicméně
došlo k výraznému zvýšení podnikání při zaměstnání.
Druhá v pořadí je FPH, kde podniká v rámci své hlavní činnosti 8,2 % absolventů a dalších
8,2 % si podnikáním přivydělává při zaměstnání. I pro absolventy z let 2005/06 platilo, že FPH
byla druhá v pořadí, pokud jde o podnikatelskou aktivitu studentů po škole.
V porovnání s roky 2005/06 se dále výrazně zvýšil podíl absolventů NF, kteří podnikají vedle
svého hlavního zaměstnání, a to na vysokých 12,2 %. Jedním z vysvětlení může být relativně
nižší příjem absolventů NF, kteří si takto díky doplňkovému příjmu alespoň částečně vylepšují
finanční situaci.
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Fakulty, jejichž absolventi podnikají nejméně, jsou FFÚ a FMV (více než 93 % vůbec
nepodniká). U obou těchto fakult přitom došlo ke znatelnému poklesu podnikatelské aktivity
v porovnání s rokem 2005/06. Vysvětlením může být jak dobrá možnost pracovního
uplatnění (zlepšení situace na FFÚ), tak to, že fakulty nepodporují dostatečně podnikatelské
postoje či kompetence.
Zajímavé je ještě porovnat podnikatelskou aktivitu absolventů z let 2005/06 po ukončení
studia a v době realizace průzkumu v roce 2011. V době čtyři až pět let po ukončení školy se
věnovalo podnikání jako své hlavní činnosti 11,5 % absolventů FIS (dalších 6,4 % podnikalo
při zaměstnání). Vysoká podnikatelská aktivita byla též mezi absolventy FFÚ, kdy se
podnikání věnovalo 10,1 % jako své hlavní činnosti a dalších 11 % při zaměstnání. Vysoký
nárůst u absolventů FFÚ může být způsoben specifiky oboru, kdy se řada absolventů snaží
získat osvědčení k práci auditora či daňového poradce, než se pak do samostatné činnosti
pustí.
Na dalších místech v podnikatelské aktivitě by byla FPH, kde se podnikání jako své hlavní
činnosti věnuje 9,1 % absolventů a FMV s 8,8 %. Nejmenší podnikatelská aktivita absolventů
z let 2005/06 v roce 2011 byla u NF, kde se podnikání jako své hlavní činnosti věnovala jen
4,6 % absolventů a stejný podíl podnikal dále při zaměstnání.

11.2 Podnikatelská aktivita dle
pohlaví
Na otázky týkající se podnikatelské aktivity odpovědělo 248 mužů a 349 žen – absolventů
z let 2005/06 a 182 mužů a 322 žen – absolventů 2010/11.
Graf 45 prezentuje zkušenosti absolventů VŠE s podnikáním podle pohlaví. Jak je z grafu
zřejmé, mezi muži a ženami je značný rozdíl. Podnikatelská aktivita mužů je ve všech
obdobích více než dvojnásobná v porovnání s podnikatelskou aktivitou žen. U žen je stabilní
podíl mírně přes 90 % žen, které nejsou zapojeny do žádné podnikatelské aktivity.
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Graf 45: Zapojení do podnikatelské aktivity podle pohlaví (v %)
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Oproti tomu u mužů je více podnikatelů, například 20,3 % absolventů mužů z let 2010/11
bylo po ukončení studia zapojeno do nějaké podnikatelské aktivity. Ve srovnání let 2005/06 a
2010/11 je vidět, že u mladších absolventů vzrostl zejména podíl podnikatelské aktivity
vykonávané při zaměstnání, oproti tomu se mírně snížil podíl podnikání jako hlavní
výdělečné činnosti.
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