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ÚVOD 

Otevření trhů v roce 1990 přineslo nové příležitosti a podněty pro přizpůsobení pracovních 

sil a souběžně s tím si vyžádalo zavedení standardních institucí trhu práce. V souvislosti 

s těmito institucemi představuje trh práce dějiště neustálého pohybu trhu práce a pracovních 

míst s důrazem na mobilitu a flexibilitu.  

Podle posledních údajů je aktuální míra nezaměstnanosti v České republice (dále jen ČR) 

kolem devíti procent a mnoho aspektů fungování trhu práce a jeho dopad na ekonomický růst 

a stabilitu jsou nejasné. Navíc může být určitou překážkou stínová ekonomika,                  

která umožňuje lidem kombinovat různé formy účasti na trhu práce se sociálním 

zabezpečením a hromaděním tak neregistrovaných příjmů. V kontextu dané problematiky je 

tedy třeba zmínit ekonomickou pozici ČR vůči Evropské unii (dále jen EU), což je dílčím 

cílem této diplomové práce.  

Hlavním cílem práce je analyzovat předpoklady absolventů Univerzity Pardubice Fakulty 

ekonomicko-správní (dále jen UPCE FES) pro současný trh práce. Pro dosažení tohoto cíle,  

je práce rozdělena do dvou částí: teoretické a praktické. Obsahem teoretické části práce je 

zejména stručný popis trhu práce, analýza současného pracovního trhu v ČR v porovnání 

s členskými zeměmi EU a charakteristika vysokých škol v ČR podle příslušné legislativy. 

Kapitola zabývající se analýzou současného pracovního trhu je stěžejní částí práce, měla by 

podat souhrnný pohled na ekonomickou pozici ČR vůči EU, tedy především na vývoj hrubého 

domácího produktu (dále jen HDP) v jednotlivých státech. Obsahem této kapitoly je dále 

zpráva o zaměstnanosti mladých lidí v ČR ve srovnání s EU. Tato podkapitola popisuje vývoj 

zaměstnanosti pouze pro ČR, tak i jak napovídá samotný název kapitoly, zároveň stručné 

popsání zaměstnanosti jak u nás, tak i v ostatních zemích EU. Závěr této podkapitoly je 

věnován požadavkům zaměstnavatelů na absolventy vysokých škol. Neméně podstatnou 

tématikou této kapitoly je postavení vysokoškoláků na trhu práce z pohledu zaměstnanosti 

v období ekonomické krize, a s ní související problematiky nezaměstnanosti absolventů 

v době krize. Součástí tohoto, dá se říci velmi „aktuálního“, tématu je i trend rychle se 

navyšujícího počtu vysokoškoláků v ČR. První část práce, jak již bylo výše zmíněno, 

poskytuje teoretická východiska dané problematiky, se kterou souvisí marketingový výzkum, 

jeho vymezení, úloha a význam při vypracování vědecké práce.  

Pro splnění zadaného cíle je v druhé části práce použito dotazníkové šetření u vzorku 

respondentů, kteří již absolvovali bakalářské studium a mají možnost touto anonymní formou 
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zhodnotit přínos FES pro jejich budoucí profesní život. Výzkum se dělí do několika hlavních 

částí. Jednak je zde zjišťována spokojenost s výběrem studijního programu a oboru, současné 

studium, zda-li respondenti během svého studia pracují a především zde mají možnost 

vyjádřit, jak jsou celkově spokojeni se systémem vzdělávání na UPCE FES. Významnou část 

dotazníku tvoří subjektivní hodnocení teoretických a praktických odborných znalostí, 

komunikačních dovedností, prezentačních a sebeprezentačních schopností, manažerských 

dovedností, ovládání softwaru, schopnosti analyzovat a řešit problémy, prosazování se na trhu 

práce, úrovně jazykové přípravy a možnosti získávat finanční zdroje. Hodnocení této fakulty 

by mělo zároveň postihnout i jednotlivé ústavy. Dotazník by měl studentům nabídnout 

dostatek prostoru pro vyjádření se k předmětům, které považují za nejlepší, ale i nejhorší. 

Závěr dotazníku se věnuje otázkám týkajících se plánů do budoucnosti, zda-li respondenti 

plánují nadále pokračovat ve studiu a obecně v jaké míře chtějí nadále udržovat kontakt 

s UPCE i po jejich absolutoriu. Praktická část této práce tedy již vyhodnocuje dotazníkové 

šetření u vybraného vzorku studentů UPCE FES. Výsledky tohoto průzkumu poskytují možná 

doporučení, jež jsou blíže specifikována. 

Pro zpracování tématu je využito metod vědeckého zkoumání, kterými jsou zejména: 

deskriptivní metoda, metoda analýzy a syntézy, induktivní a deduktivní metoda. V rámci této 

diplomové práce je provedeno dotazníkové šetření na zvoleném souboru respondentů. 

Použitou metodologii daného výzkumu tvoří: charakteristika použitých metod, obsahová 

struktura metodologie výzkumu, časový harmonogramem pro zpracování a definice 

samotného zpracování, analýzy dat a tvorby závěrečné zprávy. 

Výsledkem projektu by měl být přehled o tom, jak vysokoškoláci vnímají UPCE FES, její 

systém vzdělávání, tedy především vybavenost odcházejících vysokoškoláků do praktického 

profesního života a zda a jak plánují další navyšování své profesní kvalifikace. Věřím, že 

zpráva si najde dostatek čtenářů z řad studentů, zaměstnavatelů, učitelů, odborné i laické 

veřejnosti. 
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1 TRH PRÁCE 

První kapitola se opírá o základní teoretická východiska dané problematiky. Jejím 

obsahem je seznámení se s primárními pojmy, kterými jsou: práce, trh práce, typologie trhu 

práce, ekonomický status, specifika daného trhu a s ním spojená nabídka a poptávka. Neméně 

důležitou podkapitolou jsou rizikové skupiny nezaměstnaných a působení různých odborů      

a profesních komor na trhu práce. 

Nejprve je třeba zformulovat pojem práce, který jistě není nikomu cizí. Jedna z definic 

říká: „Práce je jednou ze součástí základních kategorií ekonomických zdrojů. Tyto 

ekonomické zdroje tvoří tři výrobní faktory: práce, půda a kapitál“.1  

Pod faktor práce lze zahrnout všechny druhy fyzické a duševní činnosti jednotlivců 

nezbytné k produkci statků. Současní ekonomové rozdělují faktor práce na dvě složky:         

na pracovní sílu dostupnou v ekonomice a na pracovní kapitál. Pracovní síla je počet 

práceschopných jedinců v populaci, pracovním kapitálem rozumíme hodnotu souhrnu 

schopností lidí vytvářenou investicemi do vzdělání a do výchovy pracovníků. [12]    

1. 1 Typologie trhu práce 

Trh práce lze dále členit na primární a sekundární, formální a neformální a externí             

a interní. 

§ Primární a sekundární 

Z duální teorie trhu práce pochází členění trhu na primární a sekundární. Primární pracovní 

trh je trhem lepších pracovních příležitostí, který nabízí relativní pracovní jistotu, kariérový 

růst, lepší pracovní i mzdové podmínky. Na sekundárním trhu práce se kumulují pracovní 

místa s nižší společenskou prestiží i mzdovou sazbou. K jevům vyskytujícím se na 

sekundárním trhu práce patří vyšší fluktuace pracovníků. Lidé pracující na tomto trhu častěji 

inklinují k nezaměstnanosti, mají nižší šanci zvýšit si svou kvalifikaci nebo přejít na primární 

trh. Na sekundárním trhu práce nacházejí častěji zaměstnání lidé mladí, nekvalifikovaní, 

příslušníci etnických menšn, lidé se zdravotním postižením či v předdůchodovém věku. 

§ Formální a neformální trh práce 

                                                

 

1 Některé publikace dále uvádí jako výrobní faktor čas. 
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Formální trh práce lze taktéž nazývat trhem oficiálních pracovních příležitostí. Na tomto 

trhu se nacházejí pracovní místa, na která dohlíží a určitým způsobem je i regulují státní 

instituce. Naproti tomu neformální trh práce je trhem stojícím mimo kontrolu státu. V této 

souvislosti se hovoří o šedé nebo černé ekonomice2. Každý z těchto trhů představuje jiné 

možnosti. Formální trh zajišťuje sociální postavení, neformální zase větší výdělky. Oba dva 

trhy se vzájemně ovlivňují, selhání na jednom z trhů se bezesporu projeví i na druhém. 

§ Externí a interní trh práce 

Rozdělení pracovního trhu na externí a interní vychází z perspektivy pohledu na pracovní 

trh. V případě externího trhu jde o otevřený trh, na kterém si jednotlivé firmy konkurují. 

Interní trh je potom vnitřním trhem určité firmy. Pomocí této diferenciace můžeme sledovat 

strategie mobility pracovní síly. Strategie mobility jedinců na trhu práce jistě ovlivňuje 

politika zaměstnanosti státu, který může poskytovat stimulační pobídky k pohybu 

zaměstnanců mezi firmami, může rovněž podporovat rozvoj lidských zdrojů v rámci 

jednotlivých firem. [24] 

 1. 2 Práce 

Práce je vědomou a účelovou lidskou činností, jejímiž nositeli jsou lidé se svými různými 

fyzickými a duševními předpoklady a talenty. Představuje cílevědomou lidskou činnost, 

kterou člověk přeměňuje zdroje k uspokojení svých potřeb prostřednictvím pracovního 

důchodu, ten tvoří mzdy a různé výdělky, tj. důchody z lidského kapitálu. [1]   

Zde je potřeba rozlišovat dva různé pojmy, a to intenzita a produktivita práce. Intenzita 

práce je množství práce vynaložené za časovou jednotku, zatímco produktivita práce je 

vyjadřována množstvím statků nebo služeb vyprodukovaných jedním pracovníkem za určitou 

časovou jednotku. [1]   

Množství práce, kterou má daná ekonomika k dispozici se zpravidla odvíjí od počtu osob 

jak práceschopných, tak i především ochotných pracovat, dále s délkou pracovní doby            

a intenzitou, jakou je práce prováděna. 

                                                

 

2 Šedou ekonomiku tvoří legální činnosti, které jsou skrývány před úřady. Nejčastěji souvisí se snahou 
vyhnout se zdanění nebo regulacím. Černá ekonomika zahrnuje kriminální činnosti, jejichž samotná podstata je 
nelegální. Snahou těchto činností je získat příjem nezákonným způsobem. 
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1. 3 Ekonomický status 

Trh práce rozlišuje obyvatele starší patnácti let na ekonomicky aktivní, tj. zaměstnané       

a nezaměstnané, a ekonomicky neaktivní. Ekonomicky neaktivní obyvatelstvo tvoří děti       

do patnácti let, osoby v důchodovém věku, ale i osoby v produktivním věku, které nejsou 

zařazeny do kategorie nezaměstnaní, a to zejména proto, že práci aktivně nehledají nebo o ni 

nemají zájem, v tom případě se jedná o dobrovolnou nezaměstnanost. 

S pojmem ekonomický status souvisí zejména problematika zaměstnanosti, respektive 

nezaměstnanosti, ukazatele, kterými se měří a v neposlední řadě je dobré vědět, o jakou 

nezaměstnanost se jedná. Z pohledu ekonomiky je nejvíce riziková dlouhodobá 

nezaměstnanost.  

1. 3. 1 Zaměstnanost 

Zaměstnaní jsou všechny osoby 15-ti leté a starší, které během referenčního týdne 

příslušely mezi placené zaměstnané, nebo zaměstnané ve vlastním podniku. Není přitom 

rozhodující, zda jejich pracovní aktivita měla trvalý, dočasný, sezónní či příležitostný 

charakter a zda měly jen jedno nebo více souběžných zaměstnání. Pro účely zjišťování je 

pojem práce interpretován jako práce alespoň po dobu 1 hodiny v referenčním týdnu.           

Za zaměstnané jsou považováni i učni, kteří dostávají mzdu, plat nebo odměnu podle stejného 

principu jako jiné osoby. Obdobně studenti, osoby v domácnosti a další osoby zabývající se 

především mimoekonomickými aktivitami, kteří však v referenčním období byli navíc 

v zaměstnání, jsou také považováni za zaměstnané. Do skupiny zaměstnaných naopak nejsou 

zahrnovány osoby na další mateřské (rodičovské) dovolené, jejichž postavení má podle 

metodiky ILO odlišný charakter. Podle okruhu zahrnutých osob se rozlišují zaměstnaní 

v národním hospodářství celkem a zaměstnaní v civilním sektoru (bez příslušníků armády). 

Pro odvětvové zařazení zaměstnaných je rozhodující odvětví činnosti pracoviště. [17]   

1. 3. 2 Nezaměstnanost 

Za nezaměstnané se podle metodiky ILO považují všechny osoby 15-ti leté a starší, které 

ve sledovaném období souběžně splňovaly dále uvedené tři podmínky: 

§ nebyly zaměstnané, 

§ hledaly aktivně práci. Formou aktivního hledání práce se rozumí hledání 

prostřednictvím úřadu práce nebo soukromé zprostředkovatelny práce, dále hledání 

práce přímo v podnicích, využívání inzerce, podnikání kroků pro založení vlastní 
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firmy, podání žádosti o pracovní povolení a licence nebo hledání zaměstnání jiným 

způsobem, 

§ byly připraveny k nástupu do práce, tj., během referenčního období byly 

k dispozici okamžitě nebo nejpozději do 14 dnů pro výkon placeného zaměstnání 

nebo zaměstnání ve vlastním podniku. 

Pokud osoby nesplňují alespoň jednu ze tří uvedených podmínek, jsou klasifikovány jako 

zaměstnané nebo ekonomicky neaktivní. Jedinou výjimkou je skupina osob, které práci 

nehledají, protože ji již našly, ale nástup je stanoven na dobu nejpozději do 14 dnů. Tyto 

osoby jsou podle definice Eurostatu zařazeny rovněž mezi nezaměstnané. [17]   

  1. 3. 3 Druhy nezaměstnanosti 

§ Frikční nezaměstnanost  

Frikční nezaměstnanost je složkou přirozené míry nezaměstnanosti3 a vzniká z podnětu 

pracovníků. Ekonomové považují tento druh nezaměstnanosti za nejméně rizikový. Zvláště 

proto, že se jedná o nezaměstnanost krátkodobou, přechodnou a do jisté míry nevyhnutelnou. 

Tím máme na mysli období mezi odchodem z původního zaměstnání a nástupem do nového 

zaměstnání. Dalším častým výskytem frikčně nezaměstnaných lidí jsou čerství absolventi    

po škole, kteří hledají první zaměstnání.  

§ Strukturální nezaměstnanost 

Strukturální nezaměstnanost je složkou přirozené míry nezaměstnanosti a vzniká z popudu 

zaměstnavatelů. V daném období existuje v dané zemi nesoulad mezi kvalifikačními 

požadavky na různé druhy prací a volnými pracovními místy v daném místě. Trvá déle než 

frikční nezaměstnanost, protože lidé musí získat novou kvalifikaci či se stěhují za prací. 

§ Cyklická nezaměstnanost 

Cyklická nezaměstnanost je spojena s cyklickými výkyvy v ekonomice, tedy rozdílem 

mezi skutečnou a přirozenou mírou nezaměstnanosti, kdy například v období recese je 

skutečná nezaměstnanost vyšší než přirozená. Cyklická nezaměstnanost vzniká v důsledku 

nedostatečné agregátní poptávky, ke které dochází v obdobích hospodářské krize. Pokles 

agregátní poptávky s sebou přináší i nižší poptávku po práci. Oproti strukturální 

                                                

 

3 Přirozená míra nezaměstnanosti je nejnižší dlouhodobě udržitelná míra nezaměstnanosti odpovídající 
nejvyššímu udržitelnému výkonu ekonomiky. Nezahrnuje cyklickou nezaměstnanost a její výše je pro každou 
ekonomiku jiná. 
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nezaměstnanosti, cyklickou doprovází nedostatek volných pracovních míst. V této souvislosti 

hovoříme o nedobrovolném typu nezaměstnanosti. 

 

§ Technologická nezaměstnanost 

Zavádění nových strojů a technologií do procesu výroby má za následek vznik               

tzv. technologické nezaměstnanosti, kdy stroje nahrazují lidskou práci. V současné době se 

tento typ nezaměstnanosti dotýká nejen nekvalifikovaných či nedostatečně kvalifikovaných 

dělníků, ale i vysoce vzdělaných odborníků, v některých materiálech je strukturální 

nezaměstnanost spojována také s technologickou nezaměstnaností. 

§ Sezónní nezaměstnanost 

Nezaměstnanost, ke které dochází vlivem střídání ročních období a s tím spojených 

výkyvů ve spotřebě určitého druhu zboží a služeb, je označována jako nezaměstnanost 

sezónní. 

§ Skrytá nezaměstnanost 

Skrytě nezaměstnaní jsou lidé, kteří nejsou vedeni v registrech úřadů práce, i když o práci 

mají zájem. Tuto skupinu osob nejčastěji tvoří ženy v domácnosti, mladiství, lidé 

v předdůchodovém věku, kteří se uchýlili do předčasných důchodů, ale i ti, kteří jsou zařazeni 

na různé typy rekvalifikačních kurzů nebo jiným způsobem využívají nástroje aktivní politiky 

zaměstnanosti. 

§ Dobrovolná a nedobrovolná nezaměstnanost 

Rozlišení nezaměstnanosti na dobrovolnou a nedobrovolnou vychází ze mzdové úrovně na 

trhu práce. Rovnovážná mzdová sazba má vliv na úroveň poptávky a nabídky práce. Pokud je 

reálná mzdová sazba příliš vysoká, dochází k nedobrovolné nezaměstnanosti. V této situaci 

nabídka převyšuje poptávku a mnoho lidí je ochotno pracovat, ale ne všichni si práci najdou. 

Naopak při nižší mzdě vzniká dobrovolná nezaměstnanost, kdy lidé hledající práci za vyšší 

mzdu než tu, kterou jim zaměstnavatelé nabízí. 

§ Dlouhodobá nezaměstnanost 

Dlouhodobá nezaměstnanost patří mezi nejvíce rizikovou formu nezaměstnanosti. Příčin 

dlouhodobé nezaměstnanosti existuje mnoho. Může jít například o důsledek dlouhodobé 

hospodářské recese či dlouho trvající mzdové strnulosti. Nebezpečná je také tzv. past 

nezaměstnanosti, která hrozí, pokud náhradní příjmy v nezaměstnanosti jsou srovnatelné     

či dokonce vyšší než mzdy za odvedenou práci. Za těchto okolností jsou lidé demotivování 

aktivně hledat práci a setrvávají v dlouhodobé nezaměstnanosti. Zdroj: upraveno podle [24] 

 



18 
 

 1. 3. 4 Ukazatele nezaměstnanosti 

§ Relativní ukazatele 

1) Míra nezaměstnanosti procentuálním způsobem vyjadřuje podíl nezaměstnaných 

(čitatel) na celkové pracovní síle (jmenovatel). 

2) Obecná míra nezaměstnanosti (ILO) je ukazatel získaný z výsledků VŠPS podle 

mezinárodních definic a doporučení. V čitateli i jmenovateli jsou šetřené osoby uváděny 

podle místa jejich pobytu. 

3) Specifické míry nezaměstnanosti jsou ukazatele popisující nezaměstnanost určité 

sociální, věkové nebo jiné skupiny obyvatelstva. Čitatel i jmenovatel jsou konstruovány vždy 

z téže skupiny obyvatelstva. 

4) Míra ekonomické aktivity vyjadřuje podíl počtu zaměstnaných a nezaměstnaných 

(pracovní síly) na počtu všech osob starších 15-ti let. 

 

§ Speciální ukazatele 

1) Pracovní síla zahrnuje všechny osoby 15-ti leté a starší, které splňují požadavky na 

zařazení mezi zaměstnané nebo nezaměstnané. 

2) Ekonomicky neaktivní obyvatelstvo (osoby mimo pracovní sílu) tvoří všechny osoby, 

které během referenčního období nebyly zaměstnány a nejsou současně charakterizovány ani 

jako nezaměstnané, tj. nesplňují tři základní podmínky nezaměstnanosti definované ILO. 

Ekonomicky neaktivní populace je tvořena např. dětmi předškolního věku, osobami 

navštěvujícími různé vzdělávací instituce, starobními důchodci, dlouhodobě nemocnými nebo 

invalidními osobami apod. [17]   

1. 4 Specifické rysy trhu práce 

Poptávka po práci i nabídka práce jsou velmi nestejnorodé. Příčinou jsou zásadně odlišné 

požadavky, které kladou na vykonavatele pracovní činnosti jednotlivá výrobní odvětví. 

§ Profesní segmentace 

Charakter práce v různých oborech se někdy značně liší. Z tohoto důvodu je třeba 

rozlišovat kvalifikovanou a nekvalifikovanou práci. Zastupitelnost těchto prací se liší zejména 

z hlediska časového období, tím máme na mysli například různé formy přeškolování. 

§ Regionální segmentace 

Skladba poptávky i nabídky na trhu práce se odlišují v různých oblastech. Regionálně 

odlišná je též míra mobility práce.  
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§ Institucionalizace 

Fungování trhu práce do značné míry ovlivňují určité způsoby regulačních opatření jako je 

například stanovení minimální výše mzdy. Zároveň zde působí profesionální svazy, odbory    

a velké firmy s patřičnými pravocemi. Existence těchto institucí souvisí s  vybudovanou 

tradicí a kulturně historickými specifickými rysy dané země. 

§ Strnulost mezd 

Vývoj mezd se oproti jiným ekonomickým ukazatelům vyvíjí velice pomalu. Mezi hlavní 

příčiny této strnulosti patří vliv odborů a administrativní politiky velkých korporací, ty často 

určují fixní mzdové tarify. Další příčinou jsou pracovní smlouvy, které se stanovují na delší 

období a při krátkodobých výkyvech na trzích práce a statků se jejich výše nemění. S tímto 

efektem souvisí i administrativní náklady, které mohou převýšit změnu mzdové struktury,      

a tím pádem jsou pro zaměstnavatelé nevýhodné. Výše mezd se tedy mění pouze v dlouhém 

období. 

§ Diskriminace 

Specifickým jevem, který se někdy vyskytuje na trhu práce, je diskriminace. Tato 

diskriminiace je označována jako netržní a je charakterizována tím, že podmínky pro ni 

vznikají ještě předtím, než dojde ke kontaktu potenciálního zaměstnance a zaměstnavatele. 

Jedná se zejména o diskriminaci podle rasy, pohlaví, náboženství, etnika atd. V konečné fázi 

se projevuje v odlišných příjmech určitých skupin obyvatelstva. Zdroj: upraveno podle [1]   

1. 5 Poptávka na trhu práce 

Zde je třeba zohlednit, že firmy nenakupují práci jako výrobní faktor za účelem jejich 

bezprostřední individuální konzumace, ale za účelem výroby finálního spotřebního či 

kapitálového statku. Vztah mezi cenou za jednotku, tedy mzdu za jednotku času (hodinu) 

práce, a poptávaným množstvím práce při této ceně, tedy počtem pracovních hodin, které 

zaměstnavatelská firma nakupuje se stává poptávkou odvozenou z charakteristik finálního 

produktu a jeho výroby. 

Funkce poptávky po výrobním faktoru (práci) je určena funkcí příjmu z mezního 

produktu práce, která je za daných předpokladů dána součinem ceny produktu vyrobeného 

s použitím práce a mezního produktu práce. [1]    
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Hlavní determinanty poptávky po práci tvoří výše mzdy, poptávka po zboží a službách, 

s níž souvisí i cena těchto produktů a služeb, produktivita a kvalita práce, očekávané budoucí 

tržby a ceny ostatních vstupů. 

Mezi kooperující faktory poptávky po práci patří především mzda. Mzda se dále člení na 

nominální a reálnou.. Reálná mzda vyjadřuje koupěschopnost nominální mzdy, čímž          

se stává více objektivní oproti nominální. 

Firmy v odvětví reagují na pokles ceny práce tím, že zvyšují nabízené množství finálního 

produktu, tedy jejich poptávka roste. Naopak při zvýšené ceně práce se snaží minimalizovat 

svoji výrobu. Jinými slovy pro firmy je zde určující efektivita návratu nákladů na práci. 

Trh práce rozlišuje poptávku po práci na individuální a tržní. Tržní poptávka po práci je 

horizontální součet individuálních poptávek všech firem poptávající práci. 

1. 6 Nabídka práce, důchodový a substituční efekt 

Funkce nabídky práce je vztahem mezi cenou za jednotku práce a množstvím práce. 

Nabízející je potenciální pracovník, který je ochoten nabídnout určité množství práce při 

určité ceně práce za jednotku času. Vlastníci práce mají odlišná cílová kritéria než firmy 

poptávající práci. Pro ně je důležitý vztah mezi pracovním časem a výší spotřeby, kterou lze 

získat na základě důchodů z práce získávaných v podobě mzdy. [1]   

S funkcí nabídky práce souvisí výše mzdy, pokud bude docházet k navyšování mezd, 

začne se u pracovníků projevovat substituční a později důchodový efekt. 

Substituční efekt nastává, pokud je pro pracovníky výhodnější více pracovat za vyšší 

mzdu, dochází tedy k růstu nabídky práce. Pracovník preferuje více práci před volným časem. 

Tento stav netrvá věčně, s postupem času dojde k nahrazení tohoto efektu, důchodovým 

efektem. Pracovník si při vyšším důchodu může dovolit koupit požadované statky a služby     

a začne více upřednostňovat trávení volného času, tuto skutečnost nazýváme důchodovým 

efektem. 

Mezi hlavní determinanty nabídky práce patří: reálné mzdy, majetek, mimopracovní 

příjmy (například sociální dávky), demografický vývoj (počet obyvatelstva v produktivním 

věku), míru ekonomické aktivity obyvatelstva, úrokovou míru, daně, ceny spotřebního zboží, 

kulturní a náboženské vlivy. 

Ve skutečnosti postavení nabídky na trhu práce není stejné jako u poptávky. Nabízející 

práci nemají možnost ovlivnit kvantitu ani kvalitu celkové nabídky. V kontextu dané 
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problematiky se jedná o strukturální handicap nabídky na trhu práce. Určitým řešením        

pro nabízející práci jsou dva druhy migrace. Prvním typem migrace je prostorová (stěhování       

za prací), druhou je migrace profesní, kterou umožňují například rekvalifikační kurzy       

nebo celožitovní vzdělávání. [24] 

1. 7 Rizikové skupiny nezaměstnaných 

Problém neúspěchu některých osob na trhu práce při hledání pracovního uplatnění 

v důsledku nedostatečného lidského a sociálního kapitálu spolu s institucionálními bariérami 

v přístupu na trh práce, je příčinou vzniku opakované a dlouhodobé nezaměstnanosti              

u některých jedinců či skupin. Tito občané jsou určitým způsobem považováni z hlediska trhu 

práce za handicapované. Nicméně mají možnost se obrátit na příslušný úřad práce, který         

se snaží řešit tuto problematiku v rámci aktivní politiky zaměstnanosti. Modelovou situací je 

v tomto případě spolupráce úřadu práce se soukromou agenturou práce v rámci tzv. sdíleného 

zprostředkování zaměstnání. Agentura je finančně motivována, protože za každého 

uchazeče o zaměstnání, kterému bude zprostředkovávat práci, dostane příspěvek 5 000 korun. 

Pokud si zaměstnanec udrží své zaměstnání minimálně po dobu 6 měsíců, obdrží agentura 

dalších 500 korun.4 

Hlediska handicapu při hledání zaměstnání tvoří především věk, nevyhovující zdravotní 

stav, zdravotní postižení, nedostatečná nebo nevhodná kvalifikace a pohlaví. 

Za rizikové skupiny trhu práce jsou považovány: 

§ fyzické osoby se zdravotním postižením, 

§ mladiství uchazeči o zaměstnání, tj. fyzické osoby do 20-ti let (dříve do 25-ti let          

a patřili zde také absolventi škol, po dobu 2 let po úspěsném ukončení studia, nejdéle 

však do 30-ti let věku, klasifikace se změnila po novele zákona o zaměstnanosti        

od 1. 1. 2009), 

§ uchazeči společensky nepřizpůsobiví, 

§ nekvalifikovaní uchazeči, 

§ fyzické osoby pečující o děti do věku 15-ti let, 

§ fyzické osoby starší 50 let, 

§ problémové skupiny. [24] 
                                                

 

4 Spolupráce úřadu práce s těmito soukromými agenturami je součástí novinek sociálního systému pro rok 
2012. 
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Proces integrace v moderních společnostech si neklade za cíl začlenit všechny subjekty do 

permanentního zaměstnání a garantovat jim sociální práva.  

Proces sociální integrace předpokládá následující alternativy, které řeší problém v širších 

souvislostech a vazbách: 

§ jistotu vyvíjející se pracovní kariéry, 

§ přístup k prostředkům zabezpečujícím zaměstnavatelnost pomocí procesu 

celoživotního vzdělávání, 

§ možnost plně a hodnotně se zapojit do aktivního sociálního života. 

1. 8 Působení odborů a profesních komor na trhu práce 

Odbory působí zejména na straně nabídky, deformují tržní vztahy prosazováním 

minimálních mezd a prostřednictvím různých forem kolektivního vyjednávání. Svým 

působením přispívají k relativní nepružnosti mezd. Jestliže např. poklesne poptávka po práci  

a dělníci – ať už jsou organizováni v odborech či nikoli – odmítnou přijmout mzdová omezení 

nezbytná k nastolení rovnováhy, může dojít k nezaměstnanosti. 

Stanovení výše minimální mzdy je ochranným opatřením pro zaměstnance. Nicméně na 

sebe váže i určitá negativa. Může docházet ke vzniku černého trhu práce. Zaměstnavatelé se 

budou snažit vyhnout platbě minimální mzdy a zaměstnanci ohrožení ztrátou zaměstnání se 

budou chtít se zaměstnavatelem domluvit na mzdách pod zákonem stanovenou hranicí. Platby 

jsou tak zpravidla prováděny v hotovosti, aby se zabránilo odhalení daňovým úřadem. Tyto 

transakce tvoří součást tzv. „šedé ekonomiky“. Pracovníci se tak dokonce mohou ocitnout 

v lepší finanční situaci než dříve, protože se vyhnou zdanění a ostatním srážkám. Avšak 

zároveň tím mohou pozbýt nárok na podporu v nezaměstnanosti a na další příspěvky 

podobného druhu, jako je např. odškodnění za pracovní úraz. 

V mnoha odvětvích jsou mzdy určovány kolektivním vyjednáváním mezi odbory na straně 

jedné, a zaměstnavateli na straně druhé. Množství rozličných výsledků jednání může záviset 

na vyjednávací síle každé ze zúčastněných stran. Tyto instituce se snaží především dosáhnout 

zvýšení mzdy zaměstnanců.  

Pro zvyšování mezd zaměstnanců se používají zejména nástroje: 

§ omezování délky pracovní doby, 

§ zvyšování mzdových sazeb v důsledku jednání odborů s vedením firem, 
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§ zvyšování poptávky po produktu vyráběném danou firmou prostřednictvím nástrojů 

obchodní politiky, příkladem jsou dovozní kvóty. [1]   

Existence těchto institucí je nezbytná pro formování spokojenosti pracovníků.  
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2 ANALÝZA SOUČASNÉHO PRACOVNÍHO TRHU V ČR V POROVNÁNÍ 

S ČLENSKÝMI ZEMĚMI EU 

2. 1 Ekonomická pozice České republiky vůči EU 

Rozšíření Evropské unie v roce 2004 o státy, Česko, Estonsko, Kypr, Litvu, Lotyšsko, 

Maďarsko, Maltu, Polsko, Slovensko a Slovinsko a dále o tři roky později o Rumunsko          

a Bulharsko, předpokládalo, že členství v Unii zrychlí hospodářské sblížení nových členských 

států k průměru původní Patnáctky (EU15) a postupně bude docházet k ustálení ekonomické 

úroveň jednotlivých členských států. 

Ekonomickou pozici jednotlivých členských států lze měřit hrubým domácím produktem 

na obyvatele. Tento hrubý domácí produkt na obyvatele je třeba upravit paritou kupní síly5, 

která se přepočítává pro vyjádření ekonomické pozice vůči průměru6 za EU. Pozitivní vývoj 

tohoto ukazatele zaznamenala v posledních letech hlavně Česká republika, Lucembursko        

a Slovensko. 

Následující tabulka 1 zaznamenává informace o pozici ČR vůči EU15 a vybraným 

členským státům od roku 2000 do roku 2010. Ekonomická pozice se uvádí na bázi HDP 

v PPS přepočtené vůči základně pro příslušný rok. Základnou se rozumí EU27. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

 

5 PPS, neboli Purchasing Power Standard, česky parita kupní síly. Slouží k promítnutí rozdílnosti cenových 
hladin do vyjádření HDP na obyvatele tak, aby výsledek mohl být využít pro mezinárodní srovnávání. Pro 
porovnání v rámci EU je hodnota upravena tak, aby vyjadřovala rozdíl oproti průměru v EU (čili hodnotě HDP 
na obyvatele v PPS pro EU27 v příslušném roce je přiřazeno 100 a hodnoty za jednotlivé státy jsou vzhledem k 
tomuto poměru přepočítány).   

6 Průměru EU27 je každoročně přiřazena hodnota 100 a hodnoty za ostatní stát se vůči ní porovnávají. 
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Tabulka 1: Ekonomická pozice ČR vůči průměru za EU27  

Ekonomická pozice 
vůči průměru za 

EU27 
2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

EU27 100 100 100 100 100 100 100 

EU15 115 113 112 111 111 110 110 

Eurozóna (17 zemí) 112 109 109 109 109 109 108 

Belgie 126 120 118 116 116 118 119 

Bulharsko 28 37 38 40 44 44 44 

Česká republika 71 79 80 83 81 82 80 

Dánsko 132 124 124 123 125 123 127 

Německo 118 116 115 116 116 116 118 

Estonsko 45 62 66 70 69 64 64 

Irsko 132 145 146 148 133 128 128 

 Řecko  84 91 92 90 92 94 90 

 Španělsko  97 102 105 105 104 103 100 

 Francie  115 110 108 108 107 108 108 

 Itálie  118 105 105 104 104 104 101 

 Kypr  88 91 91 92 99 100 99 

 Lotyšsko  36 48 51 56 56 51 51 

 Litva  40 53 56 59 61 55 57 

Lucembursko  245 255 270 275 279 266 271 

 Maďarsko  54 63 63 62 64 65 65 

 Malta  85 78 76 76 79 82 83 

 Nizozemsko  134 131 131 132 134 132 133 

 Rakousko  132 125 126 124 124 125 126 

 Polsko  48 51 52 54 56 61 63 

 Portugalsko  81 79 79 79 78 80 80 

 Rumunsko  26 35 38 42 47 47 48 

 Slovinsko  80 88 88 88 91 87 85 

 Slovensko  50 60 63 68 73 73 74 

 Finsko  117 114 114 118 119 115 115 

 Švédsko  128 122 123 125 124 119 123 

 Spojené království  119 122 120 118 112 111 112 

 Island  132 130 123 121 124 118 111 

 Norsko  165 177 185 182 192 176 181 

 Švýcarsko  144 132 134 139 143 144 147 

 Chorvatsko  50 57 58 61 64 64 61 

Zdroj: upraveno podle [9] 



26 
 

 Ekonomická pozice České republiky v rámci členských států EU se v posledních letech 

neustále vylepšuje, což v tomto případě znamená nižší propad HDP v době ekonomické 

krize oproti většině ostatních členských států EU a zároveň to představuje určité přiblížení 

k vyspělejším zemím Unie. Na základě této metodiky lze České republice přisuzovat navýšení 

unijního průměru od roku 2000 o 11 %, a to na současných 80 % průměru EU 277.  

 

 Vývoj ekonomik ostatních států EU je charakteristický svým rychlým sbližováním 

výkonnosti méně rozvinutých ekonomik směrem k úrovni vyspělejších, nikoliv naopak, 

z čehož vyplývá, že ekonomická úroveň států původní EU 15 se stává spíše stabilizovanou. 

  

 Nejvyšší propad ukazatele parity kupní síly lze spatřit v Irsku a dále v Lucembursku,       

ale i přesto tyto skutečnosti převyšují průměr ostatních členských států. Svou ekonomickou 

pozici naopak vylepšilo Slovensko. Z původní EU15  je na tom nejhůře Portugalsko spolu      

s Řeckem, ostatní členské státy jsou nad úrovní současného unijního průměru. U Řecka lze 

navíc předpokládat, že skutečná hodnota je ještě horší, protože nedávno vyšlo najevo 

dlouhodobé nadhodnocování řeckých ekonomických ukazatelů.  

 

 Vývoj HDP je obrazem hospodářské situace země a s ním souvisí i další ekonomické jevy, 

jako je například míra nezaměstnanosti, která je pro danou problematiku dále více probírána. 

 

 Současný stav ekonomiky v České republice je oproti jiným členským státům spíše 

příznivý. Průměrný meziroční růst HDP byl v roce 2010 EU27 2,1 %, v České republice byl 

vyšší, 2,3 %. Pouze v roce 2011 se vykazoval podprůměrný stav ve výši necelých dvou 

procent, nicméně pro další roky odborníci prognózují opět nadprůměrné hodnoty. [3] 

 Také export zboží a služeb z ČR meziročně vzrostl výrazněji než v průměru EU27, 

zřetelnější byl i nárůst investic, a naopak méně výrazný oproti průměru EU27 byl nárůst 

spotřeby domácností. Inflace byla nižší než v EU27. Tyto výsledky představují pro Českou 

republiku ústup ekonomické krize, příčinou mohou být i velmi příznivé ekonomické výsledky 

v Německu. 

                                                

 

7 Vývoj hrubého domácího produktu pro Českou republiku se vyjma roku 2009 pohybuje v kladných 
hodnotách. 
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2. 2 Zaměstnanost mladých v ČR a EU 

Za zaměstnané jsou podle mezinárodně používané definice považováni všichni ti,         

kteří v průběhu referenčního týdne, kdy probíhalo zjišťování, pracovali alespoň jednu hodinu 

týdně za mzdu (zaměstnanci), za účelem dosažení zisku (podnikatelé a spolupracující rodinní 

příslušníci), nebo mají zaměstnání, ale byli dočasně nepřítomni (v důsledku zranění, nemoci, 

dovolené, studijního volno, školení a vzdělávání, pracovního sporu, mateřské nebo rodičovské 

dovolené atp.). [26] 

V důsledku současné ekonomické krize lze pozorovat zvýšené procento nezaměstnaných, 

a to převážně v nejmladších věkových skupinách. Nás ale bude především zajímat struktura 

těch, kteří uplatnění na trhu práce skutečně našli.  

Následující obrázek 1 popisuje zaměstnanost během posledních deseti let, a to jak             

u mladých, tak i starších lidí a to s různým vzděláním. Z grafu lze vyčíst vyšší zaměstnanost  

u mladých lidí s nižším vzděláním, naopak lidé nad 65 let s nižším vzděláním                        

se na pracovním trhu hůře uplatní oproti těm, co mají terciární vzdělání. 

 

Obrázek 1: Skladba zaměstnaných v ČR během uplynulých deseti let  

Zdroj: [26] 

 Srovnání těchto výsledků s ostatními státy EU zobrazuje obrázek 2. Pozitivem pro Českou 

republiku je fakt, že jak podíl 30-39letých, tak i 25-29letých je u nás vyšší než v EU15. 

Naopak určitá úskalí představuje skupina 25-29letých s pouze základním vzděláním, jejichž 
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podíl mezi zaměstnanými je u nás vyšší než v EU15. Vzhledem k přibývajícím nárokům trhu 

práce na kvalifikaci se může stát, že tito lidé si budou v průběhu svého života nuceni              

si doplnit své vzdělání. Výsledky srovnání zaměstnanosti v ČR a v EU 15 jsou si nejvíce 

podobné u skupin středoškolsky a terciárně vzdělaných lidí, přičemž u terciárně vzdělaných 

v ČR se zřetelně posílil podíl věkové skupiny 25-29letých, a to tak výrazně, že převyšuje 

příslušnou hodnotu za EU15 zhruba o čtvrtinu.  

 

 

Obrázek 2: Skladba zaměstnaných v ČR a EU15 za rok 2010 

Zdroj: [26] 

 Následující obrázek 3 zobrazuje proměnu vzdělanostní struktury jednotlivých věkových 

skupin zaměstnaných v České republice oproti stavu před deseti lety. Z obrázku lze vyčíst 

snižující se počet lidí pouze se základním vzděláním a naopak zvyšující se procento terciárně 

vzdělaných lidí. Příčinou jistě budou požadavky trhu práce, které vytvářejí jistý tlak na 

pracovní sílu a zároveň motivují k dosažení vyššího vzdělání či vyšší kvalifikace. Rozvoj této 

vzdělanostní skupiny ukazuje na potenciál České republiky, jako země disponující 

vzdělanými zaměstnanci, i když ve srovnání s evropskou Sedmadvacítkou je procento 

terciárně vzdělaných lidí spíše podprůměrné. 



29 
 

 

Obrázek 3:Změny ve vzdělanostní struktuře v ČR za posledních deset let 

Zdroj: [26] 

2. 3 Požadavky zaměstnavatelů na absolventy vysokých škol 

Požadavky zaměstnavatelů na své pracovníky se neustále vyvíjí.  

Současným trendem těchto požadavků je: 

§ rostoucí důraz na vzdělání, flexibilitu a zaměstnatelnost, 

§ dynamický vývoj potřeb a nároků na trhu práce. 

V posledních letech byly zaznamenány změny v oblasti: 

§  profesní odbornosti, 

§  funkční flexibility, 

§  inovativnosti a managementu znalostí, 

§  řízení lidských zdrojů. [13] 
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Na otázku: „Jaké kompetence potřebují absolventi pro splnění nových požadavků            

na pracovním trhu?“, se snažil odpovědět Školský informační portál Královéhradeckého 

kraje. Výsledky dané analýzy uvádí tabulka 2.  

V rámci tohoto výzkumu měli zaměstnavatelé u každé vlastnosti či dovednosti vyjádřit, 

jak je pro ně důležité, aby ji pracovníci s daným typem vzdělání ovládali. K tomu používali 

stupnici od 1 do 5, kde 1=„zcela nezbytné“ a 5=„vůbec nehledáme“. V hodnotící tabulce je 

vždy uveden přehled pro daný typ vzdělání, u kterých jsou uvedena řádková procenta. 

Vzhledem k omezenému absolutnímu počtu odpovědí slouží tyto číselné hodnoty zejména      

k nastínění základních tendencí, které jsou pro danou vzdělanostní skupinu typické - posun  

ve vyžadování zvládnutí klíčových kompetencí je patrný se zvyšujícím se vzděláním 

absolventů. Jejich statistický význam je však zákonitě silně limitován. Ke každé vzdělanostní 

skupině se v průměru vyjádřilo méně než 10% dotázaných zaměstnavatelů. [22] 

Tabulka 2: Důležitost znalostí, dovedností a schopností u absolventů VŠ 

 1 2 3 4 5 
Nést zodpovědnost 80,0% 10,0% 10,0% 0,0% 0,0% 
Schopnost řešit problémy 80,0% 0,0% 20,0% 0,0% 0,0% 
Schopnost vést 70,0% 10,0% 20,0% 0,0% 0,0% 
Ústní a písemný projev 63,6% 27,3% 9,1% 0,0% 0,0% 
Zběhlost v cizích jazycích 54,5% 45,5% 0,0% 0,0% 0,0% 
Práce s čísly při plnění pracovních úkolů 
či při pracovním uplatnění 

45,5% 54,5% 0,0% 0,0% 0,0% 

Schopnost rozhodovat se 66,7% 16,7% 16,7% 0,0% 0,0% 
Čtení a porozumění pracovním 
instrukcím 40,0% 60,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Zběhlost v zácházení s informacemi 50,0% 20,0% 30,0% 0,0% 0,0% 
Ochota učit se 50,0% 20,0% 30,0% 0,0% 0,0% 
Schopnost týmové práce 50,0% 20,0% 30,0% 0,0% 0,0% 
Zběhlost v používání výpočetní techniky 40,0% 30,0% 30,0% 0,0% 0,0% 
Adaptabilita a flexibilita 40,0% 10,0% 10,0% 40,0% 0,0% 

Zdroj: [22] 

U absolventů VŠ, kteří převážně budou vykonávat odborné práce, nelze jmenovat 

rozhodující znalost, dovednost či schopnost. Rozhodující je na jakou pozici je absolvent VŠ 

přijímán. Z výzkumu vyplynulo, že prioritami, jsou „schopnost řešit problém", „nést 

zodpovědnost", „schopnost vést" a jistá samostatnost v rozhodování. [22] 

Otázkou, do jaké míry FES UPCE tyto kompetence rozvíjí se dále zabývá kapitola 6. 
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2. 4 Postavení vysokoškoláků na trhu práce 

Vysokoškolské vzdělání přináší jeho absolventům řadu výhod. Jejich práce je 

kvalifikovanější a obvykle i zajímavější. A v neposlední řadě za ni dostávají vyšší odměnu. 

Například v České republice je nyní průměrný vysokoškolák zhruba o dvě třetiny méně 

ohrožen nezaměstnaností a naopak má asi o dvě třetiny vyšší plat než průměrný obyvatel. 

Výhodou českých vysokoškoláků oproti jiným z ostatních vyspělých evropských zemí je jistě 

faktor jejich relativně nízkého zastoupení v populaci.  

Mzda osob s vysokoškolským nebo vyšším odborným vzděláním byla v ČR v roce 2009 

v průměru již vyšší než 46 tisíc korun, a tak o 66 % převýšila celostátní průměrnou mzdu. 8 

Mzda mladých absolventů do 30 let věku dosáhla v roce 2009 více jak 30 tisíc korun,         

což bylo pořád ještě o 9 % nad celkovým průměrem. [20] Nicméně toto relativní zvýhodnění 

vysokoškoláků se týká především zemí, kde je vysokoškoláků nejméně a dále zemí s celkově 

většími rozdíly ve mzdách. 

V současné době je však třeba řešit možné problémy spojené s vysokoškolským 

vzděláním, kdy nás mnohdy napadá otázka přidané hodnoty vysokoškolského vzdělání,     

tedy s jakou efektivností je poskytováno a zároveň i možností získání práce i bez diplomu. 

Součástí této problematiky je vliv ekonomické krize na uplatnění absolventů na pracovním 

trhu. Výše zmíněné výhody spojené se získáním vysokoškolského vzdělání totiž mnohdy 

neplatí, to se týká zejména období, ve kterém se nachází ekonomika státu.  

2. 4. 1 Zaměstnatelnost a ekonomická krize 

Významnými faktory, které mají vliv na zaměstnanost vysokoškoláků, je zejména celková 

ekonomická situace země, spolu se související úrovní kvalifikačních požadavků na pracovním 

trhu.  

Vývoj ekonomiky během posledních dvou let znamenal přeměnu nedostatku pracovníků 

v jejich nadbytek, což vedlo ke zvýšenému procentu nezaměstnaných z řad zejména 

absolventů vysokých škol. Příčinu nedostatečného uplatnění absolventů vysokých škol lze 

spatřit v mnoha aspektech, zvláštně ve spojitosti se vstupem do EU, toto členství s sebou 

neslo předpoklad vyšší poptávky po vysokoškolském vzdělání. 

                                                

 

8 V údajích o pracovních příjmem, se jedná o celoroční průměrnou hrubou mzdu včetně příplatků, odměn          
a náhrad, přepočítanou na průměrnou mzdu měsíční. 
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Relativně uspokojivé uplatnění vysokoškolského vzdělání na pracovním trhu nabízí Česká 

republika, Slovensko a Maďarsko. Naopak nejhůře jsou na tom se zaměstnatelností               

na pracovních trzích svých zemí zejména vysokoškoláci na jihu Evropy. Nejméně příznivou 

perspektivu při hledání zaměstnání před sebou mají vysokoškoláci na Kypru, v Turecku, 

Řecku, Itálii, ale také v Dánsku. Zde růst jejich podílu v pracovní síle zjevně neodpovídá 

ekonomickému vývoji a požadavkům na trhu práce a míra nezaměstnanosti vysokoškoláků   

se proto prakticky přibližuje celkové úrovni míry nezaměstnanosti v zemi. 

Nepřekvapuje, že v letech 2009 a 2010 nejen celkovou zaměstnatelnost pracovní síly,     

ale i vysokoškoláků výrazně ovlivnila ekonomická krize. V České republice se počet 

nezaměstnaných vysokoškoláků od poloviny roku 2008 do poloviny roku 2010 zvýšil 

z necelých 11 na 21,6 %. Tento vývoj je v zásadě v souladu s celkovou zaměstnatelností 

v České republice a i v Evropské unii, kde se vliv ekonomické krize na nezaměstnanost ve 

většině jejich zemí začal projevovat v průběhu roku 2009 a vyvrcholil právě v prvním čtvrtletí 

roku 2010. Celková míra nezaměstnanosti a také míra nezaměstnanosti vysokoškoláků se za 

poslední dva roky zvýšila prakticky ve všech zemích EU. Jedinou významnější výjimku 

(kromě malého Lucemburska) tvoří Německo, kde obě zmíněné míry mírně poklesly. 

K nejvýraznějšímu zhoršení celkové nezaměstnanosti došlo v pobaltských zemích (Estonsku, 

Litvě a Lotyšsku), na Islandu a v Irsku. Všechny tyto státy také patří k zemím, kde se míra 

nezaměstnanosti vysokoškoláků za poslední dva roky zvýšila více než dva a půl krát. Zároveň 

však všechny tři pobaltské země patří spolu s Portugalskem a Norskem k zemím, kde byl růst 

míry nezaměstnanosti vysokoškoláků vůči celkové míře nezaměstnanosti nejnižší. O práci 

tam tedy nepřicházeli spíše méně vzdělaní lidé, zatímco v zemích, jejichž trhy práce nebyly 

krizí tak silně zasažené, nehrálo dosažené vzdělání tak významnou roli. Nejvýrazněji postihla 

krize vysokoškolsky vzdělané lidi v porovnání se zbylou populací v Lucembursku, 

Rumunsku, Maďarsku, Bulharsku a Nizozemsku. Kromě Lucemburska – jehož pracovní trh je 

ovšem vzhledem k nevelkým rozměrům země a sousedství obrů Německa a Francie skutečně 

specifický. [26] 

Zcela jinak jsou na tom mladí lidé ve věku do 25 let, teda absolventi škol všech stupňů.  

Na pracovní trh totiž vstupují jako nováčci, nemají žádné zkušenosti, návyky ani trénink        

a většinou jen zprostředkované sociální kontakty. Míra jejich nezaměstnanosti je proto         

ve většině zemí naopak více než dvojnásobná, přestože během roku poněkud kolísá (nejvyšší 

bývá ve 3. čtvrtletí, kdy na trh práce nastupují noví absolventi škol). Zejména v ekonomicky 

problematických obdobích spojených s nárůstem celkové nezaměstnanosti – jako je to právě 

během probíhající recese – se zaměstnanost mladých lidí snižuje ještě výraznějším způsobem. 
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U čerstvých absolventů vysokých škol se oba trendy navzájem prolínají. Na jedné straně 

mají totiž vysokou kvalifikaci, flexibilitu, jsou nápadití a mají plno energie, vyznačují se lepší 

znalostí počítačů a cizích jazyků. Na straně druhé si však přinášejí i všechny nevýhody 

nováčků na trhu práce, také proto jsou na tom lépe ti z nich, kteří již během studia pracovali,  

a to nejlépe ve svém oboru.  

2. 4. 2 Nezaměstnanost absolventů v době krize 

V posledních několika letech dochází k velkému rozmachu počtu absolventů vysokých 

škol. Tento počet se týká převážně absolventů bakalářského studia, kteří však ve stále větší 

míře ve vysokoškolském studiu dále pokračují9. Výsledkem tohoto narůstajícího se počtu 

vysokoškoláků je situace, kdy na pracovní trh vstupuje o 95 % více absolventů vysokých škol 

než ještě před osmi lety, což s sebou přináší i vyšší stupeň konkurence, vyšší požadavky       

ze stran zaměstnavatelů a zároveň vyšší počet nezaměstnaných. 

Ještě před pěti lety se zaměstnanost absolventů vysokých škol stále zlepšovala, toto však 

již dávno neplatí. Hlavní příčinou vzniku nezaměstnanosti je ekonomická krize a vývoj 

celkové situace na pracovním trhu spolu se změnami v nezaměstnanosti, to se týká jak 

vysokoškoláků, tak i absolventů s nižším vzděláním. 

Zdaleka nejvyšší míru nezaměstnanosti vykazují úplně čerství absolventi10, tedy v prvním 

půlroce po absolvování. Již během druhého půlroku míra nezaměstnanosti prudce klesá. 

Například ve školním roce 2009/10 bylo během prvního půlroku po absolvování školy celkem 

zaregistrováno na úřadech práce více jak 10 % absolventů, zatímco v druhém půlroce to byla 

méně jak polovina a během druhého roku zhruba 2 %. Z těchto údajů je patrné, že používat 

míru nezaměstnanosti úplně čerstvých absolventů, kteří jsou na trhu práce krátce a jejichž 

nezaměstnanost má často jen krátkodobou povahu, je obzvláště pro srovnávající účely 

poněkud zavádějící.  

Zatímco se ekonomická krize výrazným způsobem podepsala na absolventech 

bakalářských a magisterských studijních programů, na absolventy doktorského studijního 

programu neměla příliš velký dopad. 

                                                

 

9 Dnes se to týká téměř tří čtvrtin všech absolventů bakalářského studia. 
10 Nezaměstnaným absolventem je na úřadu práce registrovaný uchazeč o zaměstnání, který absolvoval školu 

nejdéle před dvěma roky. 
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Expanze počtu vysokoškoláků přicházejících ze škol na pracovní trh vede ovšem k tomu, 

že již dnes představují početně největší skupinu absolventů (většina z nich má navíc 

magisterský diplom) a jejich podíl se stále zvyšuje. Kolem roku 2013 budou tvořit dokonce 

nadpoloviční většinu ze všech mladých lidí, kteří odcházejí ze školství na pracovní trh.        

Při hledání práce to pro absolventy znamená mnohem větší konkurenci. Zřetelný nepoměr 

mezi rychle rostoucími počty čerstvých absolventů vysokých škol na jedné straně a nižším 

počtem nových vysokoškolských pracovních míst na straně druhé se však bude projevovat 

především dlouhodobě. V příštích letech povede spíše k tomu, že mladí vysokoškoláci budou 

muset slevit ze svých nároků na kvalifikovanost práce a na mzdu než, že se budou výrazně 

častěji objevovat mezi nezaměstnanými. Začnou totiž obsazovat pracovní místa, která dosud 

zastávali především středoškoláci, a ti zase budou z trhu práce vytlačovat mladé lidi 

s nejnižším vzděláním. Někteří zaměstnavatelé se navíc chystají absolventům nabízet 

flexibilnější formy zaměstnávání jako třeba zkrácený úvazek nebo příležitostnou výpomoc. 

[21] 

Následující obrázek 4 poskytuje informace o vývoji nezaměstnanosti v České republice   

od roku 2002 do roku 2011. Jak bylo výše uvedeno, rok 2009 byl velice přelomový, 

nezaměstnanost velice prudce stoupla a následující rok byla nejvyšší za posledních deset let, 

v posledním období této dekády však nepatrně klesla.  

 

Obrázek 4: Vývoj nezaměstnanosti v období 2002 – 2011 k 31. 12. 

Zdroj: upraveno podle [2] 
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Pro srovnání současného stavu celkové míry nezaměstnanosti a míry nezaměstnanosti 

z řad absolventů vysokých škol jak v České republice, tak i v členských zemích EU25, je zde 

uveden následující obrázek 5. 

 

Obrázek 5: Stav celkové míry nezaměstnanosti a míry nezaměstnanosti absolventů VŠ v EU25 
a v ČR v roce 2011 

Zdroj: upraveno podle [2] 

Z obrázku je patrné, že ekonomická krize více ovlivnila stav nezaměstnanosti v ostatních 

státech EU. 

Důsledky ekonomické krize v oblasti nezaměstnanosti lze eliminovat především aktivní 

politikou zaměstnanosti a poměrně podrobným monitoringem nezaměstnaných.  

 Aktivní politika zaměstnanosti se týká zejména těchto opatření: 

§ cílené formy poradenství, 

§ zprostředkování zaměstnání, 

§ pokračování ve vzdělávacím systému, 

§ zjišťování profesního potenciálu uchazečů o zaměstnání, 

§ zjišťování aktuální poptávky ze stran zaměstnavatelů. 

Příkladem může být i zavedení tzv. flexibilnějšího trhu práce11, který je ovšem v České 

republice méně využívaný. Jeho nedostatkem je vyšší riziko propuštění, avšak pro mladé 

                                                

 

11 Temporary contract, neboli smlouva na dobu určitou či smlouva, jejíž platnost je ohraničena určitými 
kriterii (např. zástup za rodičovskou dovolenou, smlouva po dobu trvání projektu atd.). 

10
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uchazeče o zaměstnání v sobě zahrnuje řadu výhod, kterými jsou vyšší šance na získání 

zaměstnaní, protože pro podnik budou znamenat flexibilní pracovní sílu a zvýhodní je to 

oproti starším uchazečům. Zároveň to má kompenzovat nedostatečnou praxi absolventů. Tato 

legislativní úprava má omezenou platnost, čili jedná se pouze o dočasné opatření, zavedené  

za účelem vypořádání se s aktuální nepříznivou situací. 

2. 4. 3 Expanze vysokoškoláků v České republice 

V České republice je podíl vysokoškoláků na pracovním trhu oproti jiným rozvinutým 

zemím pořád ještě nízký. Poslední srovnatelné údaje za vyspělé země OECD12 říkají, že mezi 

dospělými ve věku 25 – 64 let mělo v České republice v roce 2008 zhruba 14,5 % osob 

terciární vzdělání, které zahrnuje nejen tradiční univerzity a vysoké školy, ale například také 

vyšší odborné školy. V průměru zemí OECD to však byl téměř dvojnásobek a průměr zemí 

EU byl s 25,3 % také podstatně vyšší. Situace se však rychle mění. Již několik posledních let 

patří totiž Česká republika k zemím, kde počet absolventů s terciárním vzděláním roste 

nejrychleji. [26 ]  

Například v roce 2001 bylo v ČR celkem 203 tisíc studentů vysokých škol a v roce 2010 

jich bylo téměř necelých 400 tisíc. 

Hlavní faktory, které mají vliv na zvyšující se počet vysokoškoláků: 

§ zvýšený podíl přijatých uchazečů na počet přihlášených, 

§ vyšší úspěšnost uchazečů o studium na vysoké škole. 

Růst počtu vysokoškoláků je úměrný růstu počtu vysokých škol, které v současné době 

spíše upřednostňují kvantitu nad kvalitou, což souvisí se zcela aktuální otázkou, do jaké míry 

je daná vysoká škola schopná nabídnout svým potenciálním uchazečům o studium dostatečně 

kvalitní výuku. K odstranění těchto nedostatků má přispět projekt Evropské unie, který chystá 

v roce 2013 zavést tzv. žebříček všech vysokých škol. Tento projekt bude uvádět pořadí         

a tedy i kvalitu všech univerzit a vysokých škol v Evropské unii, jichž jsou téměř čtyři tisíce. 

Kvalita výuky na školách bude posuzována podle toho, kolik jejich absolventů získalo práci, 

jaké vyučovací metody byly použity a jaký je vztah mezi vzdělávacím ústavem a společností. 
                                                

 

12 Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) vznikla v roce 1960. Členské státy OECD 
tvoří: Rakousko, Belgie, Kanada, Dánsko, Francie, Německo, Řecko, Island, Irsko, Itálie, Lucembursko, 
Nizozemsko, Norsko, Portugalsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Turecko, Spojené království, USA, 
Japonsko, Finsko, Austrálie, Nový Zéland, Mexiko, Česká republika (1995), Jižní Korea, Maďarsko, Polsko, 
Slovensko, Chile, Slovinsko, Izrael a Estonsko. 
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Zároveň se plánuje zavést do dalších let vyšší požadavek na kvalifikaci vysokoškolského 

vzdělání.  
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3 VYSOKÉ ŠKOLY A PŘÍSLUŠNÁ LEGISLATIVA 

I tato kapitola se bude zabývat charakteristikou jednotlivých, tedy základních, pojmů, které  

jsou uvedeny v názvu diplomové práce. Pro tyto účely je důležité si objasnit instituce 

vysokých škol z hlediska  příslušné legislativy, podléhající akreditační komisi, která pečuje    

o kvalitu vysokoškolského vzdělávání.  

Přílušná legislativa vymezuje vysoké školy jako nejvyšší články vzdělávací soustavy,       

ta se řídí zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách. 

Vysoká škola je právnickou osobou, která uskutečňuje akreditované studijní programy      

a programy celoživotního vzdělávání. Typ vysokoškolské vzdělávací činnosti je určen typem 

uskutečňovaných akreditovaných studijních programů. Typy studijních programů jsou 

bakalářský, magisterský a doktorský. [28] 

3. 1 Druhy vysokých škol 

Tyto vzdělávací instituce, poskytující terciální vzdělávání, se dělí podle: 

§ typu na:  

univerzitní, 

neuverzitní. 

§ právní formy na: 

veřejné vysoké školy, 

soukromé vysoké školy, 

státní vysoké školy – vojenské a policejní. 

3. 1. 1 Druhy vysokých škol podle typu 

1) Univerzitní  

Vysoká škola univerzitní může uskutečňovat všechny typy studijních programů                  

a v souvislosti s tím vědeckou a výzkumnou, vývojovou   a inovační, uměleckou nebo další 

tvůrčí činnost. 

2) Neuniverzitní  

Vysoká škola neuniverzitní uskutečňuje bakalářské studijní programy a může též 

uskutečňovat magisterské studijní programy a v souvislosti s tím výzkumnou, vývojovou, 

uměleckou nebo další tvůrčí činnost. Narozdíl od univerzitních škol se nečlení na fakulty. 
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3. 1. 2 Druhy vysokých škol podle právní formy 

1) Veřejné vysoké školy 

Veřejné vysoké školy vytvářejí vnitřní předpisy, které upravují její organizaci a činnost, 

jakož i postavení členů akademické obce. Akademickou obec tvoří studenti  a pedagogové 

vysoké školy. Tyto vnitřní předpisy podléhají registraci u příslušného ministerstva, tedy 

ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Žádost o registraci podává rektor. 

V České republice je 25 veřejných vysokých škol13. Většina z nich je univerzitního typu, 

pouze Vysoká škola polytechnická v Jihlavě je neuniverzitní. Veřejné vysoké školy jsou 

financovány především dotacemi ze státního rozpočtu. Dalšími zdroji jejich financí mohou 

být poplatky spojené se studiem, výnosy z majetku, příjmy ze státních fondů a z rozpočtů 

obcí, výnosy z doplňkové činnosti a dary. 

Do samosprávné působnosti veřejné vysoké školy patří zejména: 

§ vnitřní organizace, 

§ určování počtu přijímaných uchazečů o studium, podmínek pro přijetí ke studiu           

a rozhodování v přijímacím řízení, 

§ tvorba a uskutečňování studijních programů, 

§ organizace studia, 

§ rozhodování o právech a povinnostech studentů, 

§ zaměření a organizace vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké nebo další 

tvůrčí činnosti, 

§ pracovněprávní vztahy a určování počtu akademických pracovníků a ostatních 

zaměstnanců, 

§ habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem, 

§ spolupráce s jinými vysokými školami a právnickými osobami a zahraniční styky, 

§ ustavování samosprávných akademických orgánů vysoké školy, pokud tento zákon 

nestanoví jinak, 

§ hospodaření vysoké školy a nakládání s majetkem v souladu se zvláštními předpisy, 

§ stanovení výše poplatků spojených se studiem. [28] 

 

 
                                                

 

13 Seznam veřejných vysokých škol – viz Příloha 1. 
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• Orgány veřejné vysoké školy 

Samosprávnými akademickými orgány veřejné vysoké školy jsou: 

- akademický senát - má nejméně jedenáct členů, z toho nejméně jednu třetinu a nejvýše 

jednu polovinu tvoří studenti, 

- rektor – stojí v čele veřejné vysoké školy; jedná a rozhoduje ve věcech školy, pokud 

zákon nestanoví jinak, 

- vědecká rada – jejími členy jsou významní představitelé oborů, v nichž vysoká škola 

uskutečňuje vzdělávací a vědeckou, výzkumnou, vývojovou a inovační, uměleckou 

nebo další tvůrčí činnost, 

- disciplinární komise - polovinu členů disciplinární komise tvoří studenti 

(disciplinární komise veřejné vysoké školy projednává disciplinární přestupky 

studentů veřejné vysoké školy, pokud nejsou zapsáni na žádné z jejích fakult,              

a předkládá návrh na rozhodnutí rektorovi), 

dalšími orgány veřejné vysoké školy jsou: 

- správní rada veřejné vysoké školy - dbá na zachování účelu, pro který byla veřejná 

vysoká škola zřízena, na uplatnění veřejného zájmu v její činnosti a na řádné 

hospodaření s jejím majetkem, 

- kvestor - řídí hospodaření a vnitřní správu veřejné vysoké školy a vystupuje jejím 

jménem v rozsahu stanoveném opatřením rektora. Zdroj: upraveno podle [28] 

 

• Členění veřejné vysoké školy 

Veřejná vysoká škola se člení na fakulty, ústavy, jiná pracoviště a účelová zařízení. 

§ Fakulty  

Uskutečňují nejméně jeden akreditovaný studijní program, vykonávají vědeckou, 

výzkumnou, vývojovou a inovační, uměleckou nebo další tvůrčí činnost. 

Orgány fakulty jsou: 

- akademický senát fakulty 

 je samosprávný zastupitelský orgán, který se zřizuje na každé veřejné vysoké škole, 

- děkan 

 stojí v čele fakulty, jedná a rozhoduje ve věcech fakulty, 
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- vědecká rada fakulty 

 projednává dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, 

umělecké nebo další tvůrčí činnosti fakulty vypracovaný v souladu s dlouhodobým 

záměrem veřejné vysoké školy, dále schvaluje studijní programy a vyjadřuje              

se k otázkám, které jí předloží děkan, 

- disciplinární komise fakulty  

 projednává disciplinární přestupky studentů zapsaných na fakultě a předkládá návrh  

na rozhodnutí děkanovi, polovinu členů disciplinární komise fakulty tvoří studenti, 

- tajemník  

 řídí hospodaření a vnitřní správu fakulty v rozsahu stanoveném opatřením děkana. 

Zdroj: upraveno podle [28] 

 

§ Ústavy  

Vykonávají vědeckou, výzkumnou, vývojovou a inovační, uměleckou nebo další tvůrčí 

činnost a mohou se podílet na uskutečňování akreditovaných studijních programů nebo jejich 

částí, v čele ústavu je ředitel. 

 

§ Jiná pracoviště pro vzdělávací a výzkumnou, vývojovou a inovační, uměleckou   

nebo další tvůrčí činnost nebo pro poskytování informačních služeb. 

 

§ Účelová zařízení pro kulturní a sportovní činnost, pro ubytování a stravování zejména 

členů akademické obce, nebo k zajišťování provozu školy. [28] 

 

2) Soukromé vysoké školy 

Soukromá vysoká škola je právnická osoba, která má sídlo, svou ústřední správu,         

nebo hlavní místo své podnikatelské činnosti na území některého členského státu Evropské 

unie, nebo která byla zřízena nebo založena podle práva některého členského státu Evropské 

unie, je oprávněna působit jako soukromá vysoká škola, pokud jí ministerstvo udělilo státní 

souhlas. [23] V České republice takto působí 39 soukromých vysokých škol a všechny jsou 

neuniverzitního typu. Soukromé vysoké školy jsou financovány především z vlastních zdrojů, 

může jim však být poskytnuta i státní dotace. 
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3 ) Státní vysoké školy 

Mezi státní vysoké školy patří vojenské a policejní vysoké školy. Vojenské vysoké školy 

vzdělávají odborníky zejména pro ozbrojené síly, jsou součástí organizační složky státu 

Ministerstva obrany a jsou financované ze státního rozpočtu, zejména z kapitoly Ministerstva 

obrany. Policejní vysoké školy vzdělávají odborníky zejména pro bezpečnostní sbory, jsou 

organizační složkou státu financovanou  z kapitoly Ministerstva vnitra. [28] 

3. 2 Srovnání ekonomických fakult vysokých škol v ČR 

Srovnáním ekonomických fakult vysokých škol v ČR se zabývá řada institucí. Tyto 

instituce považují za klíčové faktory zejména: světovost školy, zájem o školu, jednotlivé 

průzkumy u absolventů a vědecké výzkumy škol. Porovnání vybraných ekonomických fakult 

vysokých škol je obsahem přílohy 2. Údaje vychází z článku Hospodářských novin, roku 

2012. Čísla v tabulce vyjadřují, kolik bodů škola získala v jednotlivých kategoriích podle 

metodiky HN. 

Mezi hodnotícími fakultami je i FES UPCE, která se v rámci dané studie umístila v oblasti 

vědy na druhém místě. Hodnocení fakult probíhalo na základě výzkumných výsledků škol    

za rok 2010. Věda byla hodnocena podle výstupů shromážděných Radou vlády pro vědu             

a výzkum a přepočítáno je vzhledem k počtu akademiků působících na jednotlivých fakultách. 

 

§ Nezaměstnanost absolventů vysokých škol u vybraných ekonomických fakult 

Z výsledků studie HN lze přisuzovat vybraným fakultám velmi nízké procento 

nezaměstnaných absolventů. Více o výsledcích tohoto průzkumu na následujícím obrázku 6. 
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Obrázek 6: Graf zobrazuje kolik měly fakulty absolventů/kolik jich je bez práce 

Zdroj: upraveno podle [20] 

3. 3 Akreditace 

Studijní programy vysokých škol podléhají akreditaci, kterou uděluje příslušné 

ministerstvo. Není-li studijní program akreditován, nelze k jeho studiu přijímat uchazeče, 

konat výuku, zkoušky ani přiznávat akademické tituly. 

V rámci akreditace magisterského studijního programu se rozhoduje i o oprávnění 

přiznávat akademické tituly. 

§ Akreditační komise 

Akreditační komise pečuje o kvalitu vysokoškolského vzdělávání a všestranně posuzuje 

vzdělávací a vědeckou, výzkumnou, vývojovou a inovační, uměleckou nebo další tvůrčí 

činnost vysokých škol. Určuje kritéria náročnosti, tzv. „minimální laťky“, které musí školy 

splňovat. Tyto kritéria jsou stejná pro veřejné i soukromé vysoké školy.  

 Členem Akreditační komise může být jmenována pouze osoba, která je všeobecně 

uznávanou odbornou autoritou. Důležité je, aby členové Akreditační komise jsou při výkonu 

své funkce nezávislí. [28] 
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4 MARKETINGOVÝ VÝZKUM 

Cílem této části práce je jednoduše a srozumitelně popsat problematiku marketingového 

výzkumu, osvojit si jeho terminologii a metodologii, vymezit a vysvětlit pojem 

marketingového výzkumu jako vědní disciplíny, definovat jeho cíle, úlohu a význam, objasnit 

samotný proces marketingového výzkumu, z praktického hlediska popsat jednotlivé etapy 

jeho přípravy a realizace. 

4. 1 Vymezení marketingového významu, jeho úloha a význam 

Marketingový výzkum je disciplína, která v sobě zahrnuje poznatky několika vědních 

oborů jako je informatika, matematika, psychologie, sociologie, statistika a další. Poznatky, 

metody a postupy z těchto oborů byly převzaty a postupně byly sjednoceny do systému metod      

a postupů za účelem získávání a zpracování marketingových informací. 

Účelem marketingového výzkumu je specifikovat požadované informace podle vhodnosti 

k řešení jednotlivých problémů, vytvářet metody pro sběr informací, řídit a uskutečňovat 

proces sběru dat, analyzovat výsledky a sdělovat zjištěné poznatky a jejich důsledky. [21]   

 Z výše zmíněné definice vyplývá, že marketingový výzkum: 

§ předává informace pomáhající marketingovým manažerům rozpoznávat a reagovat 

na marketingové příležitosti a hrozby, 

§ zahrnuje plánování, specifikaci, sběr a analýzu dat, 

§ poskytuje výsledky provedených analýz. 

4. 2 Koncepce a proces marketingového výzkumu 

Bez ohledu na to, co je předmětem a cílem marketingového výzkumu, jaký je jeho rozsah 

a hloubka zkoumání, každý výzkum sestává z posloupností výše uvedených kroků, které jsou 

řazeny v logickém sledu, na sebe navazující a podmiňují se. Tyto kroky tvoří proces 

marketingového výzkumu. 
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Obrázek 7: Proces marketingového výzkumu 

Zdroj: [21] 
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Tyto kroky lze v podstatě rozdělit do dvou etap – přípravnou a realizační.  

Úlohou přípravné etapy je připravit všechny podklady pro úspěšnou realizaci 

marketingového výzkumu, což znamená definovat problém a cíle výzkumu, navrhnout 

koncepci a metodologii výzkumu. Návrh metodologie v sobě zahrnuje určení metod výběru 

respondentů, velikost vzorku, zvolení vhodného způsobu sběru dat, stanovení metody, kterou 

budou vybraní respondenti kontaktováni a způsob vyhodnocení získaných dat. Posledním 

krokem přípravné fáze je vypracování plánu realizace marketingového výzkumu a jeho 

zajištění po stránce personální, finanční a technické.  

Realizační etapa marketingového výzkumu představuje sběr dat, jejich vyhodnocení          

a prezentaci výsledků nejčastěji ve formě závěrečné zprávy. [14]    

4. 3 Metody a techniky sběru dat 

Součástí návrhu metodologie marketingového výzkumu je volba vhodné metody                

a techniky sběru primárních dat tak, aby výzkumem byly získány kvalitní, přesné, aktuální, 

úplně a nezkreslené informace. Metodou se rozumí obecnější postup při získávání dat, 

technika je konkrétnější a vystihuje určitý způsob provedení. Například dotazování 

představuje obecnější způsob získávání dat. Písemné, telefonické nebo osobní dotazování 

označujeme jako techniky dotazování, protože představují už konkrétnější způsob provedení 

sběru dat. [17]   

 K zajištění potřebných informací se využívají tři základní metody sběru dat: 

§ pozorování, 

§ experiment, 

§ dotazování. 

Pozorování je proces poznávání a zaznamenávání smyslově vnímaných skutečností, aniž 

by pozorovatel do pozorovaných skutečností nějak zasahoval. Jedná se o získávání primárních 

dat pozorováním lidí, činností nebo situací bez aktivní účasti pozorovaného. [27]    

Získávání primárních dat experimentem se využívá u výzkumů, které se zabývají vztahem 

příčin a následků. Jejich zájmem je zkoumat vliv nezávislé proměnné na závisle proměnnou. 

Tyto nezávislé proměnné jsou neměnné pouze pro experiment, který umožňuje systematicky 

měnit podmínky a sledovat reakce na tyto změny. 

Nejčastěji využívanou metodou sběru dat je bezesporu dotazování. Podstatou dotazování 

je pokládání otázek respondentům, které se uskutečňuje pomocí dotazník a vhodně zvoleného 



47 
 

kontaktu s dotazovaným. Dotazování může probíhat přímou nebo nepřímou komunikací 

s respondentem. Přímá komunikace spočívá v osobním kontaktu, ten může být individuální   

či skupinový. V praxi se více využívá nepřímá komunikace, do které lze zařadit telefonické 

nebo písemné kontaktování . Více k dotazníkovému šetření v kapitole 5.2. 

V současné době se stále více aplikují nové technologie získávání dat založené na využití 

počítačů. Připojení na on-line server patří mezi časově a ekonomicky nejvíc efektivní sběr dat. 

V praxi se používají systémy CATI (telefonické dotazování), CAPI (osobní rozhovory)          

a CAWI (internetový výzkum). [27] 
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 5 POUŽITÁ METODIKA VĚDECKÉHO ZKOUMÁNÍ 

Pro účely této práce bylo použito více metodik vědeckého zkoumání. Cílem kapitoly je    

si blíže popsat danou metodiku výzkumu, tedy charakterizovat použitou metodiku,              

její obsahovou strukturu, určit časový harmonogram pro zpracování a definovat samotné 

zpracování, analýzu dat a tvorbu závěrečné zprávy. 

Formulace určité metodiky se skládá ze čtyř základních podmíněností, a to:  

§ historický stav určitých modelových představ, 

§ stav a význam datového složení, 

§ přiblížení, které nám přináší realitu do teoretických zobrazení,                                        

§ stupeň shody. 

Všechny výše zmíněné podmínky jsou nezbytnou součástí při vytváření každé vědecké 

teorie. Tyto determinanty přecházejí v postupné prozkoumávání některých tvrzení v rámci 

vzorových představ, či ke vzniku nových tvrzení. Tento postup souvisí se zpětným přechodem 

k první variantě, neboť nové teoretické vzory musí být přezkoumány z hlediska celkového 

souladu v teorii. Každou vědeckou teorii zároveň provází určité změny, u kterých je potřeba 

rozlišovat i jejich vývoj. [23] 

 5. 1 Použité metody v rámci výzkumného šetření 

§ Abstrakce a konkretizace 

Metoda abstrakce představuje analytické myšlení, které rozlišuje, co je na předmětech       

a jevech obecné. Naopak metoda konkretizace umožňuje použít jevu obecného v konkrétních 

podmínkách. Tato metoda je zejména vhodná pro vysvětlení problematiky na konkrétním 

příkladě. 

§ Metoda analýzy a syntézy 

Metody analýzy a syntézy jsou nedílnou součástí snad každé vědecké práce. Metoda 

analýzy se zabývá zkoumáním složitějších skutečností rozkladem na jednodušší. Na tuto 

metodiku se souvisle váže metoda analýzy, která tyto jednotlivé „jednodušší“ prvky spojuje 

tak, aby vznikl nový objekt. 

§ Deskriptivní metoda 

Ke zpracování daného tématu byla použita zejména metoda deskripce, neboť právě 

deskriptivní metoda plynule navazuje na analýzu daného tématu a následnou syntézu, 
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nashromážděného materiálu. Metoda syntézy se týká především zpětného zevšeobecnění 

praktických poznatků v určité obecné závěry. Metodu deskripce je součástí metod založených 

na myšlekovém postupu. 

§ Induktivní metoda 

Induktivní metodu lze chápat jako metodu zakládající se na utváření úsudků formou 

přechodů od jednotlivých faktů k obecným tvrzením. Touto metodikou jsou utvářeny 

představy o předmětu této práce.  

§ Deduktivní metoda 

Principem deduktivní metody je myšlenkový postup od jednoho souladu ke druhému. 

Podoba zmíněného postupu je vytvářena úsudky na základě předchozích soudů. V předchozí 

metodice byla poznávána realita, zatímco u této metodiky je východiskem určitý předpoklad, 

na jehož základě docházíme k závěrům. Deduktivní metoda je nejvíce zmíněna v rámci 

sestaveného dotazníku, který nabízí řadu možností k vyvozování určitých předpokladů. [23] 

§ Fenomenologická metoda 

Metoda fenomenologická nepatří mezi příliš známé metody, přesto je součástí snad každé 

vědecké práce. Princip této metody spočívá v rozumovém poznání, jež se opírá o duchovní 

podobu, tedy pocit, určitý náhled na věc, která se neopírá pouze o hmatatelnou formu. 

Jednotlivé názory prezentované v této práci vychází z pozorování, průzkumu, ale zcela určitě  

i z vlastního pohledu na danou věc. [23] 

§ Historická metoda 

Každý proces má určitý vývoj, jehož základní myšlenka přísluší podmíněnosti, tedy vztahu 

mezi dvěma pojmy, z nichž jeden je příčinou druhého. Předpokladem historické metody je 

akceptování možnosti změny uspořádání, v jejichž rámci se sledovaný postup odehrává.        

U této metody je nutné velmi opatrně přistupovat k důvěryhodnosti zjištěných záznamů. 

Historická metoda odkrývá věcný proces, v této práci se odráží v kritice zachovalých 

výpovědí o zkoumaném předmětu. Kritika je pojímána jako nutná součást teoretického 

závěru. [23] 

§ Empirická metoda 

Empirická metoda se zakládá na pozorování, měření a experimentování. Tvoří ji množina 

dat a z nich vycházející statistické metody. Tato metoda byla použita ve formě grafického 

vyjádření statistických dat. 
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§ Srovnávací metoda 

Srovnávací metoda patří stejně jako deskriptivní metoda mezi metody založené                

na myšlenkovém postupu. Tato metoda je aplikována v kapitole zabývající se analýzou 

současného pracovního trhu v ČR  a v členských zemích EU.  

5. 2 Dotazník jako základní technika sběru dat 

Nyní naváži na předešlou kapitolu a blíže specifikuji dotazník jako jednu z metod 

získávání primárních dat pro daný výzkum. 

Dotazník slouží jako nástroj pro získání potřebných dat. Lze ho charakterizovat souborem 

různých otázek, uspořádaných v daném pořadí za účelem získání informací od respondentů.  

Úlohou dotazníku je minimalizovat možnost získání nepřesných, zkreslených               

nebo nepravdivých informací, a naopak získat data relevantní a porovnatelná. To je dáno 

především strukturou dotazníku, formulací otázek a jejich řazením. Dotazník tak významně 

napomáhá při usměrňování procesu dotazování a je vodítkem při získávání požadovaných dat. 

[9]          

Svojí strukturou zajišťuje standardizaci dotazování, tedy umožňuje dodržet naprosto 

standardní postup, stejnou formulaci otázek ve stejném pořadí, čímž umožňuje sumarizovat, 

třídit, porovnávat a zobecňovat odpovědi respondentů. [25] 

Informace získané dotazníkem členíme na: 

§ identifikační data, která jsou nutná v případě zpětné kontroly nebo pro doplnění 

odpovědí a nejsou povinnou součástí dotazník, 

§ klasifikační data popisující respondenty (např. pohlaví, věk, vzdělání a dále), 

§ data o subjektu, chápeme jako informace týkající se předmětu a cíle výzkumu, 

tvoří hlavní část dotazníku. 

 

Postup tvorby dotazníku 

§ Cíle 

V přípravné fázi marketingového výzkumu byly zadány cíle. Hlavním záměrem bylo získat 

potřebné informace týkající se dané problematiky, tedy jak vnímají studenti Univerzity 

Pardubice systém vzdělávání, který jim tato univerzita poskytuje. 
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§ Účel využití 

Dotazník lze využít pro účely písemného, telefonického a nebo osobního kontaktu.         

Pro účely tohoto výzkumu byla zvolena forma písemného kontaktu, která je oproti osobnímu 

dotazování podstatně více náročnější, klade vyšší důraz na rychlost, jednoduchost                   

a pohodlnost. 

 

Struktura a logická stavba dotazníku: 

Otázky v rámci dotazníkového šetření je třeba formulovat tak, aby tvořily logický celek. 

Patří sem:  

- úvodní otázky, 

- filtrační otázky 

slouží k rozdělení respondentů a následnému větvení otázek pro jednotlivé skupiny 

(např. otázka: „Plánujete nadále pokračovat ve studiu?“), 

- otázky o subjektu  

zjišťují podstatu věcí a tvoří jádro dotazníku (např. otázka: „Jak jste celkově 

spokojen/a se systémem vzdělávání na Univerzitě v Pardubicích?“), 

- specifické otázky  

jsou zaměřené na zjišťování důležitých a svým charakterem pro respondenta možná 

nepříjemných nebo choulostivých informací (např. otázka: „Přikláníte se                 

k možnosti finančně podporovat Univerzitu Pardubice?“), tyto otázky jsou většinou 

umístěny v závěrečné části dotazníku, 

- klasifikační otázky  

charakteristiky respondenta (např. vystudovaný obor v rámci bakalářského studia).

  

Výběr a formulace otázek ve vazbě na požadované informace 

K získání požadovaných informací je třeba zvolit jasně formulované otázky, tak aby 

nedošlo k nesrozumitelnostem.  

 

Formální úprava dotazníku 

V této části se provádí kontrola opodstatněnosti otázek tak, aby byly dostatečně přínosné 

pro účely daného výzkumu. 
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V rámci výzkumného šetření byly použity tyto typy otázek: 

- otevřené otázky: 

Jaký studijní program a obor jste na Univerzitě v Pardubicích absolvoval/a? 

Napište tři předměty, které byste ohodnotil/a jako nejlepší. 

Napište tři předměty, které byste ohodnotil/a jako nejhorší. 

- uzavřené otázky: 

a) dichotomické (nabízejí pouze dvě možnosti odpovědi): 

 Jste spokojen/a s vybraným studijním oborem? 

 Pokračujete v současné době ve studiu stejného programu a oboru? 

 Pracujete během studia? 

 Plánujete nadále pokračovat ve studiu? 

 Máte zájem být v kontaktu s Univerzitou Pardubice i po absolutoriu? 

b) vícenásobného výběru: 

 Jaký jiný studijní program a obor by jste zvolil/a?  

 Z jakých důvodů neplánujete pokračovat ve studiu? 

c) stupnicové otázky, poměrové škály: 

- vyjádřené číselně: 

Oznámkujte jednotlivé ústavy, se kterými jste byli během Vašeho studia v kontaktu         

 (1 = výborně, …, 5 = nedostatečně). Hodnocení jednotlivých ústavů by mělo 

 souviset  převážně s tím, do jaké míry bylo pro Vás přínosné. 

 Kriteriální škála 

 1 2 3 4 5 

Ústav ekonomických věd      

Ústav podnikové ekonomiky a managementu      

Ústav matematiky a kvantitativních metod      

Ústav systémového inženýrství a informatiky      

Ústav správních a sociálních věd      

Ústav regionálních a bezpečnostních věd      
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- vyjádřené graficky: 

Jak jste celkově spokojen/a se systémem vzdělávání na UPCE? 

      1                   2                  3                 4                  5 

     

velmi spokojena/a                                                spíše nespokojena/a 

Celý dotazník je obsažen v příloze 3. 

 5. 3 Obsahová struktura a metodologie výzkumu 

§ Obsahovou strukturu výzkumu tvoří: 

- stanovení výzkumného problému,cíle a účelu, 

- informační příprava výzkumu, 

- příprava výzkumných metod, 

- sběr a zpracování údajů, 

- interpretace údajů, 

- psaní výzkumné zprávy. 

§ Metodologie výzkumu se skládá z: 

- představy versus reality, 

- pociťované obtížnosti hledání pracovního místa, 

- ohlédnutí za vzděláváním, 

- zájem o kontakt se školou i po absolutoriu. 

 

§ Základní soubor 

Základním souborem výzkumu jsou studenti Univerzity Pardubice fakulty ekonomicko-

správní magisterského typu studia z absolventských ročníků 2010 a 2011. Dotazníkového 

šetření se celkem zúčastnilo 96 respondentů, z tohoto počtu jich devět studovalo na jiné škole, 

a tudíž hodnotili systém vzdělávání na nynější univerzitě pouze na základě semestrů v rámci 

navazujícího studia. 

V návaznosti na tento vzorek respondentů jsem si zjistila celkový počet studentů 

z jednotlivých studijních programů a oborů a po vyloučení tří studentů, kteří zde pobývají 

v rámci zahraniční stáže, jsem dospěla k celkovému počtu 619 studentů. Daný vzorek 

respondentů tedy odpovídá necelým 16 % z celkového počtu studentů zdejší FES.  Bližší 

informace o počtu studentů FES na jednotlivých studijních programech a oborech včetně 

zvolené formy studia poskytuje následující tabulka 3. 
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Tabulka 3: Počty studujících studentů na FES 2011/2012 ke dni 25. 4. 2012 

Program Forma Obor 1. ročník 2. ročník 
Hospodářská politika a správa K Ekonomika veřejného sektoru 39 29 
  P Regionální rozvoj 39 33 
  P Ekonomika veřejného sektoru 50 50 
Ekonomika a management K Ekonomika a management podniku 44 46 
  P Ekonomika a management podniku 88 77 
Systémové inženýrství a 
informatika K Informatika ve veřejné správě 14 21 

  K Regionální a informační management 12 4 
  P Informatika ve veřejné správě 13 13 
  P Regionální a informační management 4 13 
  P Pojistné inženýrství 17 13 

Zdroj: vlastní zpracování 

5. 4 Časový harmonogram zpracování 

Stejně jako většina prací v běžném pracovním i osobním životě i tato byla časovým 

způsobem limitovaná a z tohoto důvodu bylo vhodné vytvořit časový harmonogram 

prováděných činností v rámci této práce. 

Na začátku bylo potřeba si uvědomit základní východiska, o která se dané téma opírá, 

s tím souvisí teoretická část. Nicméně těžištem práce je především praktická stránka, kterou 

tvoří dotazníkové šetření. V průběhu vytváření dotazníku se vyskytla určitá úskalí, která 

znamenala celkovou úpravu, nicméně samotná distribuce dotazníků mezi studenty probíhala 

v rámci předem plánovaného časového období. Zde je nastínen záměr prováděných činností 

v rámci vytváření daného výzkumu:14 

§ leden:  

- stanovení výzkumného problému, cíle a účelu, 

- přípravná fáze výzkumu, respektive předvýzkumu, 

- tvorba dotazníku, 

§ únor:     

- distribuce dotazníků mezi studenty, 

- sběr a zpracování údajů, 

§ březen:   

- interpretace údajů, 
                                                

 

14 Tyto časové úseky se vztahují k akademickému roku 2011/12. 
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- psaní závěrečné zprávy. 

5. 5 Zpracování a analýza dat 

Tato podkapitola se zabývá přehledem základních metod statistického vyhodnocování dat, 

které byly použity pro účely daného výzkumu. Tím mám zejména na mysli analýzu získaných 

dat. Účelem této analýzy je přehledně zpřístupnit data graficky, tabulkově a výpočtem 

vhodných statistických charakteristik tak, aby byly dobře patrné jejich statické vlastnosti        

a současně se umožnilo jejich srovnání. Takto provedené výzkumné šetření bude základním 

podkladem pro vypracování závěrečné zprávy. 

§ Vyhodnocování jedné proměnné 

K tomuto účelu se využívají zejména metody popisné statistiky, úlohou kterých je získat 

představu rozmístění dat v základním souboru. Při numerickém opisu sumarizovaných údajů 

se zjišťuje rozdělení četností zjištěných hodnot znaků, úroveň a variabilita zkoumaných 

znaků. Patří sem průměry, medián, modus, četnosti, procenta, rozptyly, směrodatné odchylky 

a variační koeficient. [21]   

5. 6 Závěrečná zpráva 

Posledním krokem marketingového výzkumu je prezentování výsledků výzkumu               

v závěrečné zpráv. Obsahem této podkapitoly je charakteristika jednotlivých částí závěrečné 

zprávy a popis zásad a náležitostí pro její zpracování. 

Závěrečnou zprávu tvoří: 

§ úvodní část, 

§ hlavní část, 

§ závěry a doporučení, 

§ přílohy.  

Úvodní část tvoří titulní strana, obsah, seznam tabulek a grafů, stručné a výstižné shrnutí 

výsledků výzkumu a úvod. 

Hlavní část by měla začínat úvodem, ve kterém jsou specifikovány zkoumaná 

problematika, cíle práce a použitá metodika (myšlenkový postup) a metodologie (použité 

metody). Následující výsledky výzkumu, které ukazují zjištěné údaje. V případě 

kvantitativních údajů je možné už zde vložit některé tabulky. Při kvantitativním výzkumu 

můžeme zase citovat některé zjištěné názory. [14] 
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Závěr vychází především ze syntézy výsledků provedeného předvýzkumu. Nedílnou 

součástí je i teoretická část práce, která je provedena na základě rešerší domácí i zahraniční 

odborné literatury včetně časopiseckých esejí a analýz odborných materiálů, které se týkají 

dané problematiky. Závěrečná část poskytuje shrnutí výsledků teoretické a praktické části, 

hodnotí dosažení cílů, které byly stanoveny na začátku práce a dává odpovědi na výzkumné 

otázky a možná doporučení. 

Přílohy představují doplňující informace týkající se výzkumu, jsou jimi seznamy, 

statistické tabulky a dotazník. 

§ Zásady pro vypracování závěrečné zprávy 

Zpráva by měla být zpracována jasně, srozumitelně a výstižně tak, aby nedošlo                

ke zkreslení nebo špatnému pochopení závěrů a výsledků výzkumu. Jednotlivé pojmy            

a použité termíny musí být přesně vymezeny a definovány. Důležitá je obsahová a formální 

stránka zprávy, její uspořádání, úprava, styl psaní a samotná prezentace. Zpracování zprávy 

by mělo být objektivní (nezávislé na názorech zpracovatele), věcné a vycházet čistě z faktů                  

a konkrétních údajů. [21]   
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6 VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ U ABSOLVENTŮ UPCE 

Cílem této kapitoly je sumarizovat výsledky dotazníkového šetření provedeného na vzorku 

respondentů. 

Jednotlivé části jsou vypracovány na základě otázek jak na sebe vzájemně navazují 

v rámci daného dotazníku. 

§ Studijní program a obor, jež studenti absolvovali na UPCE 

Následující obrázek 8 poskytuje informace o procentuálním zastoupení studovaných 

programů a oborů. Většina respondentů, jež se podílela na tomto předvýzkumu, studovala 

program Ekonomika a management. Menší část respondentů studovala program Hospodářská 

politika a správa a téměř každý desátý studoval na jiné vysoké škole. Nově přecházející 

studenti na FES z jiné školy v současné době z 80 % studují v rámci programu Ekonomika     

a management obor Ekonomika a management podniku, zbývajících 20 % studuje v programu 

Hospodářská politika a správa obor Veřejná ekonomika a správa. 

 

Obrázek 8: Graf znázorňující absolvovaný program/obor na UPCE 

Zdroj: vlastní zpracování 
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§ Spokojenost s vybraným studijním oborem 

Spokojenost s vybraným studijním oborem potvrdila většina respondentů. Následující 

obrázek 9 graficky znázorňuje, že 77 procentům studentů vyhovuje obor, který si zvolili. 

 

Obrázek 9: Graf znázorňující spokojenost studentů s vybraným studijním oborem 

Zdroj: vlastní zpracování 

Menší část respondentů (23 %) není spokojená s výběrem studijního oboru a raději by 

volila z 85 % jiný program a obor na jiné škole, zbylé procento by upřednostnilo jiný program 

a obor na UPCE. 

Studenti zde měli možnost uvést některé z důvodů, které je vedou k nespokojenosti 

s daným oborem. Jsou jimi například: 

- nedostačující výuka jazyků, 

- zbytečný důraz na předměty týkající se informačních technologií, 

- špatná komunikace s učiteli, 

- dlouhé přestávky mezi hodinami, 

- nepříjemné prostředí na budově, 

- téměř žádná propojenost teorie s praxí, 

- absence praxe a naopak převažující teorie, 

- chybí osobní přístup učitelů ke studentům, 

- zastaralost učeben, 

- omezený přístup k PC. 

 

 

 

77 %

23 %

Spokojenost s vybraným studijním 
programem (v %)

ne

ano
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§ Ve studiu stejného studijního programu a oboru pokračují 

Studijní program a obor v rámci magisterského typu studia shodující se s bakalářským byl 

potvrzen u 82 % respondentů. Zbylých 18 % zvolila jiný obor.  

 

Obrázek 10: Procento respondentů, kteří pokračují ve studiu stejného programu a oboru 

Zdroj: vlastní zpracování 

Studenti volili jiný obor v případě, pokud: 

- magisterské studium jim neumožňovalo nadále pokračovat ve studiu stejného 

programu a oboru, 

- nevytvořilo se druhé kolo přijímacího řízení u vybraného oboru, 

- studovali na jiné VŠ, která jim neposkytovala možnost pokračovat ve studiu 

stejného programu a oboru, 

- předešlý obor zahrnoval v magisterském studiu velmi náročné předměty, což 

studenty odradilo od výběru stejného oboru (například: Finanční účetnictví, Data 

Mining a Statistické metody v ekonomii). 

 

§ Během studia pracují 

Více jak polovina studentů se věnuje plně svému studiu. Zhruba každý čtvrtý respondent 

má práci mimo svůj studovaný obor a každý desátý má tu příležitost získat určitou praxi 

v rámci práce ve svém studovaném oboru. Pro upřesnění zde uvádím, že tyto práce lze spíše 

považovat za brigádu, případně práci na částečný úvazek formou DPP či DPČ. 
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Obrázek 11: Procentuální míra studentů, kteří zároveň při studiu pracují 

Zdroj: vlastní zpracování 

§ Spokojenost se systémem vzdělávání na UPCE 

Na škále od jedné do pěti měli studenti možnost ohodnotit, jak jsou spokojeni se systémem 

vzdělávání na univerzitě. Toto hodnocení je zcela subjektivní a udává nám tyto výsledné 

hodnoty: 

- modus = 3, 

- medián = 3, 

- průměr = 3,12. 

Z výsledného hodnocení vyplývá, že převažujícími známkami v rámci hodnocení systému 

vzdělávání jsou trojky. Zároveň průměrná hodnota se pohybuje lehce nad trojkou. 

 

§ Subjektivní hodnocení jednotlivých kritérií spojených s přínosem, který škola 

poskytla svým studentům 

Následující obrázek 12 graficky znázorňuje průměrné hodnoty jednotlivých kritérií,           

a to od nejlépe hodnocených po nejhorší. Na prvním místě se umístily teoretické odborné 

znalosti, které studenti hodnotí známkou dvě, naproti tomu nejhorší známku získala jazyková 

příprava, ta byla ohodnocena známkou 4. Více informací o výsledcích výše zmíněných kritérií 

uvádí tabulka 4. 
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Tabulka 4: Výsledky subjektivního hodnocení jednotlivých kritérií                                      

 Modus Medián Průměr 

Teoretické odborné dovednosti 2 2 2,12 

Praktické odborné dovednosti 4 4 3,96 

Komunikační dovednosti 3 3 2,8 

Prezentační a sebeprezentační schopnosti 2 2 2,27 

Manažerské dovednosti 2 2 2,27 

Ovládání softwaru 3 3 2,63 

Schopnost analyzovat a řešit problémy 3 3 2,96 

Prosazování na trhu práce 3 3 3,4 

Jazyková příprava 5 5 4,23 

Získávání finančních zdrojů 3 3 3,28 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Obrázek 12: Hodnocení jednotlivých kritérií spojených s přínosem, který škola poskytla svým 
studentům  

Zdroj: vlastní zpracování 
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§ Hodnocení jednotlivých ústavů v rámci UPCE 

Umístění jednotlivých ústavů na univerzitě je graficky znázorněno na obrázku 13. Z grafu 

jednoznačně vyplývá, že nejlépe studenti hodnotí ústav podnikové ekonomiky                         

a managementu, naopak nejhorší hodnocení si získal ústav regionálních a bezpečnostních věd. 

Bližší hodnocení těchto ústavů podává následující tabulka 5. 

  Tabulka 5: Výsledky subjektivního hodnocení jednotlivých ústavů                                      

 Modus Medián Průměr 

Ústav ekonomických věd 2 2 2,12 

Ústav podnikové ekonomiky a managementu 2 2 1,79 

Ústav matematiky a kvantitativních metod 2 3 2,45 

Ústav systémového inženýrství a informatiky 3 3 3,09 

Ústav správních a sociálních věd 3 3 3 

Ústav regionálních a bezpečnostních věd 3 3 3,48 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Obrázek 13: Hodnocení jednotlivých ústavů UPCE  

Zdroj: vlastní zpracování 
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§ Hodnocení jednotlivých předmětů 

Tato část dotazníku patřila mezi nejvíce diskutabilní. Studenti zde uváděli široké spektrum 

předmětů, nicméně i tak bylo možné z tohoto nepřeberného množství vybrat předměty, které 

se nejčastěji opakovaly. 

Pozitivní hodnocení si získal u 33 % respondentů předmět Finanční investování. 

Garantem a vyučujícím tohoto předmětu pro akademický rok 2011/12 je doc. Ing. Pavel 

Duspiva, CSc. Na druhém místě se umístil Seminář k aktuálním ekonomickým otázkám. 

Garantem a vyučujícím tohoto semináře pro akademický rok 2011/12 je opět doc. Ing. Pavel 

Duspiva, CSc. Na třetím místě nejlépe hodnocených předmětů se umístila Makroekonomie I. 

spolu s Managementem. Další předměty, které studenti nejčastěji uváděli, znázorňuje obrázek 

14. 

 

Obrázek 14: Procento studentů, kteří volili daný předmět kladně  

Zdroj: vlastní zpracování 

Další předměty, které zde respondenti uváděli jsou obsahem přílohy 4. 
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Negativní hodnocení 

Každý čtvrtý student hodnotí předmět Modelování sociálních a ekonomických procesů 

negativně. Velmi podobné hodnocení si získaly Základy informačních technologií a Základy 

Data Miningu, tedy opět předměty z oblasti informačních technologií. Na čtvrtém místě 

záporně hodnocených předmětů se umístila námi studenty nepříliš oblíbená Statistika, v rámci 

této otázky ji uvedl téměř každý pátý student. Po Statistice se často opakovaly Matematické 

metody v ekonomii a Úvod do informačních systémů. Více o negativně  hodnocených 

předmětech uvádí následující obrázek 15. 

 

Obrázek 15: Procento studentů, kteří volili daný předmět záporně 

Zdroj: vlastní zpracování 

Další předměty, které zde respondenti uváděli – viz. příloha 5. 

 

Mnozí studenti v rámci této otázky uvedli, že hodnocení jednotlivých předmětů se 

v převážné většině odvíjí od garanta, který daný předmět vede. Zároveň lze vypozorovat 

záporné hodnocení převážně u počítačů z oboru informačních technologií. 
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§ Plány do budoucna 

Převážná většina studentů nemá v plánu nadále pokračovat ve studiu. Pouhých 5 % 

respondentů má zájem dále studovat na místní univerzitě a 7 % zamýšlí studium na jiné škole. 

Grafické znázornění nám poskytuje následující obrázek 16. 

 

Obrázek 16: Zájem o doktorské studium 

Zdroj: vlastní zpracování 

Studenti v této otázce označili z 88 % možnost ne, tedy projevili nezájem o doktorské 

studium. Z tohoto procenta respondentů vnímá téměř každý druhý tento typ studia za 

neužitečný. Jiným podstatným důvodem je nechuť nadále setrvávat ve škole. Jako další 

argument je zde uváděno finanční hledisko a upřednostňování práce před školou. 

 

Obrázek 17: Nezájem o doktorské studium 

Zdroj: vlastní zpracování 
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§ Kontakt studenta s univerzitou 

Poslední dvě otázky dotazníku se věnovaly kontaktu studenta s univerzitou i po 

absolutoriu. Zde respondenti uvedli, že by ze 75 % neměli nezájem být nadále v kontaktu se 

školou. Zbylých 25 % studentů má zájem být v kontaktu s univerzitou, nicméně většina z nich 

se nepřiklání k možnosti ji finančně podporovat. Výsledné zpracování těchto otázek nám 

graficky znázorňující následující dva obrázky 18 a 19. 

 

Obrázek 18: Kontakt studenta s UPCE i po absolutoriu 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Obrázek 19: Finanční podpora UPCE FES 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Závěr dotazníku byl určen možným připomínkám. Studentům tedy poskytl prostor 

k vyjádření svých vlastních názorů, a to anonymně. 

§ Připomínky ze stran studentů: 

- špatná kvalita výuky, zaměřená pouze na teoretické znalosti, 

- UPCE se neustále snaží dohnat školy s vysokou kvalitou/tradicí,                

FES je v dnešní době náročnější než-li VŠE (jedním z důvodů je absence 

státnicových otázek a času na státnice), 

- žádná provázanost odborných znalostí s praxí, 

- škola studenta nepřipraví pro budoucí zaměstnání v oboru, student na výstupu 

dostane titul, 

- dosavadně získané vědomosti z předchozích škol nejsou prohlubovány,        

ale spíše zapomínány, 

- nedostatečný výběr jazykových předmětů, 

- jeden z respondentů zde uvedl psychickou újmu zapříčiněnou studiem          

na univerzitě, 

- zbytečný důraz na předměty z oblasti informačních technologií, 

- chybí praktické dovednosti, především z oblasti managementu (případové 

studie nestačí a praxe ve druhém ročníku je krátká, student se ani v podniku 

nezaučí à cílem předmětu je zřejmě vypracování seminární práce                  

a ne získání poznatků z praxe), 

- špatné kreditové ohodnocení jednotlivých předmětů k typu náročnosti 

(příklad: finanční řízení ohodnocené třemi kredity – zápočet tvoří semestrální 

práce spolu s docházkou, zkouška se skládá z písemné a ústní části, přitom 

písemnou část tvoří příklady a teorie a její úspěšné absolvování je podmíněno 

pro postup na ústní zkoušení, to už ale nezohledňuje výsledky písemné části; 

dále je zde kreditově podhodnocen předmět Makroekonomie II.). 

Swot analýza 

SWOT analýza umožňuje komplexně vyhodnotit fungování fakulty, nalézt problémy         

a nebo nové možnosti jejího růstu. 

Principem této analýzy je rozbor a hodnocení vnitřního prostředí a vnějšího prostředí. 

Vnitřní prostředí tvoří silné a slabé stránky (Strenghts and Weaknesses), zatímco vnější 
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prostředí hledá příležitosti a hrozby (Threats and Opportunities). V našem příkladě se jedná   

o rozbor FES UPCE.  

Tabulka 6: Swot analýza 

Silné stránky 

- spokojenost studentů s vybraným 
studijním oborem 

- výběr oborů pro daný typ 
magisterského studia 

- teoretické odborné dovednosti 
- prezentační a sebeprezentační 

schopnosti 
- manažerské dovednosti 
- Ústav podnikové ekonomiky a 

managementu 
-  kladné hodnocení vybraných 

odborných předmětů (Finanční 
investování, Seminář k aktuálním 
ekonomickým otázkám) 

- nabídka doktorského typu studia 
v rámci fakulty 

Slabé stránky 

- jazyková příprava 
- praktické odborné dovednosti 
- prosazování na trhu práce 
- Ústav regionálních a 

bezpečnostních věd 
- negativní hodnocení předmětů z 

oblasti informačních technologií 

Příležitosti 

- rozšiřující spolupráce školy 
s podniky v rámci studijní praxe 

- spolupráce FES s absolventy 
- možnost finanční podpory ze 

stran absolventů 

Hrozby 

- chybějící kontakt FES se studenty 
po jejich absolutoriu 

- konkurence (vyšší důraz na praxi 
a výuku jazyků) 

- reforma školství 
- demografický vývoj 

Zdroj: vlastní zpracování 
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7  SESTAVENÍ NÁVRHŮ KE ZLEPŠENÍ, DANÁ DOPORUČENÍ 

Tato kapitola vychází především z podnětů ze stran studentů, tedy respondentů,            

kteří se podíleli na vypracování praktické části této diplomové práce. Jelikož se budou daná 

doporučení týkat FES UPCE, je nutné upozornit na určitá hlediska, která mají vliv na 

vyhodnocení zprávy a do jisté míry ji zkreslují. Tím mám na mysli zejména procento 

respondentů z jednotlivých studijních programů a oborů, kde převažují studenti z oboru 

ekonomika a management podniku. Tito studenti povětšinou pochází z druhého ročníku 

magisterského typu studia, což podstatným způsobem ovlivňuje způsob hodnocení 

vyučovaných předmětů. Jednotlivé návrhy ke zlepšení výuky v rámci univerzity se z těchto 

důvodů nemohou považovat za dostatečně objektivní. I přes tuto skutečnost lze tento výzkum 

považovat za přínosný.   

7.1 Zjištěné nedostatky 

Již v průběhu zpracování jednotlivých dotazníků bylo možné vypozorovat určitá specifika, 

která se často opakovala a lze je tedy tímto způsobem považovat za opodstatněná. 

Abych mohla vytvářet možná doporučení, bylo potřeba se nejprve zaměřit na slabá místa, 

která byla mnohdy označována za nedostatečná. Špatné hodnocení se týkalo zejména těchto 

oblastí: 

§ výuky jazyků, 

§ informačních technologií, 

§ praktických odborných dovedností, 

§ možnosti prosazování se na trhu práce. 

 

 Okrajově bych zde zmínila podprůměrné hodnocení daných ústavů, kterými jsou: 

§ ústav regionálních a bezpečnostních věd, 

§ ústav systémového inžerství a informatiky, 

§ ústav správních a sociálních věd. 

Většina respondentů ohodnotila kladně ústavy, se kterými byla v průběhu svého studia 

v kontaktu.  Například ústav regionálních a bezpečnostních věd spolu s ústavem správních     

a sociálních věd nebyly povětšinou v této otázce oznámkovány, a pokud ano, tak jim 

respondent nevěnoval tolik pozornosti. Dá se předpokládat, že toto špatné ohodnocení 

vyplývalo spíše z nevědomosti. Nicméně s ústavem systémového inženýrství a informatiky 

má zkušenosti každý student na univerzitě. V tomto ohledu bych spatřovala jisté nedostatky, 
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které pravděpodobně pramení v jednotlivých předmětech vyučovaných na počítačových 

učebnách. Na tyto předměty je dle studentů dávám zbytečně velký důraz. Dále bych se zde 

zmínila, že někteří studenti považují počítačové učebny za zastaralé a s omezeným přístupem.  

 7.2 Návrhy ke zlepšení 

Daná doporučení vychází z předešlé podkapitoly a snaží se uvést možná řešení. 

Respondenti by jistě uvítali: 

§ vyšší důraz na výuku jazyků, 

§ delší praxi v rámci svého oboru, 

§ přehodnocení náročnosti předmětů z oblasti informačních technologií. 

Menší procento respondentů má zájem být nadále ve styku s UPCE, což je v současné 

době považováno za absenční prvek v rámci hodnocení školy. Kontakt univerzity se studenty 

i po jejich absolutoriu představuje tzv. zpětnou vazbu a je i do jisté míry vodítkem pro 

potenciální uchazeče o studium na dané škole. Poskytuje informace týkající se možnosti 

uplatnění na poli pracovního trhu, což by jistě mnohým studentům středních škol pomohlo při 

výběru vysoké školy, programu a oboru jejich terciálního vzdělávání.  V dotazníku byla 

uvedena otázka týkající se možnosti finanční podpory UPCE ze stran bývalých studentů.        

I přes negativní ohlas nelze tuto variantu zcela vyloučit.  

Z tohoto provedeného výzkumu dále vyplývá další možné doporučení, a to: 

§ zajistit kontakt školy se studenty i po absolvování jejich studia (na základě jejich 

souhlasu). 
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ZÁVĚR 

Práce se zaobírá tématem Předpoklady absolventů Univerzity Pardubice Fakulty 

ekonomicko-správní pro trh práce.  

Hlavním záměrem této práce bylo popsat umístění absolventů vysokých škol                    

na současném pracovním trhu, a to i ve srovnání s jinými členskými státy EU, což je obsahem 

kapitoly číslo dvě s názvem Analýza současného pracovního trhu v ČR v porovnání 

s členskými zeměmi EU. Jelikož se zaměstnanost obyvatel výrazným způsobem odráží         

ve tvorbě HDP, je zde zmíněna ekonomická pozice jednotlivých zemí EU.  

V úvodu práce byl stanoven cíl, a to získání základních informací o tom, jak si stojí 

vysokoškolsky vzdělaná populace na trhu práce, tedy jakými disponuje kompetencemi. Tímto 

se odkazuji na subjektivní vnímaní ze stran budoucích inženýrů FES UPCE. Zde se mi 

podařilo získat základní přehled o tom, do jaké míry jsou studenti spokojeni s přínosem, který 

jim škola umožnila v rámci příprav na jejich budoucí profesní život, případně zda-li tito 

studenti plánují pokračovat ve svém studiu.  

 Z výsledků dotazníkové šetření vyplývá, že jsou studenti zdejší FES z velké části 

spokojeni se svým vybraným studijním oborem. Nicméně v rámci hodnocení spokojenosti    

se systémem vzdělávání si FES získala ohodnocení známkou za tři, tedy jsou zde určité 

nedostatky. Pro současný pracovní trh lze tyto nedostatky považovat za fatální. Jsou jimi 

například nedostačující praxe v rámci studovaného oboru a jazykové dovednosti.  

Na závěr bych ráda uvedla článek na téma: „Univerzita Pardubice inovuje studijní obory 

pro lepší konkurenceschopnost absolventů“. Zde autor píše: „Většina projektů v rámci UPCE 

je zaměřena na inovaci studijních programů a na zkvalitňování výuky studijních oborů na 

jednotlivých fakultách, a to pro zlepšení profesní přípravy studentů na jejich budoucí 

povolání. Při modernizaci výuky se využívají nejnovější trendy, studenti jsou proškolováni 

v nejmodernějších technologiích, řeší případové studie a modelové situace, to vše s využitím 

moderního softwaru a dalších studijních pomůcek, mají k dispozici nové studijní materiály     

a informační zdroje, z nichž mohou čerpat. Inovované obory a metody výuky se snaží 

reagovat na potřeby a požadavky praxe. Studenti jsou připravováni pro práci v mezinárodních 

týmech. Výuka se tak stává atraktivnější a poutavější, pracovní uplatnění absolventů lepší,     

a to i v zahraničí.“ [6] 
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Přesto samotné hodnocení ze stran studentů, tedy těch, kteří studují na Fakultě ekonomicko-

správní se s tímto článkem neshoduje. Profesní příprava studentů se zakládá převážně na 

teoretických poznatcích, tedy bez praktických zkušeností, které mohou jen těžko nahradit 

případové studie v rámci výuky daných předmětů. Zároveň by mě velice zajímalo z jakých 

zdrojů vychází možná uplatnění absolventů i v zahraničí. 

 Z uvedeného plyne, že by se měla škola více zaměřit na studium, které by více 

korespondovalo s požadavky potenciálních zaměstnavatelů, čímž by docházelo k eliminaci 

možných příčin nezaměstnanosti u mladých lidí. Ta se velmi citelně projevila v průběhu 

ekonomické krize, důsledkem čehož si mladí lidé více uvědomují důležitost vzdělání              

a kvalifikace pro získání povolání. Názor mladých lidí lze shrnout do myšlenky „raději 

studovat, než být nezaměstnaný“. Ale i přesto je dobré se zaměřit na vzdělání, které nám dá 

možnost se uplatnit na poli pracovního trhu. Požadavky na zaměstnance se mění a nelze 

očekávat, že struktura pracovních míst bude stejná jako před krizí. Zejména lze očekávat 

zvýšenou poptávku po vysoce kvalifikovaných pracovnících a možný ústup určitých profesí 

v důsledku technologického pokroku. 
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SEZNAM PŘÍLOH 

Příloha 1 

Seznam veřejných vysokých škol v České republice 

Veřejné vysoké školy v České republice: 

Univerzita Karlova v Praze 
Univerzita Palackého v Olomouci 

České vysoké učení technické v Praze 
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava 

Akademie výtvarných umění v Praze 
Vysoké učení technické v Brně 

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno 

Masarykova univerzita 

Mendelova univerzita v Brně 
Akademie múzických umění v Praze 

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze 
Janáčkova akademie múzických umění v Brně 

Univerzita Pardubice 

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze 

Česká zemědělská univerzita v Praze 
Technická univerzita v Liberci 

Vysoká škola ekonomická v Praze 
Univerzita Hradec Králové 

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 
Ostravská univerzita v Ostravě 
Slezská univerzita v Opavě 

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem 
Západočeská univerzita v Plzni 

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně 
Vysoká škola polytechnická Jihlava 

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích  
 

 

 

 



 

Příloha 2 

Pořadí škol v oboru ekonomie 
 

Fakulta Světovost 
školy 

Zájem         
o školu 

Průzkum 
absolventů Věda Celkem 

1. Institut ekonomických studií 
FSV v Praze 15,9 11,6 1 17,0 45,5 

2. Národohospodářská fakulta 
VŠE v Praze 10,7 12,7 1 13,0 37,4 

3. Fakulta mezinárodních vztahů 
VŠE v Praze 13,0 10,6 1 9,5 34,1 

4. – 5. Fakulta informatiky a 
managementu Univerzity Hradec 
Králové 

13,4 11,5 1 5.5 31,4 

4. – 5. Podnikohospodářská 
fakulta VŠE v Praze 11,3 10,5 1 8,5 31,3 

6. – 7. Fakulta managementu a 
ekonomiky UTB ve Zlíně 4,6 10,3 1 14,5 30,4 

6. – 7. Fakulta managementu a 
ekonomiky UTB ve Zlíně 8,4 14 1 7 30,4 

8. Provozně-ekonomická fakulta 
Mendelovy univerzity v Brně 9,0 8,3 1 11,0 29,3 

9. Ekonomická fakulta JČU 
v Českých Budějovicích 6,3 6,3 1 15,5 29,1 

10. Fakulta ekonomicko-správní 
Univerzity Pardubice 9,2 6,5 0 13,0 28,7 

11. Fakulta informatiky a 
statistiky VŠE v Praze 2,4 8,6 1 14,5 26,5 

12. Fakulta podnikatelská 
Vysokého učení technického v 
Brně 

12,6 10 1 2,0 25,6 

13. Ekonomicko-správní fakulta 
Masarykovy univerzity v Brně 8,9 6,7 1 7,5 24,1 

14. Ekonomická fakulta 
Technické univerzity v Liberci 9,1 9,5 1 4,0 23,6 

15. Obchodně-podnikatelská 
fakulta Slezské univerzity 
v Opavě 

4,8 6,1 0 7,5 18,4 

16. Provozně-ekonomická fakulta 
České zemědělské univerzity 
v Praze 

8,9 4,3 1 3,5 17,7 

17. Fakulta ekonomická 
Západočeské univerzity v Plzni 8,2 6,9 1 1,0 17,1 

Zdroj: upraveno podle [11] 

Čísla v tabulce vyjadřují, kolik bodů škola získala v jednotlivých kategoriích podle 

metodiky HN. 



 

Příloha 3 

Dotazník – uplatnění absolventů Univerzity Pardubice 
 

Vážení studenti, 

stejně jako vy, studuji na  Univerzitě v Pardubicích a v současné době pracuji na 

diplomové práci na téma: „Uplatnění absolventů Univerzity Pardubice na pracovním trhu“. 

Dotazník, který se Vám dostal do rukou, má pomoci k tomu, abychom zjistili, jak jsou 

studenti Univerzity Pardubice spokojeni se systémem studia, zdali by volili stejnou studijní 

dráhu, a jaké mají vyhlídky do budoucna.  

Výsledky dotazníkového šetření budou použity pro vypracování praktické části diplomové 

práce a zejména budou dále sloužit ke zkvalitnění výuky. 

Předem Vám děkuji za Váš čas a za Vaše odpovědi. 

Z následujících možností označte, případně doplňte tu, která nejvíce odpovídá: 

 

1. Jaký program a obor jste na Univerzitě v Pardubicích absolvoval/a? 

………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………. 

 

2. Jste spokojen/a s vybraným studijním oborem? 

 a) ano, dále otázka č. 4 

 b) ne, dále otázka č. 3 

 

3. Pokud ne, zvolil/a byste? 

 a) jiný program a obor na fakultě 

 b) jiný program a obor na Univerzitě v Pardubicích 

 c) jiný program a obor na jiné škole 

Prosím o stručné uvedení důvodů vedoucích k nespokojenosti včetně možných 
doporučení: 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 



 

4. V současné době pokračuji ve studiu stejného programu a oboru: 

 a) ano 

 b) ne 

 Pokud ne, uveďte prosím program a obor magisterského studia a důvody, které Vás 
vedly ke změně: 

………………………………………………………………………………………………                

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

5. Pracujete během studia? 

 a) ano, a to ve svém oboru studia 

 b) ano, nicméně mimo obor svého studia 

 c) ne 

 

6. Jak jste celkově spokojen/a se systémem vzdělávání na UPCE? 

       1                   2                  3                 4                  5 

  

velmi spokojena/a                                               spíše nespokojena/a 

 

7. Na základě Vašeho subjektivního názoru oznámkujte jednotlivá kritéria  

(1 = výborně, …, 5 = nedostatečně). 

 Kriteriální škála 

 1 2 3 4 5 

Teoretické odborné dovednosti      

Praktické odborné dovednosti      

Komunikační dovednosti      

Prezentační a sebeprezentační schopnosti      

Manažerské dovednosti      

Ovládání softwaru      

Schopnost analyzovat a řešit problémy      

Prosazování na trhu práce      

Jazyková příprava      

Získávání finančních zdrojů      



 

8. Oznámkujte jednotlivé ústavy, se kterými jste byli během Vašeho studia v kontaktu (1 

= výborně, …, 5 = nedostatečně).  

Hodnocení jednotlivých ústavů by mělo souviset převážně s tím, do jaké míry bylo pro 

Vás přínosné. 

 Kriteriální škála 

 1 2 3 4 5 

Ústav ekonomických věd      

Ústav podnikové ekonomiky a managementu      

Ústav matematiky a kvantitativních metod      

Ústav systémového inženýrství a informatiky      

Ústav správních a sociálních věd      

Ústav regionálních a bezpečnostních věd      

 

9.  a) Napište tři předměty, které hodnotíte jako nejlepší: 

………………………………………..……………………………. 

………………………………………..……………………………. 

………………………………………..……………………………. 

 b) Napište tři předměty, které hodnotíte jako nejhorší: 

………………………………………..……………………………. 

………………………………………..……………………………. 

………………………………………..……………………………. 

 

10. Plánujete nadále pokračovat ve studiu? 

a) ano, na stejné škole, dále otázka č. 12 

b) ano, na jiné škole, dále otázka č. 12 

c) ne, dále otázka č. 11 

 

11. Z jakých důvodů neplánujete pokračovat ve studiu? 

a) nezájem o doktorské studium - neužitečnost 

b) finanční důvody 

c) nechuť setrvat ve škole 

jiné …………………………………………………………………………………… 

 



 

12. Máte zájem být v kontaktu s Univerzitou Pardubice i po absolutoriu? 

a) ano, dále otázka č. 13 

b) ne 

 

13. Přikláníte se možnosti finančně podporovat Univerzitu Pardubice? 

a) ano 

b) ne 

 

Je ještě něco, co by mělo být zdůrazněno a tento dotazník to neuvádí? Pokud ano, 

prosím, rozepište. 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Příloha 4 

Předměty, které studenti hodnotili kladně 

Aktivity proti korupci 

Anglický jazyk  
Audit a kontrola ve veřejné správě  

Bezpečnost práce 
Bezpečnostní politika státu 

Ekonomika a řízení podnikových procesů 
Ekonomika veřejného sektoru 

Elektronický obchod 
Financování podniku 

Finanční a pojistné operace 
Finanční účetnictví  

Hodnocení výkonnosti podniku  
Krizový management 

Makroekonomie II.  
Manažerská etika  

Manažerské hry 
Marketingové řízení 

Matematické metody v ekonomii 
Metody ekonomických rozborů 

Mezinárodní marketing a management 

Mikroekonomie II. 

Nauka o podniku 
Německý jazyk 

Operační management 

Personalistika  

Podniková ekonomika 
Pracovní právo 

Prevence finančních krizí 
Projektový management 

Rizika podniku 
Ruský jazyk 

Řízení lidských zdrojů 
Sociologické aspekty v managementu 



 

Sociologie 

Specifická daňová problematika 
Správní právo 

Správní řízení 
Statistika  

Světové hospodářské dějiny 
Teorie rozhodování  

Územní plánování 
Veřejná ekonomie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Příloha 5 
Předměty, které studenti hodnotili záporně 

 
 Audit podniku a jeho operací 

 Databázové systémy  

 Evropská hospodářská integrace 

 Evropské právo 

 Finanční řízení  

 Finanční nástroje v účetnictví 

 Finanční účetnictví 

 Geografické informační systémy 

 Globální ekonomika 

 Hodnocení výkonnosti podniku  

Inovace a tvořivost 

Konkurenceschopnost podniku 

Makroekonomie I. 

Makroekonomie II. 

Manažerská etika 

Manažerské hry 

Manažerské účetnictví 

Marketingové řízení  

Mezinárodní marketing a management 

Německý jazyk 

Podnikové daně 

Procesní řízení 

Psychologie 

Sociologické aspekty v managementu 

Statistické metody v ekonomii 

Systémové řízení jakosti 

Systémy jakosti 

Úvod do práva 

Základy algoritmizace  

Základy účetnictví 

 


