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1 Úvod 

 

Súčasný svet trhu práce prechádza zásadnými premenami. Ovplyvňuje ho celý rad 

novodobých trendov, ako sú vzrastajúca mobilita, globalizácia, internacionalizácia a 

vzájomné prepojenie, rast dôležitosti znalostnej spoločnosti, rapídny nástup ICT revolúcie a s 

ňou spojený vplyv na pracovné miesta v podobe automatizácie a technológií, zvyšujúca sa 

neistota a dôraz na flexibilitu, alebo premena tradičných ekonomických štruktúr. 

V tomto kontexte sa javí existencia kvalitného vysokoškolského vzdelávacieho systému, 

ktorý bude schopný na tieto trendy reagovať a ktorý vyzbrojí svojich absolventov 

zodpovedajúcimi schopnosťami, zručnosťami a kompetenciami, ako nevyhnutnosť.  

Cieľom tejto štúdie je analyzovať kvalitu slovenských vysokých škôl v zmysle prípravy ich 

absolventov pre trh práce, spokojnosti absolventov s absolvovaným štúdiom a tiež 

kompetencií, ktoré im vysoká škola poskytla – či sú postačujúce v porovnaní s požiadavkami 

trhu práce. 

Prvá časť sa bude zaoberať výsledkami medzinárodného výskumu kompetencií dospelých 

(PIAAC), v rámci ktorého bolo realizované testovanie zručností populácií mnohých krajín 

OECD, vrátane Slovenska. Vďaka tomu môžeme ukázať, aká je úroveň zručností 

vysokoškolskej populácie ako celku a aké zmeny sa uskutočnili v prípade najmladších 

ročníkov. 

Druhá časť je zameraná na hodnotenie absolvovaného vysokoškolského štúdia jeho 

absolventmi, a to na základe ich výpovedí v dvoch rozsiahlych prieskumoch, uskutočnených 

na Slovensku a v Českej republike. Porovnanie medzi absolventmi českých a slovenských 

vysokých škôl sa bude týkať kvality vyučujúcich, kvality fakulty ako celku a prínosu vysokej 

školy pre ďalší, najmä pracovný život. 

Posledná časť sa zameria na analýzu úrovne kompetencií v siedmich rôznych oblastiach 

zodpovedajúcich siedmich dôležitým trendom súčasného sveta práce. Analyzovaná bude 

jednak úroveň kompetencií nadobudnutých počas štúdia na vysokej škole a tiež rozdiel 

medzi touto úrovňou a úrovňou požadovanou zamestnávateľmi. 
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2 Úroveň zručností – PIAAC 

 

Najväčším a najaktuálnejším medzinárodným prieskumom, ktorého hlavným cieľom bolo 

objektívne meranie úrovne kompetencií, bol PIAAC. Ide o medzinárodný výskum 

kompetencií dospelých (Programme for the International Assessment of Adult Competencies 

– PIAAC), ktorý je súčasťou stratégie OECD. Tá je zameraná na rozvoj a aktiváciu zručností 

a ich efektívneho využívania (OECD Skills Strategy). 

Táto stratégia reaguje na skutočnosť, že v posledných desaťročiach došlo vo svete k veľkým 

zmenám, ktoré ovplyvnili takmer každý aspekt nášho života: zmenil sa nielen spôsob práce a 

pracovnej činnosti, ale aj spôsob súkromnej a úradnej komunikácie, nakupovanie, či trávenie 

voľného času. Za tieto zmeny je primárne zodpovedný obrovský rozmach informačných a 

komunikačných technológií, ktoré rýchlo prenikli do pracovného i súkromného života. 

Výskum PIAAC skúmal osoby vo veku 16 – 65 rokov, prostredníctvom kognitívnych testov a 

dotazníkov administrovaných anketármi v domácnostiach. Zber dát, ktorého sa spolu so SR 

zúčastnilo celkovo 24 krajín, prebehol na prelome rokov 2011 a 20121. 

V rámci výskumu PIAAC bola hodnotená čitateľská a numerická gramotnosť a tiež zručnosť 

riešiť problémy v prostredí informačných technológií. Autori výskumu považujú tieto  

zručnosti z hľadiska spracovania informácií za kľúčové (key information-processing skills), a 

to z nasledovných dôvodov: Po prvé sú nevyhnutné pre vykonávanie pracovných a 

vzdelávacích aktivít, a tiež pre maximálne zapojenie sa do spoločenského a občianskeho 

života. Ďalej slúžia ako základ pre získavanie vyšších kognitívnych schopností (analytické 

myslenie) a zároveň sú nutné pre získavanie expertných znalostí. Po druhé sú prenositeľné 

a teda relevantné pre mnoho spoločenských a pracovných situácií a úloh. Špeciálne 

schopnosť riešiť problémy v IT prostredí je dôležitá tak pre vykonávanie pracovných a 

študijných povinností, ako aj pre zapojenie sa do spoločenského, občianskeho, ale tiež 

osobného života. Po tretie sa dajú naučiť, čím sa môžu stať predmetom verejných politík a 

opatrení. Pre tieto účely je dôležitá informácia o veľkosti skupiny občanov, ktorí základnými 

čitateľským a numerickými zručnosťami nedisponujú, alebo nedokážu pracovať s 

informačnými technológiami, napriek tomu, že to potrebujú vedieť. 

Okrem testov boli respondentom administrované aj dotazníky. Zameriavali sa na zisťovanie 

základných demografických charakteristík a rodinného zázemia respondentov, počiatočného 

a ďalšieho vzdelávania, mapovali zamestnanecký status a skúsenosti na trhu práce, 

spoločenskú angažovanosť a zdravotný stav a tiež využívanie rozmanitých zručností v 

situáciách bežného života a zamestnania. 

Definície troch zisťovaných zručnosti sú nasledovné:  

Čitateľská zručnosť – je schopnosť porozumieť písaným textom, hodnotiť ich, používať a 

zaoberať sa nimi s úmyslom zúčastňovať sa na živote spoločnosti, dosahovať svoje ciele a 

rozvíjať svoje vedomosti a potenciál. Čitateľská gramotnosť zahŕňa rad zručností, od 

                                                           
1
 Viac o výsledkoch prieskumu PIAAC viď OECD (2013), OECD Skills Outlook 2013: First Results from the 

Survey of Adult Skills, OECD Publishing. http://dx.doi.org/10.1787/9789264204256-en  

http://dx.doi.org/10.1787/9789264204256-en
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dekódovania písaných slov a viet po porozumenie, interpretáciu a hodnotenie komplexných 

textov. Nezahŕňa však produkciu textov (písanie). 

Numerická zručnosť – numerická gramotnosť je schopnosť získavať, používať, interpretovať 

a oznamovať matematické informácie a predstavy s cieľom zapájať sa do rozmanitých 

matematických situácií života dospelých a zvládať ich nároky. Z toho dôvodu zahŕňa 

zvládanie situácií, či riešenie problémov v reálnom kontexte reakcií na matematický 

obsah/informácie/predstavy, ktoré sú reprezentované rôznymi spôsobmi. 

Zručnosť Riešenie problémov v prostredí informačných technológií – je schopnosť riešiť 

pracovné, osobné aj občianske problémy prostredníctvom stanovenia vhodných cieľov a 

plánov a získavaním a používaním informácií za pomoci počítačov a počítačových sietí. V 

technologicky bohatých prostrediach je riešenie problémov definované ako schopnosť 

používať na získavanie a hodnotenie informácií, na komunikáciu s ostatnými a k vykonávaniu 

praktických úloh digitálne technológie, komunikačné prostriedky a siete. Hodnotenie sa 

zameriava na zručnosť riešiť osobné, pracovné aj občianske problémy stanovením vhodných 

cieľov a plánov a získavaním a používaním informácií za pomoci počítačov a počítačových 

sietí.  

V každej z troch hodnotených oblastí kompetencií (čitateľská a numerická gramotnosť a 

zručnosť riešenia problémov v prostredí informačných technológií) sa pracuje s kontinuálnou 

škálou zručností, ktorá je odvodená od zvládania úloh s rastúcou obtiažnosťou. Výsledky sú 

prezentované na škále v rozsahu 500 bodov. Škály sú rozdelené do piatich "úrovní 

spôsobilostí" definovaných určitým bodovým rozhraním a stupňom obtiažnosti úloh, ktoré sa 

v tomto rozhraní nachádzajú. Napríklad skóre vyššie či rovnajúce sa 376 bodom predstavuje 

najvyššiu piatu úroveň spôsobilosti, skóre medzi 276 a 326 bodmi predstavuje prostrednú, 

tretiu úroveň spôsobilosti a skóre nižšie ako 176 bodov ukazuje na spôsobilosť pod úrovňou 

1. K lepšiemu porozumeniu a interpretácii výsledných hodnôt, je dobré vedieť, čo bodové 

rozdiely rôznych veličín znamenajú. Pomôcť môže pohľad na priemerné bodové rozdiely 

súvisiace s každým ďalším rokom ukončeného vzdelania. Na oboch škálach čitateľskej aj 

numerickej gramotnosti je každý ďalší rok vzdelania spojený s priemerným nárastom o 

približne 7 bodov. Jedna štandardná odchýlka na škále čitateľskej gramotnosti (47,7 bodu) a 

na škále numerickej gramotnosti (52,6 bodu) teda predstavuje približný ekvivalent 

priemerného rozdielu dosiahnutých bodov, ktorý zodpovedá siedmim rokom vzdelávania. 

Vzhľadom k istej komplikovanosti prezentácie výsledkov zručnosti riešenia problémov v 

prostredí informačných technológií, ktorá súvisí s faktom, že testy boli zo začiatku vypĺňané 

na počítači, pričom časť respondentov nemala s ich používaním skúsenosť, niektorí neprešli 

vstupným testom a časť z nich zvolila radšej písomný test, v ďalšej časti textu pracujeme už 

len s kompetenciami čitateľská a numerická zručnosť. 
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Box: Úrovne čitateľskej spôsobilosti 

Úroveň spôsobilosti 5 (skóre vyššie, alebo rovnajúce sa 376 bodom) 

Úroveň 5 je najvyššou úrovňou spôsobilosti na škále čitateľskej gramotnosti. Dospelí, ktorí 

dosahujú úroveň 5 sú schopní plniť úlohy, ktoré zahŕňajú hľadanie či integráciu informácií 

v zložených, obsahovo bohatých textoch, spájanie podobných, či protikladných myšlienok 

alebo hľadísk, prípadne hodnotenie dôkazov a argumentov. Dokážu aplikovať a posudzovať 

logické a koncepčné modely, hodnotiť vierohodnosť informačného zdroja a identifikovať 

kľúčové informácie. Uvedomujú si jemné rétorické narážky a sú schopní náročného 

logického dokazovania, či používania špecifických odborných znalostí. Na tejto úrovni sa 

umiestnilo iba 0,7 % respondentov zo všetkých zúčastnených krajín. 

Úroveň spôsobilosti 4 (326 až 376 bodov) 

Dospelí na úrovni 4 sú schopní vykonávať viackrokové operácie, ktorých cieľom je 

integrovať, interpretovať či spájať informácie z komplexných alebo obšírnych súvislých, 

nesúvislých, zmiešaných, alebo zložených textov, ktoré obsahujú podmienené a/alebo 

protichodné informácie. Dokážu vykonávať zložité dedukcie a adekvátne aplikovať odborné 

znalosti. Rovnako sú schopní interpretovať, či hodnotiť skryté pravdivostné tvrdenia alebo 

argumenty. Celkovo dosiahlo túto úroveň 11,8 % dospelých, pričom 11,1 % z nich sa 

umiestnilo presne na tejto úrovni. 

Úroveň spôsobilosti 3 (276 až 326 bodov) 

Dospelí s úrovňou zručností 3 dokážu adekvátne porozumieť obsažným, či rozsiahlejším 

súvislým, nesúvislým, zmiešaným alebo zloženým textom a vedia na ne reagovať. Rozumejú 

textovým štruktúram a rétorickým prostriedkom a vedia identifikovať, interpretovať alebo 

hodnotiť jednu, či viacero informácií a následne z nich vyvodiť príslušné závery. Dokážu tiež 

vykonávať viackrokové operácie a z protichodných informácií vyberať relevantné dáta tak, 

aby dokázali identifikovať a formulovať odpovede. Túto úroveň dosiahla polovica 

respondentov, pričom 38,2 % dospelých sa so svojimi výsledkami umiestnilo práve na tejto 

úrovni. 

Úroveň spôsobilosti 2 (226 až 276 bodov) 

Dospelí na úrovni 2 dokážu na základe daných kritérií integrovať dve a viac informácií, 

porovnať rôzne informácie alebo z nich vyvodiť jednoduché závery. Vedia prechádzať 

digitálne texty, s cieľom získať a identifikovať informácie z rôznych častí dokumentu. Na tejto 

úrovni sa umiestnila približne tretina respondentov všetkých zúčastnených krajín. 

Úroveň spôsobilosti 1 (176 až 226 bodov) 

Dospelí na úrovni 1 dokážu čítať kratšie digitálne, alebo tlačené súvislé, nesúvislé alebo 

zmiešané texty, pričom ich cieľom je nájsť konkrétnu informáciu, ktorá je podobná, alebo 

totožná s informáciou poskytnutou v otázke či pokyne. Tieto texty obsahujú len málo 

protichodných informácií. Dospelí, ktorí dosiahnu túto úroveň dokážu vyplniť jednoduché 

formuláre, porozumieť základnej slovnej zásobe a významu viet. Na úrovni 1 sa celkovo 

umiestnilo 12,2 % dospelých. 
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Spôsobilosť pod úrovňou 1 (skóre nižšie ako 176 bodov) 

Dospelí na tejto úrovni dokážu čítať stručné texty na známu tému a nájsť konkrétnu 

informáciu – ak je predstavená v rovnakej podobe ako informácia v otázke či pokyne. 

Nevyžaduje sa, aby rozumeli štruktúre viet či odstavcov, požadovaná je len znalosť 

základnej slovnej zásoby. Úlohy pod úrovňou 1 nepoužívajú žiadne charakteristické prvky 

digitálnych textov. V zúčastnených krajinách sa pod úrovňou 1 nachádzajú priemerne 3,3 % 

dospelých. 

 

Box: Úrovne numerickej spôsobilosti 

Úroveň spôsobilosti 5 (skóre vyššie, alebo sa rovnajúce 376 bodom) 

Dospelí, ktorí dosiahnu v numerickej gramotnosti úroveň 5, dokážu porozumieť zložitým 

reprezentáciám, abstraktným a formálnym matematickým a štatistickým predstavám, ktoré 

sú v niektorých prípadoch súčasťou zložitých textov. V prípadoch, ktoré vyžadujú 

matematizáciu alebo interpretáciu dokážu integrovať rôzne druhy matematických informácií, 

sú schopní vyvodzovať závery, formulovať matematické tvrdenia či vytvárať modely, 

pracovať s nimi, zdôvodňovať, hodnotiť a kriticky reflektovať rôzne riešenia či voľby. V rámci 

zúčastnených krajín sa na úrovni 5 umiestnilo celkovo 1,1 % dospelých. 

Úroveň spôsobilosti 4 (326 až 376 bodov) 

Dospelí na tejto úrovni rozumejú mnohým matematických informáciám, ktoré môžu byť 

komplexné, abstraktné, alebo zasadené do neznámych kontextov. Dokážu plniť viackrokové 

úlohy, vyberať vhodné stratégie a postupy riešenia problémov. Vedia vykonávať zložitejšie 

analýzy a komplikovanejšie uvažovať o číslach a dátach, štatistike a pravdepodobnosti, 

priestorových vzťahoch, zmene, o pomeroch a vzorcoch. Rozumejú argumentom a svoje 

odpovede, či voľby dokážu odôvodniť. V rámci zúčastnených krajín sa na úrovni 4 umiestnilo 

celkovo 11,4 % dospelých. 

Úroveň spôsobilosti 3 (276 až 326 bodov) 

Dospelí na úrovni 3 dokážu úspešne plniť úlohy, ktoré vyžadujú porozumenie matematickým 

informáciám – jednoznačným, aj tým, ktoré sú včlenené do nie vždy známych kontextov a 

ktoré sú reprezentované zložitejším spôsobom. Zvládajú úlohy ktoré vyžadujú viac krokov a 

úlohy, ktoré môžu zahŕňať voľbu stratégie riešenia problému a vhodných postupov. Majú 

dobrý zmysel pre čísla a priestor, sú schopní rozpoznať matematické vzťahy, zákonitosti a 

pomery – vyjadrené slovne či numericky a pracovať s nimi. Dokážu interpretovať a 

vykonávať základné analýzy dát a štatistík z textov, tabuliek a grafov. V rámci zúčastnených 

krajín dosiahlo túto úroveň 46,8 % dospelých. 
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Úroveň spôsobilosti 2 (226 až 276 bodov) 

Dospelí na tejto úrovni dokážu úspešne plniť úlohy, ktoré vyžadujú identifikáciu a 

spracovanie matematických informácií či predstáv včlenených do rôznych bežných 

kontextov, ktorých matematický obsah je pomerne jednoznačný či zrejmý a rozptyľujúce 

prvky sú minimálne. Úlohy môžu vyžadovať aplikáciu dvoch, alebo viacerých krokov alebo 

procesov, ktoré pozostávajú z napríklad počítania s celými číslami a s bežnými desatinnými 

číslami, percentami a zlomkami. Zahŕňajú aj elementárne meranie a priestorové 

reprezentácie, odhady a interpretáciu pomerne jednoduchých dát a štatistík z textov, tabuliek 

a grafov. V priemere dosiahlo úroveň 2 – 79,9 % respondentov všetkých zúčastnených 

krajín.  

Úroveň spôsobilosti 1 (176 až 226 bodov) 

Dospelí na úrovni 1 dokážu plniť úlohy, ktoré obsahujú základné matematické operácie v 

bežných, konkrétnych kontextoch, pričom majú jednoznačný matematický obsah, 

sprevádzaný krátkym textom a minimom rozptyľujúcich prvkov. Sú schopní vykonávať 

jednoduché operácie, ako sú počítanie, triedenie, základné aritmetické operácie, rozumejú 

elementárnym percentuálnym údajom a základným prvkom jednoduchého, alebo obvyklého 

grafického alebo priestorového znázornenia. V krajinách OECD sa na tejto úrovni umiestnilo 

14 % dospelých. 

Spôsobilosť pod úrovňou 1 (skóre nižšie ako 176 bodov) 

Dospelí na tejto úrovni dokážu pracovať len s veľmi jednoduchými úlohami v rámci 

konkrétnych, dôverne známych kontextov, kde je matematický obsah jednoznačný a 

vyžaduje len jednoduché postupy (napríklad počítanie, triedenie, vykonávanie základných 

počtových operácií s celými číslami alebo s peniazmi, či rozpoznávanie bežných 

priestorových znázornení). Táto úroveň nemá stanovený žiaden dolný limit, takže dospelým, 

ktorí dosiahli menej ako 176 bodov, je priradená spôsobilosť pod úrovňou 1. Na tejto úrovni 

sa nachádzalo v priemere 5 % dospelých. 

 

Priemerná úroveň čitateľských a numerických zručností občanov Slovenskej republiky je 

v medzinárodnom porovnaní mierne nadpriemerná. Priemerné skóre čitateľskej zručnosti – 

274, radí Slovensko na 9. miesto spomedzi 24 zúčastnených krajín. Ide o hodnotu, ktorá je o 

1 bod vyššia, ako priemer OECD. Priemerné skóre numerickej zručnosti je 276. To radí 

Slovensko na 8. miesto a táto hodnota je o 2 body vyššia, než priemer OECD.  

Nás však zaujíma predovšetkým úroveň kompetencií ľudí s vysokoškolským vzdelaním. 

Nasledujúci graf znázorňuje postavenie absolventov slovenských vysokých škôl v priemernej 

úrovni čitateľskej a numerickej zručnosti v porovnaní s absolventmi vysokých škôl ostatných 

krajín. V tomto porovnaní sa Slovensko pohybuje blízko priemeru (za všetky zúčastnené 

krajiny). Konkrétne je úroveň čitateľských zručností mierne podpriemerná (295 Slovensko vs. 

297 priemer OECD) a úroveň numerických zručností mierne nadpriemerná (305 vs. 298). 
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Zdroj: OECD Skills Outlook 2013: First Results from the Survey of Adult Skills. 

 

Nasledujúci graf ukazuje už pomerne odlišnú situáciu. Ide totiž len o absolventov vysokých 

škôl vo veku do 30 rokov. V tomto porovnaní je na tom Slovensko podstatne horšie. 

Priemerná úroveň čitateľskej a numerickej zručnosti je síce u mladých slovenských 

vysokoškolákov o niečo vyššia, než u ich starších kolegov zo Slovenska, je to však 

spôsobené všeobecne známym fenoménom, kedy má úroveň schopností a zručností so 

stúpajúcim vekom klesajúcu tendenciu. Obdobne je to aj v ostatných krajinách. 
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Dôležité je však najmä to, že výsledky mladých absolventov slovenských vysokých škôl sú v 

porovnaní s rovnako starými kolegami z ostatných krajín v oblasti čitateľských zručností 

výrazne podpriemerné (299 Slovensko vs. 309 priemer OECD) a v oblasti numerických 

zručností mierne podpriemerné (304 vs. 305). Toto zhoršenie postavenia samozrejme do 

istej miery súvisí s výraznou expanziou vysokoškolského vzdelávania na Slovensku, vďaka 

ktorému absolvujú vysoké školy aj menej nadaní jedinci. Zároveň je však zrejmé, že ak nie je 

zachovaná zodpovedajúca kvalita výučby a študijných podmienok, zvyšovanie počtu ľudí 

s vysokoškolským titulom nevedie k celkovému zvýšeniu úrovne kompetencií. 

 

Zdroj: OECD Skills Outlook 2013: First Results from the Survey of Adult Skills. 
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3 Hodnotenie absolvovaného štúdia 

 

V nasledujúcich dvoch kapitolách využijeme údaje z dvoch rozsiahlych prieskumov 

absolventov vysokých škôl v Českej republike a na Slovensku. Prieskum absolventov 

českých vysokých škôl sa nazýva REFLEX 20132. Údaje o absolventoch slovenských  

vysokých škôl získame z prieskumu Absolvent 2014. Tento bol realizovaný v rámci 

Národného projektu CVTI SR 3.  

Prieskum absolventov českých vysokých škôl – REFLEX 20134, bol, ako už jeho názov 

naznačuje, realizovaný v roku 2013, pričom od apríla do augusta prebiehal zber dát. 

Prieskum, realizovaný v rámci rovnomenného projektu, sa zameral na dve cieľové skupiny. 

Hlavnou skupinou boli absolventi bakalárskych, magisterských a doktorandských študijných 

programov (v medzinárodnej klasifikácii programov ISCED 5A a 6) na verejných, štátnych i 

súkromných vysokých školách do piatich rokov od získania diplomu (teda absolventi z rokov 

2008 – 2012). Druhou cieľovou skupinou boli ich zamestnávatelia5. 

Prieskumu sa zúčastnilo dvadsať verejných6, jedna štátna a pätnásť súkromných vysokých 

škôl. Dopytovanie sa uskutočnilo pomocou internetovej aplikácie a bolo získaných viac ako 

34 000 vyplnených dotazníkov. Prevažná väčšina z nich bola vyplnená kompletne. Pre 

nasledujúce analýzy boli vybraní tí, ktorí boli v čase prieskumu ekonomicky aktívni - ide o 

viac ako 27 000 absolventov. 

Na účely vypracovania tejto štúdie boli vybraní špeciálne absolventi českých vysokých škôl, 

so slovenským štátnym občianstvom, ktorí vo svojich 15 rokoch, alebo krátko pred vstupom 

na vysokú školu žili na Slovensku7. Celkovo je v súbore prieskumu REFLEX 2013 1 1498 

takto definovaných Slovákov – čo je absolútne postačujúca vzorka na účely plnohodnotnej 

analýzy. Podobne definovaných Čechov je v tejto vzorke 24 585. 

Ako už bolo spomenuté, údaje o absolventoch slovenských vysokých škôl boli získané z 

prieskumu Absolvent 2014. Tento prieskum, ktorý prebiehal od septembra do novembra 

2014, bol vo svojom rozsahu (čo sa týka počtu otázok) podstatne menší ako prieskum 

REFLEX 2013. Otázky v dotazníku a ich formulácie však vychádzajú z prieskumu REFLEX 

2013 – boli rovnaké, alebo veľmi podobné, preto môže poskytnúť niektoré porovnateľné 

                                                           
 
2
Projekt REFLEX 2013 nadväzuje na významné medzinárodné projekty, ktoré boli realizované v 
predchádzajúcich rokoch v oblasti výskumu uplatnenia absolventov vysokých škôl.  Išlo o projekt CHEERS 
(Higher Education and Graduate Employment in Europe), realizovaný v 12 európskych krajinách vrátane SR, v 
rokoch 1997 – 2000 a projekt REFLEX (The Flexible Professional in the Knowledge Society: New Demands on 
Higher Education in Europe) realizovaný v 15 európskych krajinách vrátane SR a v Japonsku, v rokoch 2004 – 
2007. V roku 2010 sa uskutočnil už len národný prieskum REFLEX 2010. 

3
 Prieskum Centra vedecko-technických informácií SR, Národný projekt Vysoké školy ako motory rozvoja   
vedomostnej spoločnosti, Aktivita 1.1, 2015 

4
 Podrobná správa z prieskumu REFLEX viď Koucký, J., R. Ryška a M. Zelenka (2014). Reflexe vzdělání a 
uplatnění absolventů vysokých škol. Výsledky šetření REFLEX 2013. Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, 
Praha. 

5
V rámci prieskumu zamestnávateľov bolo vyzbieraných viac ako 1000 vyplnených dotazníkov zamestnávateľov 
absolventov vysokých škôl. Na účely tejto štúdie sú však jeho výsledky nepodstatné. 

6
Zúčastnili sa teda takmer všetky verejné vysoké školy. Výnimku tvorili iba štyri umelecké (AMU, AVU, JAMU a 
VŠUP) a dve najnovšie vysoké školy (VŠPJ a VŠTEČB). 

7
Prieskum totiž obsahoval aj dve otázky ohľadom miesta bydliska – ešte pred vstupom na vysokú školu. Prvá sa 
týkala času, keď mal respondent 15 rokov a druhá obdobia krátko pred vstupom na vysokú školu. 

8
 Po absolvovaní českej vysokej školy sa vrátilo na Slovensko 39 %, 52 % zostalo v Českej republike a 9 % odišlo 

do inej zahraničnej krajiny. 

http://www.strediskovzdelavacipolitiky.info/download/Reflexe%20vzdelani%20a%20uplatneni%20absolventu.%20Vysledky%20setreni%20REFLEX%202013.pdf
http://www.strediskovzdelavacipolitiky.info/download/Reflexe%20vzdelani%20a%20uplatneni%20absolventu.%20Vysledky%20setreni%20REFLEX%202013.pdf
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informácie. V prieskume chýba otázka týkajúca sa na národnosti, preto nemôžeme uvedenú 

vzorku obmedziť len na absolventov so slovenským štátnym občianstvom. V analýzach je tak 

využitá vzorka ekonomicky aktívnych absolventov slovenských vysokých škôl. Ide zhruba o 

10 až 12 tisíc respondentov – presná hodnota závisí od konkrétnej otázky a počtu 

respondentov, ktorí na otázku odpovedali. 

Prvé dve otázky oboch spomínaných prieskumov, ktoré pomáhajú posúdiť kvalitu 

vyštudovanej vysokej školy, sú otázky na kvalitu vyučujúcich a kvalitu fakulty ako celku. 

Kvalita vyučujúcich predstavuje jeden z hlavných pilierov, na ktorých je budovaná kvalita 

poskytovaného vzdelania. Jej miera bola zisťovaná pomocou otázky na podiel veľmi 

kvalitných vyučujúcich a znela: "Je zrejmé, že ste sa počas Vášho vysokoškolského štúdia 

stretli s vyučujúcimi rôznej kvality. Posúďte, prosím, aký bol počas Vášho štúdia podiel veľmi 

kvalitných vyučujúcich? "Respondenti mohli odpovedať na škále od 0 % do 100 %. 

Výsledným ukazovateľom bolo priemerné percento (podiel) veľmi kvalitných vyučujúcich za 

príslušnú skupinu respondentov. 

Podľa absolventov slovenských vysokých škôl je podiel veľmi kvalitných učiteľov 61 %. To je 

približne o 6 percentuálnych bodov menej, ako uvádzajú českí i slovenskí absolventi českých 

vysokých škôl. Najpozitívnejšie vnímajú kvalitu svojich učiteľov Slováci, ktorí sa po 

absolvovaní českej vysokej školy vrátili na Slovensko. 

Okrem kvality učiteľov, hodnotili absolventi aj kvalitu absolvovanej fakulty alebo školy ako 

celku. Konkrétne sa vyjadrili, nakoľko je ich fakulta (prípadne škola, ak študovali školu, ktorá 

sa nedelila na fakulty) kvalitná v porovnaní s inými fakultami (alebo školami) na škále: 

vynikajúca, vysoko nadpriemerná, nadpriemerná, priemerná, podpriemerná, veľmi 

podpriemerná alebo veľmi zlá. Výsledky boli prevedené na percentuálnu škálu, pričom 0 % 

znamená veľmi zlá a 100 % vynikajúca. Je zrejmé, že toto porovnanie absolventov 

slovenských a českých vysokých škôl nie je celkom korektné. Respondenti mali totiž posúdiť 

svoju školu iba v kontexte danej krajiny. Napriek tomu sú výsledky konzistentné s ostatnými 

zisteniami, ktoré hovoria o väčšej kritickosti voči vyštudovanej vysokej škole u absolventov 

slovenských vysokých škôl. Tí hodnotili svoju školu priemerne na 65 %, teda o 5 bodov 

horšie, než českí absolventi českých vysokých škôl a o celých 13 percent horšie než 

slovenskí absolventi českých vysokých škôl. Najpozitívnejšie vnímali vyštudovanú fakultu 

Slováci, ktorí zostali po absolvovaní českej vysokej školy v Českej republike, alebo odišli do 

zahraničia. 
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Zdroj: vlastné výpočty z dát prieskumu REFLEX 2013 a Absolvent 2014 

 

Kvalitu vysokej školy a najmä to, ako dobre bola daná škola schopná pripraviť svojich 

absolventov na vstup na trh práce a pre ďalšiu pracovnú kariéru, možno relevantne posúdiť 

až po určitej dobe na trhu práce. Absolventi vysokých škôl, ktorí už na trhu práce sú, preto 

odpovedali na otázku, do akej miery bolo ich štúdium na príslušnej škole dobrým základom 

pre ich profesijnú dráhu. Tá bola indikovaná hlavnými etapami, ako sú prvý vstup do 

zamestnania, následne ďalšia prípravu naň, zvládanie súčasných pracovných úloh a budúca 

pracovná kariéra. K nim možno priradiť všeobecnejší vplyv na osobný rozvoj absolventa a 

trochu špecifický, ale v niektorých odboroch určite významný vplyv na rozvoj podnikateľských 

schopností. V dotazníku išlo konkrétne o sadu šiestich otázok, ktoré boli vždy sprevádzané 

vetou "Do akej miery bolo Vaše štúdium dobrým základom pre...", pričom respondenti 

odpovedali v šiestich dimenziách: "a) vstup do práce, b) vaše ďalšie učenie v rámci práce, c) 

zvládanie súčasných pracovných úloh, d) budúcu pracovnú kariéru, e) váš osobný rozvoj a  

f) rozvoj vašich podnikateľských schopností." Respondent hodnotil uvedené aspekty na 

päťstupňovej škále (1 = vôbec nie, 5 = vo veľkej miere). Následne boli výsledky opäť 

prevedené na percentuálnu škálu, pričom 0 % znamená vôbec nie a 100 % vo veľkej miere. 

Zatiaľ čo v prípade hodnotenia kvality učiteľov a fakulty ako celku sú rozdiely medzi 

absolventmi slovenských a českých vysokých škôl ešte relatívne malé, v prípade hodnotenia 

štúdia v zmysle ich skúseností na trhu práce, sú tieto rozdiely výrazné. Jedinú výnimku tvorí 

hodnotenie rozvoja podnikateľských schopností, ktoré sú však vzhľadom na priemerné 

výsledky na českých aj slovenských vysokých školách len veľmi málo rozvíjané. V prípade 

zvyšných piatich dimenzií sa rozdiel medzi absolventmi slovenských vysokých škôl a 

českými absolventmi českých škôl pohybuje v rozmedzí od 12 do 14 percentuálnych bodov. 

Slovenskí absolventi českých vysokých škôl hodnotia české školy ešte o niečo pozitívnejšie, 
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takže voči svojim kolegom zo slovenských škôl je ich hodnotenie o 14 až 19 percentuálnych 

bodov vyššie.  

Nakoľko bol tento súbor otázok zahrnutý už aj v medzinárodnom prieskume REFLEX z roku 

2006, môžeme porovnať situáciu slovenských a českých absolventov vysokých škôl aj s 

hodnotením absolventov ďalších európskych krajín. Údaje sú však už relatívne zastarané. 

Nasledujúci graf znázorňuje hodnotenie absolventov nórskych a rakúskych vysokých škôl a 

priemerné hodnotenie za všetky zúčastnené krajiny. Jednoznačne najpozitívnejšie hodnotili 

vyštudovanú fakultu alebo školu vo vzťahu ku svojim skúsenostiam na trhu práce absolventi 

nórskych vysokých škôl. 

Hodnotenie absolventov rakúskych vysokých škôl je vo veľkej miere podobné hodnoteniu 

absolventov českých vysokých škôl. Ak porovnáme hodnotenie absolventov slovenských 

vysokých škôl s hodnotením absolventov všetkých 14 krajín, ktoré sa zúčastnili prieskumu 

REFLEX, hodnotenie Slovákov je v 5 zo 6 zisťovaných aspektov vždy najhoršie. Jedinou 

výnimkou je hodnotenie prínosu vysokej školy pre rozvoj podnikateľských schopností. 

V tomto aspekte existuje niekoľko krajín, ktorých absolventi vnímali prínos školy horšie, ako 

na Slovensku. 

 

Zdroj: vlastné výpočty z dát prieskumu REFLEX 2013, Absolvent 2014 a REFLEX 
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4 Kompetencie absolventov: príprava na vysokej škole a 

požiadavky zamestnávateľov 

 

Prieskum PIAAC sa zameral na objektívne meranie úrovne kompetencií pomocou testov. 

Okrem toho, sa však niektoré prieskumy snažia zistiť úroveň kompetencií respondentov 

pomocou ich subjektívnych názorov. Nevýhodou takéhoto spôsobu zisťovania je práve jeho 

neobjektívnosť, kedy respondent posudzuje úroveň kompetencií v relatívnom kontexte jeho 

skúseností. Výhodou je naopak oveľa nižšie úsilie a s tým spojená možnosť zistiť úroveň vo 

viacerých dimenziách a z viacerých pohľadov. Takýto spôsob zisťovania úrovne kompetencií 

bol zvolený aj v prípade výskumov REFLEX 2013 a Absolvent 2014 . 

Kompetencie boli hodnotené absolventmi vysokých škôl v dvoch rovinách. V jednej 

absolventi hodnotia úroveň kompetencií, ktorú získali absolvovaním vysokoškolského štúdia 

a v druhej je hodnotená úroveň, ktorá je požadovaná v ich súčasnom zamestnaní. Absolventi 

hodnotili úroveň u 26 rôznych kompetencií (znalosti, zručnosti, schopnosti, spôsobilosť). A 

všetky boli hodnotené na škále od 1 (veľmi nízka úroveň ) do 10 (veľmi vysoká úroveň). 

Vybrané kompetencie vychádzajú z rôznych konceptov hodnotenia kompetencií, tak aby boli 

pokryté hlavné oblasti kompetencií požadované v zamestnaní a rovnako hodnotené výstupy 

zo strany vysokej školy. Zároveň pokrývajú koncepty posudzovania kvalifikačnej náročnosti 

profesií. 

Pre lepšiu interpretáciu výsledkov bolo vytvorených sedem skupín kompetencií. Pre tvorbu 

týchto siedmich skupín bola využitá koncepcia šiestich domén zručností, ako ju už skôr 

formulovali Humburg a Van der Velden9 na základe rozsiahleho štúdia existujúcej odbornej 

literatúry a identifikácie šiestich globálnych trendov, ktoré utvárajú základ meniacej sa roly 

absolventov vysokých škôl v ekonomickom živote. Túto koncepciu autori následne využili v 

štúdii zaoberajúcej sa kompetenciami absolventov10, ktorá bola spracovaná na základe 

obsiahleho prieskumu medzi zamestnávateľmi. Štúdia poukazuje nato, ako vnímajú 

zamestnateľnosť absolventov európski zamestnávatelia a akú kombináciou zručností, 

kompetencií a schopností by mali absolventi získať, aby úspešne vstúpili na pracovný trh a 

začali svoju profesionálnu kariéru a zároveň dôvod prečo to tak je. 

Podľa Humburga a van der Veldena je prvým trendom znalostná spoločnosť, v ktorej 

dominujú teoretické vedomosti a v ktorej sa zvyšuje dopyt po „znalostných pracovníkoch“, 

ktorých úlohy sú komplexné, neopakujúce sa a nerutinné, a ktoré tým pádom nemôžu byť 

nahradené informačnými a komunikačnými technológiami. Aby absolventi VŠ v takomto 

svete prosperovali, musia mať zručnosti nevyhnutné pre plnenie úloh, ktoré ležia v jadre 

práce postavenej na znalostiach. Relevantnou odpoveďou na tento trend je tak skupina 

kompetencií Profesijná odbornosť. Nejde iba o špecifickú oblasť znalostí, ale aj o schopnosť 

uplatniť ich v praxi, schopnosť učiť sa a všeobecné akademické zručnosti, ako je analytické 

myslenie alebo schopnosť reflexie.  

                                                           
9
 Humburg, M., & van der Velden, R. (2013). What is expected of higher education graduates in the 21st century? 

Maastricht: ROA, Maastricht University. 

10
 Humburg, M., van der Velden, R., & Verhagen, A. (2013). The Employability of Higher Education Graduates: 

The Employers’ Perspective. Maastricht: European Commission and ROA, Maastricht University. 
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Druhým trendom je rastúca neistota, trend prítomný už približne 40 rokov, spojený s 

presunom rizík a nákladov na menších ekonomických hráčov a zamestnancov. Zostať 

flexibilný znamená očakávať nečakané, zostať zamestnateľným, zlepšovať si zručnosti a 

znalosti, opustiť dobre známe pracovné prostredie a zoznamovať sa s novými úlohami. Je 

pritom zaujímavé, že hoci sa od zamestnancov žiada väčšia flexibilita, zručnosti s ňou 

spojené nie sú zamestnávateľmi finančne oceňované. Výskumy ukazujú, že vstupenkou k 

vysokým príjmom (a do skupiny kľúčových znalostných pracovníkov) je v skutočnosti 

profesijná odbornosť. 

Tretí trend - revolúcia v informačných a komunikačných technológiách (IKT) – je nepochybne 

hlavným hýbateľom ostatných spomínaných trendov. Nástup IKT zvýhodňuje vysoko 

zručných pracovníkov, naopak nahrádza opakujúce, rutinné činnosti vykonávané tradične 

nízko a stredne zručnými zamestnancami. Hoci autori štúdie konštatujú dopad nástupu IKT 

na takmer všetky typy zručností, v štúdii sa koncentrujú na kompetencie priamo spojené s 

inovačným a znalostným manažmentom (informačné a strategické IKT zručnosti, inovatívne 

a tvorivé schopnosti, implementačné zručnosti a networkingové schopnosti).  

Štvrtý trend je zrod vysoko výkonných pracovísk. Ide o pracoviská spojené so širokou 

paletou potrebných zručností a realizovaných úloh, extenzívne využívajúce tímovú prácu, s 

redukovanou hierarchickou štruktúrou a delegovaním zodpovednosti na jednotlivcov a tímy. 

Odpoveďou na tento trend je skupina kompetencií Mobilizácia ľudských zdrojov. Pre prácu 

na takýchto pracoviskách sú potrebné silné interpersonálne zručnosti, schopnosť pracovať v 

tíme a efektívne komunikovať a spolupracovať s rôznorodými kolegami a klientmi. 

Redukovaná hierarchická štruktúra vytvára nároky na schopnosť zamestnancov konať 

nezávisle v smere dosiahnutia cieľov organizácie, prepájať vlastnú prácu s úlohami iných, 

dobré seba-riadiace schopnosti a netradičné manažérske zručnosti, ako je schopnosť 

mobilizovať kapacity ostatných v tíme. 

Piatym trendom je globalizácia, posilňovanie a akcelerácia celosvetových prepojení. To 

kladie na absolventov nároky v oblasti zvládania cudzích jazykov a interkulturálnych 

zručností, teda schopnosti pracovať s ľuďmi pochádzajúcimi z rôznych kultúr a schopnosť 

adaptovať sa v novom kultúrnom kontexte (skupina kompetencií Medzinárodná orientácia). 

Šiestym trendom je zmena ekonomickej štruktúry. V posledných dekádach výrazne vzrástla 

dôležitosť malých a stredne veľkých firiem. Súčasne technologická zmena zredukovala 

optimálnu veľkosť firiem a potrebný minimálny podiel pre efektívne fungovanie na trhu. Úlohu 

v tom zohráva aj deregulácia trhov. Tieto tendencie zvyšujú na absolventov VŠ nároky v 

smere väčšej ochoty preberať zodpovednosť a prispievať k úspechu firmy vlastnou 

podnikavosťou, teda objavovaním a vyhľadávaním možných budúcich tovarov a služieb, 

schopnosťou premeniť myšlienku na produkt či službu. 

V rámci prieskumov REFLEX 2013 a Absolvent 2014 bolo všetkých 26 kompetencií za 

pomoci faktorovej analýzy rozdelených do siedmich skupín. Šesť z nich (profesijná 

odbornosť, flexibilita, inovácia a znalostný management, mobilizácia ľudských zdrojov, 

podnikavosť a medzinárodná orientácia) plne zodpovedá doménam, ktoré definovali 

Humburg, van der Velden a Verhagen. K nim pribudla ešte jedna skupina kompetencií 

"komunikácia", ktorá sa pri analýze dát už v spomínaných prieskumoch vyprofilovala ako 

samostatná skupina, ktorú nie je možné zaradiť do žiadnej zo šiestich pôvodných skupín. 
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Komunikačné zručnosti súvisia so súčasným výrazným trendom nutnosti komunikácie. 

Človek je nútený sa vyjadrovať v písomnej i ústnej forme v rôznych učebných, životných i 

pracovných situáciách. Komunikácia dnes, kedy väčšinu vecí robíme v spolupráci s 

ostatnými, stále viac rozhoduje o úspechu a neúspechu. Rada dobrých nápadov môže totiž 

prísť navnivoč, ak ju autor nevie vysvetliť ostatným, resp. predať. Komunikačné kompetencie 

sa objavujú vo všetkých vymedzeniach najdôležitejších mäkkých zručností. Ich dôležitou 

súčasťou je prezentácia, ktorej cieľom je presvedčenie druhých, aby verili autorovmu názoru 

a prijali jeho prípadné odporúčania a písomnú komunikáciu, ktorá je sprostredkovaná vo 

forme rukopisu, strojopisu alebo na počítači. Ak má človek dobré komunikačné zručnosti, je 

vo väčšine prípadov aj dobrým tímovým spolupracovníkom alebo vedúcim. Dokáže 

efektívnejšie riešiť problémy, riadiť projekty i sám seba. 

Nasledujúca tabuľka zahŕňa všetky podstatné údaje o siedmich skupinách kompetencií – 

trendy, s ktorými kompetencie súvisia, názov skupiny kompetencií, podrobné charakteristiky 

kompetencií a jednotlivé ukazovatele (položky) kompetencií z prieskumov REFLEX 2013 a 

Absolvent 2014, ktoré boli k danej skupine priradené. 
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Najskôr sa zameriame na kompetencie získané vďaka štúdiu na vysokej škole (konkrétne 

znenie otázky: „Ako vás pripravila vysoká škola z hľadiska nasledujúcich kompetencií“). 

Výsledné hodnoty za všetkých sedem skupín kompetencií zodpovedajú už spomínanej 

škále, kde 1 znamená najnižšiu úroveň a 10 úroveň najvyššiu. 

 

 

Zdroj: vlastné výpočty z dát prieskumu REFLEX 2013 a Absolvent 2014 

V porovnaní s absolventmi českých vysokých škôl vidia absolventi slovenských vysokých 

škôl najväčší prínos vysokoškolského štúdia v oblastiach skupiny kompetencií Inovácie a 

znalostný management (tj. napríklad zručnosť pracovať s informáciami, zručnosť tvorivého a 

pružného myslenia a počítačové zručnosti) a najmä v komunikácii, ide o skupinu 

kompetencií, ktorá v sebe zahŕňa zručnosti prezentácie a písomného prejavu a jazykové 

zručnosti v materinskom jazyku. Naopak, horšie hodnotia najmä prínos v oblastiach 

profesijnej odbornosti (napr. odborné teoretické a metodologické vedomosti a schopnosť 

využívať odborné znalosti v praxi) a medzinárodnej orientácie (napr. jazykové zručnosti v 

cudzom jazyku a schopnosť pracovať v medzinárodnom prostredí). 

Najpozitívnejšie hodnotili úroveň kompetencií získaných vďaka štúdiu na vysokej škole 

slovenskí absolventi českých vysokých škôl, ktorí sa po absolvovaní vrátili na Slovensko. V 

porovnaní s ostatnými skupinami definovanými podľa miesta štúdia, občianstva a miesta 

zamestnania, hodnotia prínos vysokej školy najlepšie v 6 zo 7 skupín kompetencií (výnimkou 

je už spomínaná komunikácia). Výrazne lepšie než ostatné skupiny hodnotia profesijnú 

odbornosť, flexibilitu (napr. schopnosť zvládať záťažové situácie a prekážky a schopnosť 

prispôsobiť sa zmeneným okolnostiam a podmienkam), mobilizáciu ľudských zdrojov (napr. 

organizácia a riadenie, zručnosť viesť kolektív a schopnosť tímovej práce) a podnikavosť 

(napr. mať čuch na nové príležitosti alebo schopnosť myslieť a jednať ekonomicky). 
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Zatiaľ čo úroveň kompetencií nadobudnutých vďaka štúdiu na vysokej škole a ich porovnanie 

medzi absolventmi českých a slovenských vysokých škôl prináša isté zaujímavé poznatky, 

vzhľadom k subjektívnej povahe zisťovania, nie je táto informácia dostatočná. Dôležité je 

preto pochopiť ako absolventi vysokých škôl vnímajú úroveň získaných kompetencií v 

porovnaní s úrovňou, ktorá je vyžadovaná v ich zamestnaní. Kompetencie sú totiž vždy 

spojené s konkrétnym pracovným miestom, čo znamená, že jedny a tie isté kompetencie 

môžu byť postačujúce pre jedno pracovné miesto, ale nedostačujúce pre iné . 

Odlišnými požiadavkami na kompetencie možno vysvetliť aj fakt, že sa vytráca vzťah medzi 

úrovňou vzdelania a vykonávanou prácou - aj tí, ktorí prípadne nespĺňajú požiadavky na 

formálne vzdelanie požadované na dané pracovné miesto, ho môžu zastávať, ak majú 

príslušné kompetencie, t.j. spomínané vlastnosti, znalosti a zručnosti. 

Rozdiely medzi úrovňou kompetencií získaných vďaka vysokej škole a úrovňou 

požadovanou zamestnávateľmi, sú v prípade absolventov slovenských vysokých škôl naozaj 

výrazné. Najväčšiu mieru nedostatku možno nájsť v prípade medzinárodnej orientácie, 

mobilizácie ľudských zdrojov a podnikavosti. Absolventom slovenských vysokých škôl  

neposkytuje súčasná vysoká škola dostatočné vybavenie najmä v oblasti cudzích jazykov a 

tiež v oblasti takzvaných mäkkých zručností, ako je napríklad organizácia a riadenie, 

zručnosť viesť kolektív, schopnosť tímovej práce, alebo mať čuch na nové príležitosti. Ako 

najmenej nedostatočnú (avšak stále nedostatočnú) vnímajú absolventi slovenských 

vysokých škôl úroveň kompetencie komunikácia. Táto disproporcia vyniká predovšetkým v 

porovnaní so slovenskými absolventmi českých vysokých škôl, ktorí sa potom vracajú na 

Slovensko. V ich prípade sú požiadavky pracovného miesta spravidla o niečo vyššie ako 

nadobudnuté schopnosti a zručnosti, rozdiely sú však podstatne menšie. 

 

Zdroj: vlastné výpočty z dát prieskumu REFLEX 2013 a Absolvent 2014 
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5 Zhrnutie a závery 

 

V posledných rokoch boli identifikované tri hlavné smery požiadaviek, ktorým absolventi 

vysokých škôl čelia. Prvým evidentným trendom je nárast dôrazu na vzdelávanie a odbornú 

prípravu, čo sú podľa mnohých najdôležitejšie faktory ovplyvňujúce ekonomický rast. Termín 

znalostná spoločnosť vznikol nielen preto, aby poukazoval na rýchlo rastúcu mieru účasti v 

terciárnom vzdelávaní alebo upozorňoval na informačné a technologicky náročné odvetvia 

ekonomiky, ale skôr kvôli situácii, kedy vplyvom rastúcej dôležitosti vedomostí prechádzajú 

charakteristiky a organizácia práce veľkými zmenami. Ďalší trend sa týka zmien v procesoch 

na trhu práce. V modernej spoločnosti sa totiž stále viac rušia hranice medzi prácou, voľným 

časom a vzdelávaním. To vedie k vzrastajúcej mobilite a flexibilite, k de-štandardizácii 

životných trendov a k celkovému zvýšenému záujmu o zamestnateľnosť. Tretí trend súvisí s 

internacionalizáciou a globalizáciou trhu produktov, služieb i trhu práce. 

Nové ekonomické trendy posledných desaťročí - ako sú výrazné zmeny v dopyte a spotrebe 

domácností, vlády i podnikov, globalizácia trhu sprevádzaná celosvetovými presunmi 

produkcie alebo novej technológie a inovácie zásadne meniace podobu výrobkov a služieb aj 

ich produktivitu - majú prirodzené dopady na trh práce. Pod vplyvom zmien v charaktere a 

organizácii práce, rastúce úlohy odbornej prípravy a rýchlych premien obsahu práce alebo 

nejasného rozdielu medzi prácou a ostatnými oblasťami života sa však menia aj samotný 

pracovný trh. Vedie to k novým pohľadom na vzdelávanie a prípravu vysokoškolákov a k 

novým požiadavkám na ich kvalifikáciu, ktoré musia absolventi vysokých škôl zvládať.  

V tejto situácii sa zamestnávatelia stále viac zaujímajú o zručnosti novo prijímaných 

zamestnancov, nakoľko dostatočná úroveň vzdelania už nie je prvým a posledným kritériom. 

Skúmanie vzťahu sveta vzdelávania a sveta práce sa tak v poslednej dobe sústredí na 

hľadanie a skúmanie faktorov, ktoré na strane vzdelávacieho systému určujú úspešnosť 

absolventov na pracovnom trhu. 

V tejto súvislosti sa javí ako alarmujúca reflektovaná nízka spokojnosť s kvalitou 

vysokoškolského vzdelania na Slovensku a tým, aký prínos má toto vzdelanie pre možnosti 

uplatnenia v ďalšom pracovnom živote. Jedným zo základných prvkov kvalitného vzdelania 

je kvalitná výučba, ktorú zabezpečujú kvalitní pedagógovia. V subjektívnom hodnotení kvality 

učiteľov a v porovnaní medzi vysokými školami na Slovensku a v Českej republike, 

vychádzajú slovenskí pedagógovia ako tí menej kvalitní. Na základe dvoch veľkých 

prieskumov absolventov vysokých škôl na Slovensku a v Českej republike bolo totiž zistené, 

že podiel veľmi kvalitných učiteľov je podľa absolventov slovenských vysokých škôl 61%. To 

je zhruba o 6% menej, ako  tvrdia absolventi českých vysokých škôl. Navyše, 

najpozitívnejšie vnímajú kvalitu svojich učiteľov Slováci, ktorí sa po absolvovaní českej 

vysokej školy vrátili na Slovensko a ktorí tak možno lepšie dokážu porovnať kvalitu učiteľov v 

oboch krajinách. 

Nejedná sa však iba o kvalitu učiteľov, spokojnosť na strane absolventov slovenských 

vysokých škôl je nižšia i v prípade celkového hodnotenia vyštudovanej fakulty. Absolventi 

slovenských vysokých škôl hodnotili svoju fakultu v priemere spokojnosťou 65 %, teda o 5 % 

horšie, než absolventi českých vysokých škôl a o 13 % horšie než slovenskí absolventi 

českých vysokých škôl. 
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Ak rozdiely medzi absolventmi slovenských a českých vysokých škôl v prípade hodnotenia 

kvality vyučujúcich a fakulty ako celku sú ešte relatívne malé, v prípade hodnotenia 

absolvovaného štúdia v súvislostiach so získanými skúsenosťami na trhu práce, sú tieto 

rozdiely výrazné. Absolventi českých vysokých škôl hodnotia výrazne lepšie prínos vysokej 

školy pre vstup do práce, ďalšie učenie v rámci zamestnania, zvládanie súčasných 

pracovných úloh, budúcu pracovnú kariéru a osobný rozvoj. Ešte pozitívnejšie hodnotia 

prínos vysokej školy slovenskí absolventi českých vysokých škôl. Nízku mienku o prínose 

vyštudovanej školy pre ďalší život, u absolventov slovenských vysokých škôl neukazuje len 

porovnanie s absolventmi českých vysokých škôl. I keď porovnáme absolventov slovenských 

vysokých škôl s absolventmi ďalších trinástich európskych krajín, je hodnotenie absolventov 

slovenských vysokých škôl vo všetkých piatich spomínaných aspektoch zo všetkých krajín 

najhoršie. 

Negatívne hodnotenie slovenských vysokých škôl bohužiaľ pomerne dobre zodpovedá 

zmenám v schopnostiach a zručnostiach ich absolventov. Podľa medzinárodného výskumu 

kompetencií dospelých (tzv. PIAAC), je úroveň čitateľských a numerických zručností 

všetkých ľudí s vysokoškolským titulom na Slovensku v porovnaní s ostatnými krajinami 

zhruba priemerná (presnejšie povedané mierne podpriemerná u čitateľských zručností a 

mierne nadpriemerná u numerických zručností). Výrazne horšie sú na tom však absolventi 

vysokých škôl za posledné roky (t.j. do 30 rokov ich veku), ktorí síce v priemere v testoch, na 

základe ktorých bola úroveň zručností meraná, dopadli o trochu lepšie, než ich starší 

kolegovia zo Slovenska (toto je však spôsobené všeobecne známym faktom, že úroveň 

schopností a zručností sa spolu s rastúcim vekom znižuje), avšak ich výsledky v porovnaní s 

rovnako starými kolegami z ostatných krajín, boli výrazne podpriemerné v oblasti čitateľských 

zručností a mierne podpriemerné v oblasti numerických zručností. Toto zhoršenie postavenia 

do istej miery súvisí s výraznou expanziou vysokoškolského vzdelávania na Slovensku, 

vďaka ktorému ho teraz absolvujú aj menej nadaní jedinci. Zároveň je však zrejmé, že 

samotné zvyšovanie počtu ľudí, ktorí získajú vysokoškolský titul nevedie k celkovému 

zvýšeniu úrovne kompetencií, pokiaľ nie je zachovaná zodpovedajúca kvalita výučby a 

študijných podmienok. 

Od absolventov vysokých škôl sa predovšetkým dlhodobo očakáva, že sa stanú expertmi 

(odborníkmi) v danom odbore práce (v povolaní, ktoré vykonávajú). Táto požiadavka 

prirodzene pretrváva aj v súčasnosti a zachová sa i v budúcnosti. Avšak nie je jedinou. 

Dôsledkom zvýrazňujúcich sa dynamických charakteristík trhu práce a zvyšujúcej sa mobility 

počas pracovného života je, že trvalú či udržateľnú uplatniteľnosť absolventov v priebehu ich 

kariéry môžu zabezpečiť len vyššie stupne flexibility a adaptability (pružnosť a 

prispôsobivosť), a tiež zvládnutie prierezových či prenositeľných zručností a kompetencií. 

Dôraz na všeobecnú povahu inovácie, prenos nových poznatkov a technológií, rovnako ako 

potreba optimálne využívať dostupné ľudské zdroje (kapitál) sú ďalšími faktormi, ktoré v 

Európe premieňajú očakávania späté s vysoko kvalifikovanou pracovnou silou. Dokonca 

prehlbujúca sa globalizácia ekonomiky i spoločnosti vyžaduje, aby vysokoškoláci (ale 

samozrejme nielen oni) boli medzinárodne kompetentní viac ako kedykoľvek predtým. 

Tieto trendy zásadným spôsobom ovplyvňujú súčasné postavenie absolventov vysokých škôl 

na trhu práce. Je preto nevyhnutné, aby ich vysoké školy vybavili takými kompetenciami, 

vďaka ktorým v tomto novom premenlivom prostredí uspejú. K trendu nazývanému 

„znalostná spoločnosť“ sa tak viaže doména „profesijná odbornosť", k trendu „zvyšujúca sa 

neistota" doména „flexibilita", k „ICT revolúcii" je to „inovácia a znalostný management", k 
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trendu „vysoko výkonnostné pracovné pozície" potom „mobilizácia ľudských zdrojov", ku 

„globalizácii" zručnosť „medzinárodná orientácia“, k trendu „zmena ekonomickej štruktúry" sa 

viaže „podnikavosť" a k trendu „nevyhnutnosť komunikácie" ide o „komunikáciu". 

Výsledky prieskumu ukazujú, že absolventi slovenských vysokých škôl považujú svoje 

schopnosti a zručnosti získané vďaka vysokoškolskému štúdiu pri porovnaní s 

požiadavkami, ktoré na ne kladie ich zamestnávateľ, ako nedostatočné. Táto disproporcia 

vyniká najmä v porovnaní so slovenskými absolventmi českých vysokých škôl, ktorí sa 

potom vracajú na Slovensko. V ich prípade sú požiadavky pracovného miesta spravidla o 

niečo vyššie ako nadobudnuté schopnosti a zručnosti, rozdiely sú však podstatne menšie. Ak 

sa zameriame čisto na absolventov slovenských vysokých škôl, tak tu možno najväčší 

rozdiel medzi získanou a požadovanou úrovňou kompetencií pozorovať v prípade 

medzinárodnej orientácie, mobilizácie ľudských zdrojov a podnikavosti. Absolventom 

slovenských vysokých škôl tak neposkytuje súčasná vysoká škola dostatočné vybavenie, 

najmä v oblasti cudzích jazykov a potom tiež v oblasti takzvaných mäkkých zručností, ako je 

napríklad organizácia a riadenie, zručnosť viesť kolektív, schopnosť tímovej práce alebo mať 

čuch na nové príležitosti. 

Dlhodobé sledovanie tu indikovaných trendov, ktoré umožnilo prvé, medzinárodne 

porovnateľné získavanie spätných väzieb  vysokoškolských absolventov, realizované v rámci 

Národného projektu Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti, je do 

budúcna (popri ďalších meraniach) určite vhodným spôsobom doplnenia monitorovania 

vývoja kvality vysokoškolského vzdelávania na Slovensku.  

 

 

 

 


