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1. Pojem zamestnateľnosti absolventov  

 

Už v tom, ako je definovaný pojem zamestnateľnosť (employability), sa medzi krajinami 

prejavujú rozdiely. Pokúsime sa tieto rozdiely vysvetliť a hlavne ukázať, aké to má ďalšie 

podstatné súvislosti. Na základe komparatívnych rozborov je totiž možné povedať, že 

existujú dva hlavné prístupy, ktoré potom vedú k rôznym riešeniam, opatreniam 

a používaným nástrojom v oplyvňovaní vysokého školstva, aj keď ich nie je možné úplne 

oddeliť. Zameriavajú sa na:  

 

 stranu dopytu, aké zamestnanie sa na trhu práce požaduje (employment-centred), 

a teda na to, na čo musia vysoké školy reagovať,  

 stranu ponuky, a teda na to, akými kompetenciami nevyhnutnými pre trh práce majú 

absolventi disponovať (competence-centred) a ako vysoké školy definujú profil 

absolventa.  

 

Employment-centred (dopyt) 

Tento pojem sa zameriava predovšetkým na mieru zamestnanosti absolventov a ponecháva 

úlohu vysokých škôl pomerne otvorenú. Vysoké školy môžu využívať rôzne spôsoby, aby 

zvýšili šance absolventov pomerne rýchlo si nájsť prácu: začleniť prax do študijných 

programov, zapojiť zamestnávateľov do ich prípravy, ako aj do výučby a poskytovať 

študentom kariérne poradenstvo.  

 

Competence-centred (ponuka)  

Tento pojem ukladá vysokým školám ďalšie pomerne konkrétnejšie úlohy, a to vybaviť 

študentov okrem odborných vedomostí a znalostí aj generickými, prenositeľnými či 

kľúčovými kompetenciami. Spôsob, akým to dosiahnu, je však ponechaný na samotných 

vysokých školách. Môžu osvojovanie týchto kompetencií začleniť do existujúcich programov, 

alebo kurikulum rozšíriť o nové špecifické kurzy.  

 

V Národnom projekte v SR, na ktorý nadväzujeme, boli uplatnené oba vyššie uvedené 

prístupy. Tak v rovine analytickej, ako aj intervenčnej. 

 

V oficiálnych dokumentoch členských krajín EÚ sa uplatňujú tiež obidva uvedené pojmy 

zamestnateľnosti, mnoho krajín ich pritom kombinuje. Nasledujúca schéma ukazuje rozdiely 

medzi nimi (značenie krajín zodpovedá praxi, ktorú používa Európska komisia a Eurydice). 

Niektoré krajiny svoje požiadavky rešpektovať potreby trhu práce (teda dopyt) vyjadrujú vo 

svojich dokumentoch len všeobecne, iné požadujú zapojenie zamestnávateľov aj do prípravy 

študijných programov. Veľmi často sa prejavujú rozdiely aj v rámci jednotlivých krajín pre 

rôzne typy vysokoškolských inštitúcií (univerzity, vysoké odborné školy, polytechnické školy, 

odborné akadémie a pod.)  
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Obrázok 1: Pohľady a prístupy k zamestnateľnosti v oblasti vysokoškolského vzdelávania 
(higher education)   

 
Zdroj: Eurydice  

 

Vo vnímaní zamestnateľnosti ako employment-centred (strana dopytu) ide teda o to, aké 

majú absolventi vyhliadky nájsť si zamestnanie a vysoké školy sa často hodnotia podľa miery 

zamestnanosti ich absolventov. Ak sa uplatňuje viac zameranie na absolventov, teda vo 

vnímaní zamestnateľnosti ako competence-centred (strana ponuky), vysoké školy 

zodpovedajú za prípravu „zamestnateľných“ absolventov a vysoké školy majú za úlohu 

vybaviť absolventov zodpovedajúcimi kľúčovými zručnosťami, ktoré sú potrebné pre nájdenie 

pracovného miesta.  

 

Bez ohľadu na zvolený prístup sa však väčšina krajín zameriava na všetkých študentov 

alebo absolventov a väčšinou neberie ohľad na znevýhodnené skupiny (len tri štáty sú 

výnimkou: Estónsko, Grécko a Veľká Británia). Dôležitým záverom realizovaných analýz je 

preto tiež poznatok, že snaha o zvyšovanie účasti na vysokoškolskom vzdelávaní sa nemôže 

obmedziť len na rozširovanie prístupu študentov z nedostatočne reprezentovaných/ 

zastúpených skupín spoločnosti1, ale musí zahŕňať i ďalšie etapy ich štúdia, jeho dokončenie 

a úspešný prechod na pracovný trh.  

 

Z hľadiska rozširovania účasti na vysokoškolskom vzdelávaní majú totiž vysoké školy 

dôležitú úlohu vo zvyšovaní zamestnateľnosti predovšetkým práve študentov z nedostatočne 

reprezentovaných/zastúpených skupín spoločnosti. Študenti z nedostatočne zastúpených 

skupín spoločnosti (napr. pre svoju národnosť, socio-ekonomický status alebo rodinný pôvod 

a vzdelanostné zázemie, zdravotné postihnutie či inú charakteristiku) sú totiž pri hľadaní 

zamestnania na pracovnom trhu absolventov systematicky znevýhodňovaní. Vysoké školy 

musia pre nich zabezpečiť predovšetkým cielené kariérne poradenstvo, ktorého ďalším 

cieľom je posilniť ich sebavedomie a sebaúctu a odstrániť tak nepriame zábrany ich 

úspešného vstupu na trh práce. Na rozdiel od priamych zábran, teda ich diskriminácie zo 

strany zamestnávateľov, sa totiž často sami vylúčia zo súťaže o získanie pracovného miesta 

zodpovedajúceho ich kvalifikácii.  

                                                
1
 Ide o študentov, ktorí sú v rámci svojej skupiny nedostatočne zastúpení na školách v porovnaní s majoritnou 

spoločnosťou, viď vysvetlenie ďalej v texte. 
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2. Štát aj vysoké školy monitorujú zamestnateľnosť a 

uplatnenie absolventov 

 

Zamestnateľnosť absolventov vysokých škôl sa v posledných rokoch po nebývalej expanzii 

vysokých škôl a v dobe doznievajúcej ekonomickej krízy, stáva jedným z naliehavých 

problémov ďalšieho rozvoja vysokého školstva v Európe. Aspoň v stručnosti teda chceme 

popísať súčasné snahy Európskej komisie i vybraných európskych krajín o zvýšenie 

zamestnateľnosti absolventov vysokých škôl. Ďalej to, ako sa zamestnateľnosť hodnotí a akú 

významnú rolu má zabezpečovanie kvality, rovnako ako spôsoby sledovania 

zamestnateľnosti. 

 

2.1 Hodnotenie zamestnateľnosti absolventov  

 

Výsledky, ktoré dosahujú vysoké školy v zamestnateľnosti absolventov, sú často hodnotené 

externe. Najvýraznejšie sa kritériá zamestnateľnosti absolventov uplatňujú v procese 

zaisťovania kvality, ktorá je hlavným mechanizmom, ako prinútiť vysoké školy, aby zvyšovali 

zamestnateľnosť svojich absolventov. Vo viac ako 20 európskych krajinách je povinnosťou 

vysokých škôl predkladať údaje o zamestnateľnosti absolventov pri akreditácii študijných 

programov alebo pri priebežnom hodnotení inštitúcií a študijných programov. Avšak v 9 

krajinách je toto kritérium voliteľné a dokonca v 6 krajinách sa v rámci procesu hodnotenia a 

zaistenia kvality vysokoškolského štúdia o niečom takomto vôbec neuvažuje. Na Slovensku, 

ako uvádzame v iných častiach štúdie, je toto kritérium doteraz tiež poddimenzované. 

 

Kritériá zamestnateľnosti sa môžu uplatňovať rôznym spôsobom. V niektorých krajinách 

musia vysoké školy preukazovať, že ich študijné programy zodpovedajú požiadavkám trhu 

práce, v iných, že do prípravy študijných programov sú zamestnávatelia priamo zapojení, 

alebo že školy berú do úvahy ich názory a odporúčania. V niektorých krajinách musia vysoké 

školy pravidelne uvádzať údaje o zamestnanosti absolventov, alebo aspoň preukazovať, že 

majú zavedený systém ich pravidelného sledovania. Napríklad v Taliansku sa sleduje, či na 

vysokých školách existujú služby podporujúce prechod absolventov na trh práce; 

zamestnateľnosť a uplatnenie absolventov sleduje centrálne projekt AlmaLaurea, ktorý síce 

významne finančne podporuje ministerstvo (a tiež európske fondy), ale odohráva sa v réžii 

agentúry, ktorú spoločne založili univerzity.  

 

Ďalšia forma, ako zaistiť, že sa pri hodnotení kvality uplatnia kritériá zamestnateľnosti a 

študijné programy zodpovedajú požiadavkám trhu práce, alebo že sa na ich vývoji 

zamestnávatelia podieľajú, je priama účasť zamestnávateľov v procese externého 

hodnotenia a zaistenia kvality. Takto sa postupuje asi v polovici európskych vysokoškolských 

systémov.  

 

Niektoré krajiny používajú pre hodnotenie študijných programov podľa zamestnateľnosti a 

uplatnenia absolventov aj ďalšie zdroje informácií, ako napríklad prieskum zamestnávateľov. 

Zisťujú ich spokojnosť s úrovňou znalostí a kompetencií vysokoškolákov prijatých 

http://vsmonitor.wordpress.com/2014/01/22/uplatneni-italskych-absolventu-se-stale-zhorsuje/
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bezprostredne po ukončení štúdia a rovnako s tým, ako zodpovedajú požiadavkám daného 

pracovného miesta. Takéto prieskumy sa uskutočňujú v mnohých európskych krajinách. 

Napríklad v Írsku sa prvý takýto národný prieskum realizoval v roku 2012 a v ďalších rokoch 

sa bude periodicky opakovať. V Nemecku takéto prieskumy organizuje Asociácia nemeckých 

obchodných komôr a priemyslu (Deutschen Industrie- und Handelskammertag (DIHK)), ktorá 

realizovala v roku 2014 prieskumy viac ako 2000 nemeckých zamestnávateľov, ktorí sa 

vyjadrovali k otázkam uplatnenia absolventov vysokých škôl. 

 

Zdrojom ďalších informácií sú aj samotné vysoké školy. Môžu nielen organizovať prieskum u 

svojich absolventov, ale tiež zverejňovať opatrenia na zvýšenie ich zamestnateľnosti. 

Napríklad ústredný orgán pre financovanie vysokého školstva v Anglicku (HEFCE) vyžaduje, 

aby vysoké školy informovali, ako prispievajú k zamestnateľnosti svojich študentov, ich 

prechodu do zamestnania a ďalšej pracovnej kariére.  

 

Jedným z dôležitých cieľov hodnotiacich procesov je zverejňovanie relevantných informácií o 

vysokých školách a ich študijných programoch pre potreby dnešných a budúcich študentov. 

Napríklad v Spojenom kráľovstve sú na oficiálnej webovej stránke Unistats porovnávané 

údaje o spokojnosti študentov jednotlivých vysokých škôl, o akreditácii študijného programu 

odbornými organizáciami (Professional, Statutory and Regulatory Bodies – PSRBs), o 

zamestnanosti a príjmoch absolventov, ako aj vyjadrenie samotných vysokých škôl o 

zamestnanosti svojich absolventov.  

 

Britská agentúra pre štatistiku vysokého školstva (Higher Education Statistics Agency, 

HESA) zverejňuje ukazovatele výkonnosti jednotlivých inštitúcií, medzi ktorými je aj miera 

zamestnanosti absolventov. V Bulharsku zverejňuje ministerstvo vzdelávania a vedy rebríček 

vysokých škôl, v ktorom je zamestnanosť a mzda absolventov časťou jedného zo 6 zložitých 

ukazovateľov „pracovná kariéra a relevancia pre trh práce“.  

 

Mnoho krajín (medzi nimi i Česká republika) zavádza systémy výkonového alebo účelového 

financovania, kde zamestnateľnosť absolventov má vplyv na financovanie inštitúcií. 

Napríklad v Španielsku sa zamestnateľnosť berie do úvahy pri financovaní vysokých škôl. 

Meria sa mierou zamestnanosti absolventov jeden rok a päť rokov po ukončení štúdia a 

percentom absolventov, ktorí päť rokov po ukončení štúdia majú vyšší príjem, ako ľudia so 

stredoškolským vzdelaním. V Taliansku patrí medzi ukazovatele, ktoré majú vplyv na 

financovanie vysokých škôl okrem iného aj počet stáží v rámci študijného programu a podiel 

zamestnaných absolventov jeden rok po ukončení štúdia na celkovom počte absolventov 

danej školy a študijného programu. V Českej republike je finančná čiastka pre vysoké školy 

na 80% alokovaná normatívne, a to cca z ¾ podľa počtu študentov a asi z ¼ podľa 

ukazovateľov kvality, pričom jedným z nich je aj miera zamestnanosti absolventov.  

 

V Rakúsku sa rozpočet verejných univerzít skladá zo základného rozpočtu a štrukturálnych 

fondov pre vysoké školy, pričom základný rozpočet je výsledkom dohody o výkonoch medzi 

vysokou školou a Spolkovým ministerstvom pre vedu, výskum a hospodárstvo, ktorá je 

uzatváraná každý tretí rok. Vysoká škola musí uviesť svoje zámery, okrem iného aj z 

hľadiska zvyšovania zamestnateľnosti absolventov. Rovnako vo Fínsku je od roku 2014 časť 

financií odborných vysokých škôl zo štátneho rozpočtu založená na údajoch o 

zamestnateľnosti ich absolventov.  
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2.2 Sledovanie zamestnanosti absolventov  

 

Najčastejším a najpresnejším nástrojom pre hodnotenie zamestnateľnosti a uplatnenia 

absolventov sú prieskumy organizované vysokými školami alebo inými inštitúciami, založené 

na hodnotení študijného programu. Umožňujú nielen merať podiel absolventov, ktorí sa 

zamestnali, ale aj popisovať kvalitu pracovného miesta, dĺžku jeho hľadania, spokojnosť 

absolventa, ako aj to, či kompetencie absolventa zodpovedajú požiadavkám pracovného 

miesta. Rovnako umožňujú analyzovať dopad na jednej strane osobných charakteristík 

absolventa a na druhej strane študijného programu, ktorý absolvoval.  

 

Na európskej úrovni existuje niekoľko prieskumov (CHEERS, REFLEX, HEGESCO a 

TRACKIT), ktoré umožňujú vzájomné porovnanie. Najčastejšie boli realizované v 

obmedzenom počte európskych krajín a len jednorázovo, čo neumožňuje porovnanie v čase. 

Aj preto sa v súčasnej dobe s podporou Európskej komisie spracováva projekt EuroGraduate 

(ako feasibility study), ktorý má niektoré hlavné nedostatky týchto prieskumov odstrániť. Je 

však zrejmé, že výsledky celoeurópskeho prieskumu nemusia byť celkom relevantné na 

úrovni jednotlivých vysokých škôl alebo dokonca fakúlt. Preto je potrebné systematicky a 

periodicky opakovať prieskumy zamestnateľnosti a uplatnenia absolventov aj na národnej 

úrovni a vytvoriť tak účinný tok informácií medzi absolventmi, vysokoškolskými inštitúciami a 

správou vysokého školstva.  

 

Pravidelné prieskumy absolventov sa vykonávajú v štrnástich národných alebo regionálnych 

vysokoškolských systémoch v Európe, ad hoc prieskumy v ďalších šiestich (pozri obrázok 2: 

Prieskum zamestnateľnosti a uplatnenia absolventov). Príklady prieskumov realizovaných v 

posledných rokoch sú uvedené v nasledujúcej tabuľke, ktorá bola prevzatá z predbežnej 

správy projektu; ich podrobnejší prehľad je potom na webových stránkach EU Skills 

Panorama – Graduate survey. (V nasledujúcich kapitolách sú uvedené podrobnejšie 

informácie o situácii v Českej republike, v Nemecku, v Taliansku a voFrancúzsku.) 

 

Vo Veľkej Británii sa monitoringu uplatnenia absolventov vysokých škôl venuje mnoho 

inštitúcií a organizácií, tak vládnych ako aj nezávislých (vrátane študentských). Medzi 

najvýznamnejšie vládne inštitúcie patrí Vysokoškolská štatistická agentúra HESA (Higher 

Education Statistics Agency), ktorá už dvadsať rokov pravidelne každý rok spracováva údaje 

o uplatnení absolventov zhruba pol roka po ukončení štúdia a zverejňuje ich už od roku 1996 

v každoročnej publikácii o uplatnení absolventov vysokých škôl (Destinácia absolventov 

vysokoškolského vzdelávania, Destinations of Leavers from Higher Education). HESA však 

od roku 2002 spracováva každé dva roky aj longitudinálny výskum rovnakých absolventov 

znovu zhruba 3,5 roka po ukončení vysokoškolského štúdia. Taktiež z tohto výskumu HESA 

každý druhý rok vydáva publikáciu Longitudinálny výskum destinácie absolventov vysokých 

škôl (Destinations of Leavers from Higher Education Longitudinal Survey). Longitudinálny 

výskum absolventov je oveľa viac zameraný aj na ich vlastné hodnotenie pracovnej kariéry 

po ukončení vysokej školy. 

 

Prakticky všetky európske krajiny už nejaký prieskum absolventov vysokých škôl realizovali 

(aspoň na úrovni niektorých vysokoškolských inštitúcií – na obrázku sú uvedené Chorvátsko 

a Čierna Hora ako krajiny, kde prieskumy doposiaľ neprebiehajú). Od vydania publikácie 

Eurydice však v Chorvátsku prebehli prieskumy s vymedzeným záujmom, napr. o niektoré 

http://euskillspanorama.cedefop.europa.eu/UsefulResources/?lookupid=1001&usefulresourcecategoryid=1001&
http://euskillspanorama.cedefop.europa.eu/UsefulResources/?lookupid=1001&usefulresourcecategoryid=1001&
http://euskillspanorama.cedefop.europa.eu/UsefulResources/?lookupid=1001&usefulresourcecategoryid=1001&
https://www.hesa.ac.uk/index.php?option=com_pubs&task=show_pub_detail&pubid=1708&Itemid=
https://www.hesa.ac.uk/index.php?option=com_pubs&task=show_pub_detail&pubid=1714&Itemid=
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odbory štúdia, a v Čiernej Hore sa ich hlavná univerzita, University of Montenegro – 

Podgorica, zúčastnila medzinárodného projektu CONGRAD, v rámci ktorého prebehol 

prieskum uplatnenia absolventov vysokých škôl; tohto projektu sa zúčastnili aj univerzity zo 

Srbska a Bosny a Hercegoviny.  

 

 

Obrázok 2: Prieskum zamestnateľnosti a uplatnenia absolventov 

 

 

 

V mnohých krajinách je možné zreteľne vnímať vyššiu mieru záujmu o oblasť uplatnenia 

absolventov vysokých škôl. Spolkové Ministerstvo pre vzdelávanie a výskum v Nemecku 

podporilo projektom spoluprácu dvoch inštitúcií: DZHW (Nemecké centrum pre 

vysokoškolský a vedecký výskum) a pracoviska INCHER (Medzinárodné centrum pre 

vysokoškolský výskum) Univerzity Kassel, aby prepojili tieto svoje dva projekty, ktoré sa 

zaoberajú prieskumom uplatniteľnosti absolventov vysokých škôl. Ďalšie krajiny, ako 

napríklad Maďarsko, podporili v minulých rokoch rozvoj nových systémov integrovaného 

prístupu k podpore absolventov vysokých škôl, ktorý zahŕňa sledovanie kariéry absolventov 

jeden rok, tri roky a päť rokov po ukončení štúdia a zahŕňa 95% študentskej populácie 

(návratnosť dotazníkov je do 20%, vzorka tak každoročne dosahuje od roku 2010 viac ako 

20 tisíc respondentov). Iné krajiny (napr. Nórsko, Poľsko) rozvíjajú systémy postavené na 

administratívnych dátach. Nórsky štatistický úrad vedie databázu všetkých absolventov 

vysokých škôl a obsahuje informácie o ich dosiahnutom vzdelaní, o všetkých doterajších 

zamestnaniach, vykonávaných profesiách, plate a zahŕňa aktuálne kontaktné adresy. 

Absolventi sú dopytovaní 6 mesiacov po absolvovaní vysokej školy a odpovedajú v on-line 

dotazníku na otázky týkajúce sa spôsobu získania práce, nakoľko daná práca zodpovedá ich 

dosiahnutému vzdelaniu, hodnotenia absolvovaného štúdia a podobne.  

 

Podobný prístup sa rozvíja vo Švajčiarsku, kde od roku 2010 štatistický úrad mohol využívať 

administratívne dáta o absolventoch, t.j. informácie o ich zamestnaní, plate a pod. Od roku 

2015 môže štatistický úrad ďalej prepájať rôzne databázy cez čísla sociálneho poistenia na 

Zdroj: Eurydice 
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účely štatistického využitia. Administratívne dáta sú tak dopĺňané prieskumami, ktoré zisťujú 

bežné informácie o prechode na trh práce, súčasnom zamestnaní a hodnotení získaného 

vzdelania. Podobný zámer existuje aj v Litve, kde sa rozvíja systém s cieľom dlhodobého 

sledovania uplatnenia absolventov na trhu práce (6 mesiacov, 3 roky a 5 rokov po 

absolvovaní) a prvé prieskumy už prebehli v roku 2014.  

 

Len niektoré z týchto krajín však získané informácie a výsledky prieskumov aj systematicky 

využívajú. Najčastejšie v procese hodnotenia a zabezpečenia kvality alebo pre evaluáciu 

vysokoškolských študijných programov, a tiež pre informačné a poradenské služby pre 

budúcich aj dnešných študentov a absolventov vysokých škôl. Čoraz viac krajín však 

používa tieto výsledky pre celkové riadenie vysokoškolského systému a pri hodnotení a 

financovaní jednotlivých vysokých škôl.  
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Obrázok 3: Prieskumy zamestnateľnosti a uplatnenia absolventov vysokých škôl v Európe podľa EUROGRADUATE 

 

Country 
No. of 

studies 
Name of study Contacted research org. 

partici

pation
a

)
 

referred to by
 b)

 
Data 

source 
Reptn.

c)
 Rhythm

d)
 

ministry NRC 

AT 2 

BibEr - education-related 

employment career monitoring  
Statistical Office y n N admin y 1 

ARUFA graduate survey   Uni. of Klagenfurt y y Y survey n n/a 

BE fl. 1 Belgian REFLEX study KU Leuven n n/a n/a -- -- -- 

BE fr 0 -- -- n/a n/a n/a -- -- -- 

BG 0 -- -- n/a n/a n/a -- -- -- 

CH 1 Graduate Survey Federal Statistical Office y y Y combined y 2 

CY 0 -- -- n/a n/a n/a -- -- -- 

CZ 1 Czech REFLEX study Charles University y n n/a survey y 3 

DE 4  

DZHW graduate study DZHW y y Y survey y 4 

KOAB graduate study INCHER y n Y survey y 1 

DZHW school leaver study DZHW y n N survey y 2 

National Educational Panel Study DZHW n n N survey y -- 

DK 1 Eleveregistret - student register Statistics Denmark y y n/a admin y n/a 

EE 1 Estonian graduate study Uni. of Tartu y y N combined y 2 

EL 1 
Graduate study of network of 

careers offices 

Network of careers offices 

of Unis. 
y n/a n/a -- -- -- 

ES 2 

Spanish REFLEX study Tech. Uni. of Valencia y n N survey n n/a 

Spanish graduate study with 

administrative data 

Ministry of  Education, 

Culture and Sport 
n y n Admin - - 

FI 5 

Kandipaluate - bachelor graduate 

survey  
CHE Consult y n Y survey y 0.5 

Uraseuranta maistereille - career 

follow-up master's degree holders 
Aarresaari Network y y N combined y 2 

Uraseuranta tohtoreille - career 

follow-up doctor's degree holders 
Aarresaari Network y y N combined y 2 

Finnish REFLEX study Uni. of Turku n n N -- -- -- 

OTUS graduate Survey OTUS n n N -- -- -- 
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Country No. of 

studies 

Name of study Contacted research org. partici

pation
a

)
 

referred to by
 b)

 Data 

source 

Reptn.
c)

 Rhythm
d)

 

FR 

3 

  

  

Employability survey for the 

master's diploma 
Ministry for HE n y n/a survey y 1 

"Génération" studies Céreq y n n/a survey y 3 

French REFLEX study Uni. of Bourgogne y n n/a survey n n/a 

HR 0 -- -- n/a n/a n/a -- -- -- 

HU 
2 

  

Graduates' Career Tracking 

Hungary 
Educatio Nonprofit y n Y survey y 1 

Hungarian HEGESCO study TARKI Social Research n n N -- -- -- 

IE 1 
First Destination of Graduates 

Survey 
Higher Education Authority y y n/a survey y 1 

IS 0 -- -- n/a n/a n/a -- -- -- 

IT 2 
The employability of the 

graduates study 
Istat y n/a n/a survey y 3 

   
Grad. Profile Study, Employment 

Sit. Study 
AlmaLaurea y n/a n/a combined y 1 

LI 0 -- -- n/a n/a n/a -- -- -- 

LT 

4 

  

  

The quality of study results Pub. Pol. & Man. Inst. y n N survey n n/a 

Lithuanian HEGESCO study Vytautas Magnus Uni. n n N -- -- -- 

Lithuanian graduate study Inst. of Labour & Soc. Res. n n N -- -- -- 

Longitudinal study of graduates' 

career monitoring 

Research and Higher 

Education Monitoring and 

Analysis Centre (MOSTA) 

y n N survey dk n/a 

LU 1 Graduation and now… Uni. of Luxembourg n n/a Y --  y 1 

LV 1 
Professional Activities of 

Graduates 
Uni. of Latvia y n/a n/a survey n n/a 

MT 0 -- -- y n n/a -- -- -- 

NL 

3 

  

  

WO Monitor – Monitor of 

academic higher education 
Assoc. of Uni. y n/a n/a combined y 2 

HBO Monitor – Monitor of 

professional higher education 
Uni. of Maastricht y n/a n/a survey y 1 

Dutch REFLEX study Uni. of Maastricht y n/a n/a survey dk n/a 

NO 2 Norwegian graduate study NIFU y y n/a survey y 2 
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Country No. of 

studies 

Name of study Contacted research org. partici

pation
a

)
 

referred to by
 b)

 Data 

source 

Reptn.
c)

 Rhythm
d)

 

  (regular) 

Norwegian graduate study 

(special) 
NIFU y y n/a survey y 2 

PL 1 Polish HEGESCO study Cracow Uni. of Tech. n n/a n/a -- -- -- 

PT 1 Portuguese REFLEX study CIPES y n n/a survey n n/a 

RO 1 
University Grads. and Labour 

Market 
ARACIS y y n/a survey y irreg. 

SE 1 
Establishment on the Labour 

Market 
Higher Ed. Authority y y Y admin y 2 

SI 1 Slovenian HEGESCO study Uni. of Ljubljana y y n/a survey n n/a 

SK 1 Graduates in the Labour Market CVTI SR y y Y combined y irreg. 

UK 

4 

  

  

  

Destination of Leavers from HE 

(DLHE) 
HESA y y n/a combined y 1 

Longitudinal DLHE HESA y y n/a combined y 2 

Futuretrack Uni. of Warwick y n n/a combined n n/a 

High Fliers graduate study High Fliers Res. n n n/a -- -- -- 

UK sco. 1 On Track IFF Research n n/a n/a -- -- -- 

Total 

No. 
 9   

37 [of 

49] 
18 9   

 

 

Note: y=yes; n=no; --= no data available; n/a=inapplicable; a) study has been covered by EUROGRADUATE survey of  researchers; b) ministry and/or NRC referred to study as 

a graduate study according to the criteria of the EUROGRADUATE survey, n/a = no national study or organisation has not partic ipated in EUROGRADUATE survey of 

ministries or NRCs or no NRC is registered as member of either EUA or EURASHE (IS, LI, and MT); c) study is expected to be repeated: y=yes (decision about repetition not 

yet taken in all cases) , n=no, dk=don’t know;  d) regular repetition of study every “X” years or irregular repetition (irreg.); e) grey = expected/projected repetitions, black = no 

rep. exp., exp.=expected studies as indicated by respondents (already decided repetitions as well as expected repetitions); pro.=projections of future studies according to 

regular rhythm of studies, if applicable.  

Zdroj: EUROGRADUATE feasibility study
2
  

                                                
2 Testing the Feasibility of a European Graduate Study. Draft of the Final report of the EUROGRADUATE feasibility study. EUROGRADUATE Consortium, 2015 
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2.3 Uplatnenie absolventov vysokých škôl v Českej republike: 

séria projektov REFLEX 

 

V Českej republike realizujú vlastné prieskumy uplatnenia svojich absolventov mnohé vysoké 

školy, centrálne je uplatniteľnosť absolventov vysokých škôl zisťovaná v rámci série 

projektov nazvaných súhrnne REFLEX. Prieskumy REFLEX 2010 a REFLEX 2013 (očakáva 

sa pokračovanie v podobe REFLEX 2016) nadväzujú na medzinárodný projekt REFLEX 

(The Flexible Professional in the Knowledge Society: New Demands on Higher Education in 

Europe) realizovaný v 15 európskych krajinách vrátane ČR a v Japonsku v rokoch 2004-

2007. Česká republika sa takisto zúčastnila aj predchádzajúceho medzinárodného projektu 

CHEERS (Higher Education and Graduate Employment in Europe), ktorý sa uskutočnil v 12 

európskych krajinách vrátane ČR v rokoch 1997-2000. Časový prehľad jednotlivých 

prieskumov projektu REFLEX (ktorému predchádzal projekt CHEERS) v Českej republike a 

počet respondentov v jednotlivých prieskumoch ukazuje nasledujúci graf. 

 

Výskumy uplatnenia absolventov vysokých škôl: SVP PedF UK (1994-2015) 
 

 
Zdroj: SVP, 2014

3 

 

Dôležitým výsledkom medzinárodných projektov bolo okrem iného aj vytvorenie siete naďalej 

aktívnych a spolupracujúcich európskych pracovísk (pôsobiacich väčšinou na univerzitách), 

ktoré sa danou problematikou zaoberajú. Aj vďaka tomu sa podarilo realizovať ďalšie 

medzinárodné projekty ako napríklad HEGESCO (8 krajín východnej Európy v rokoch 2007-

2009), PROFLEX (6 krajín Južnej Ameriky v rokoch 2008-2010) alebo CONGRAD (3 

                                                
3
 Ryška, R., Zelenka, M., Koucký, J. Reflexe vzdělání a uplatnění absolventů vysokých škol, Výsledky šetření 

REFLEX 2013. Praha: Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova v Praze, 2014 
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balkánske krajiny v rokoch 2011-2014). Nadviazalo na ne však aj mnoho národných iniciatív 

napríklad v Rakúsku, Nemecku, Taliansku, Francúzsku, Veľkej Británii, Írsku alebo v 

Holandsku a patrili medzi ne aj projekt REFLEX 2010 a REFLEX 2013 realizované v Českej 

republike. 

 

Hlavným riešiteľom a koordinátorom projektu REFLEX 2013: Zamestnateľnosť a uplatnenie 

absolventov vysokých škôl na pracovnom trhu a hodnotenie získaného vysokoškolského 

vzdelania je Stredisko vzdelávacej politiky Pedagogickej fakulty Univerzity Karlovej v Prahe 

(ďalej len SVP PedF UK). Tento projekt vychádza práve zo skúseností pracoviska, ktoré ich 

získalo vďaka zapojeniu sa do medzinárodných projektov (medzi nimi aj REFLEX) a z 

dlhodobej spolupráce SVP PedF UK s najvýznamnejšími zahraničnými pracoviskami. 

 

V súvislosti s dopadmi ekonomickej krízy sa po celej Európe v posledných niekoľkých rokoch 

výrazne zvyšuje pozornosť venovaná uplatneniu absolventov tak na úrovni jednotlivých 

krajín, ako aj na medzinárodnej úrovni. Čím ďalej, tým výraznejšie sa presadzujú názory, že 

uplatnenie absolventov v praxi patrí k najvýznamnejším merítkam efektívnosti vzdelávacej 

funkcie vysokých škôl. Práve pre význam a dôležitosť problémov zamestnateľnosti a 

uplatnenia absolventov bol s podporou Európskej komisie na konci roka 2013 zahájený nový 

dvojročný celoeurópsky projekt EUROGRADUATE (feasibility study). Má vytvoriť dostatočné 

predpoklady pre následne realizované celoeurópske prieskumy absolventov. 

 

Aj v Českej republike rastie na strane verejnosti a uchádzačov o vysokoškolské štúdium, ako 

aj na strane politikov a predstaviteľov verejnej správy a taktiež aj na strane inštitúcií vyššieho 

vzdelávania záujem o informácie o postavení a úspešnosti vysokoškolákov. Preto SVP PedF 

UK predpokladá, že aj v Českej republike bude pokračovať tradícia prieskumu absolventov 

vysokých škôl. Vzhľadom na problémy, ktoré postupne prináša expanzia a masifikácia 

českého vysokého školstva, možno za minimálny interval medzi dvoma po sebe 

realizovanými výskumami, považovať tri roky. SVP PedF UK preto navrhuje, aby sa ďalší 

prieskum REFLEX konal najneskôr v roku 2016. 

 

Charakteristiky doposiaľ realizovaných celoštátnych prieskumov, ktoré v Českej republike 

prebehli ako národné projekty alebo ako súčasť európskych projektov, a prvý náčrt oboch 

pripravovaných projektov (medzinárodného aj národného), ktoré možno v najbližších rokoch 

očakávať, prináša „box“ na nasledujúcej strane. 

 

Cieľom série projektov REFLEX je zmapovanie zamestnateľnosti a uplatnenia absolventov 

vysokých škôl na pracovnom trhu. Posledný prieskum v roku 2013 zastihol absolventov 

jeden až päť rokov po získaní vysokoškolského diplomu. 

 

Tento cieľ je obzvlášť dôležitý vzhľadom na to, že sa v českom vysokom školstve umocňuje 

vplyv expanzie vysokého školstva, čo sa približne po roku 2007 začalo premietať aj do 

rýchleho rastu počtu absolventov. Pričom to vplývalo na postupné zapĺňanie obvyklých 

pracovných miest vysokoškolákov, ktoré pri ich nedostatku vykonávali tiež absolventi s 

nižším vzdelaním, a na postupné obsadzovanie miest, ktoré obvykle neboli pracovnými 

miestami vysokoškolákov.  

 

 

 

http://www.eurograduate.eu/index_html
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CELOŠTÁTNE VÝSKUMY UPLATNENIA ABSOLVENTOV VYSOKÝCH ŠKÔL V ČR 

PO ROKU 1990 

 

1996 – 1999   CHEERS Careers after Higher Education: A European Research Study 
   

medzinárodný projekt za účasti 12 krajín vrátane ČR 
 

v roku 1998 bolo v ČR zozbieraných viac ako 4 tisíc dotazníkov od absolventov 

vysokých škôl z rokov 1993 až 1994 (4 – 5 rokov po získaní diplomu) 

 

2004 – 2007  REFLEX  The Flexible Professional in the Knowledge Society: New  

Demands on Higher Education in Europe 
 

medzinárodný projekt za účasti 16 krajín vrátane ČR 
 

v roku 2006 bolo v ČR zozbieraných 6 794 dotazníkov od absolventov vysokých škôl 

z rokov 2001 až 2001 (4 – 5 rokov po získaní diplomu) 

nevážená vzorka absolventov zahŕňala 17 % bakalárov, 82 % magistrov a 1 % PhD. 

 

2010 – 2011 REFLEX 2010 Zamestnateľnosť absolventov vysokých škôl a ich  

postavenie na pracovnom trhu 
  

  národný výskum v ČR: absolventi z rokov 2005 a 2006 (4 – 5 rokov po získaní  

diplomu) 

zapojilo sa 20 verejných, jedna štátna a tri súkromné VŠ 

dotazník bol prvýkrát prístupný cez internet 

celkovo bolo zozbieraných 8 629 z veľkej časti využiteľných dotazníkov 

nevážená vzorka absolventov zahŕňala 32 % bakalárov, 67 % magistrov a 1 % PhD. 

 

2013 – 2014 REFLEX 2013 Uplatnenie absolventov vysokých škôl a hodnotenie  

získaného vzdelania 
   

  cieľová skupina: absolventi VŠ z rokov 2008 až 2012 (teda aj čerství  

absolventi) 

zúčastnilo sa 20 verejných, jedna štátna a 15 súkromných VŠ 

dotazník prístupný cez internet; dotazník aj pre zamestnávateľov absolventov 

bolo zozbieraných (po očistení dátového súboru) 

31 713 úplne a 34 305 vyplnených dotazníkov využiteľných pre väčšinu analýz 

nevážená vzorka absolventov zahŕňa 34,9 % bakalárov, 60,8 % magistrov a 4,3 % 

PhD. 

prvýkrát (pilotne) bol použitý aj dotazník pre zamestnávateľov absolventov: 

1 115 respondentov 

 

2014 – 2015 EUROGRADUATE feasibility project 
 

projekt pre Európsku komisiu rieši medzinárodné konzorcium vedené nemeckým 

DZHW a za účasti rakúskeho IHS, českého EPC (SVP PedF UK) a medzinárodného 

ESU 

 

2016 – 2017 PROJEKT REFLEX 2016 
 

odporúčanie SVP PedF UK na pokračovanie projektu REFLEX 2016 (absolventi 

z rokov 2011 až 2015) 
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Na tento cieľ nadväzuje ďalší cieľ, ktorým je nájsť silné a slabé stránky v zamestnateľnosti a 

uplatnení absolventov v dostatočne konkrétnej a podrobnej štruktúre. Ako napríklad z 

hľadiska stupňov a odborov vzdelania absolventov na jednej strane, tak aj z hľadiska 

inštitúcií (vysokých škôl a fakúlt) na strane druhej. Cieľom je teda sledovať dôsledky ďalšieho 

vývoja počtu a štruktúry absolventov na ich uplatnenie a očakávané trendy, ktoré sa prejavia 

v nasledujúcich rokoch. 

 

Výsledky, tak celkové, ako aj štrukturálne, sú porovnávané vo vývoji. Doteraz sú k dispozícii 

predovšetkým posledné tri prieskumy, teda z rokov 2006, 2010 a 2013. Sú sledované 

súvislosti medzi vývojom vysokého školstva a trhom práce. Výsledky prieskumov umožňujú 

vykonávať analýzy, ktoré objavujú tendencie vedúce k problémom spojeným s nadbytkom či 

nedostatkom absolventov, alebo zisťujú, či dochádza k systematickému zhoršovaniu alebo 

naopak k zlepšeniu uplatnenia absolventov z určitých vysokoškolských segmentov (z 

hľadiska absolvovaných stupňov a odborov vzdelania alebo inštitúcií). 

 

Výsledky REFLEX-u v Českej republike sú tiež porovnávané s výsledkami obdobných 

prieskumov v iných vyspelých krajinách, a to vo vývoji, ktorý v posledných rokoch prináša 

doposiaľ neznámu dynamiku, ale aj v štruktúre, kedy sa napríklad absolventi niektorých 

odborov na trhu práce stretávajú so stále sa zväšujúcimi komplikáciami. Takéto porovnanie 

českých výsledkov je možné napríklad s výsledkami prieskumov absolventov v Nemecku, v 

Dánsku, v Taliansku, vo Francúzsku, vo Veľkej Británii alebo v USA. 

 

Cieľom projektov série REFLEX je prirodzene prispieť taktiež k dlhodobo rozvíjaným 

znalostiam, modelom a konceptom o zamestnateľnosti a uplatnení absolventov vysokých 

škôl, o ich prechode zo vzdelávania na pracovný trh a o hodnoteniach získaného 

vysokoškolského vzdelania, k vytváraniu takto zameranej databázy poznatkov a informácií a 

k ich následným analýzam. 

 

V rámci projektu REFLEX boli v podobe otázok formulované niektoré hlavné oblasti, ktoré 

mali podporiť výsledky prieskumu; napríklad: 

• Máme nedostatok alebo nadbytok vysokoškolákov? 

• Zodpovedá ich odborová štruktúra požiadavkám pracovného trhu? 

• Aké kompetencie absolventi majú (a na čo im sú) a aké im naopak chýbajú? 

• Sú absolventi pripravení a hodnotia dosiahnuté vzdelanie tak, ako to predpokladajú vysoké 

školy? 

• Je to z hľadiska vysokých škôl v súlade so stratégiami ich rozvoja? 

• Aké dlhodobé dôsledky pre trh práce bude mať súčasný vývoj vysokého školstva v ČR? 

•  V čom je situácia našich absolventov podobná a v čom sa líši od iných európskych krajín? 

• Aké odporúčania možno adresovať vláde, vysokým školám, zamestnávateľom a 

absolventom? 

 

Dôležitým cieľom prieskumov je tiež poskytnúť samotným vysokým školám dáta o ich 

absolventoch a umožniť im tak vykonávať vlastné analýzy s priamou väzbou na ich 

konkrétne potreby, na ich výročné správy, dlhodobé zámery a pod. Výsledky prieskumu 

REFLEX 2013 budú navyše zapojené do širšieho a dlhodobejšieho programu „Čo robia 

absolventi ", ktorý prinesie informácie budúcim záujemcom o vysokoškolské štúdium a budú 

tak môcť ovplyvniť voľbu ich vysokoškolského štúdia. 



17 
 

 

Nárast terciárne vzdelaných medzi pracovnou silou predstavuje teda jeden z hlavných 

faktorov pri skúmaní postavenia absolventov vysokých škôl v Českej republike na trhu práce. 

Prieskum v roku 2013 prebiehal v podmienkach, kedy na trhu práce bolo medzi pracovnou 

silou viac ako 22% osôb s terciárnym vzdelaním a aj naďalej sa očakáva, že podľa trendu 

počtov osôb v terciárnom vzdelávaní bude podiel ďalej dynamicky rásť. Len od polovice 

deväťdesiatych rokov totiž podiel narástol z hodnoty len málo prekračujúcej 10% 

vysokoškolsky vzdelaných osôb. Nárast osôb s vysokoškolským vzdelaním na trhu práce sa 

prejavuje v globálnych charakteristikách ich uplatniteľnosti, ako je štruktúra profesií, do 

ktorých absolventi nastupujú, a v ktorých po niekoľkých rokoch svojej praxe pracujú. Zvýšil 

sa ich podiel v profesiách, v ktorých bol ešte pred niekoľkými rokmi podiel vysokoškolákov 

takmer nulový, ako sú úradnícke profesie (ISCO 4) a profesie pracovníkov v službách a 

predaji (ISCO 5). Logicky tak z celkového počtu klesol podiel vysokoškolákov, ktorí pracujú v 

profesiách zvyčajne považovaných za vysokoškolské. Sami absolventi podľa hodnotenia 

vzdelania požadovaného na ich pracovné miesto v stále väčšej miere vypovedajú, že na ich 

pracovné miesto vysokoškolské vzdelanie potrebné nie je a že zďaleka nevyužívajú 

zručnosti získané pri štúdiu.  

 

To je však len časť mozaiky, pretože z hľadiska ich spokojnosti a opakovania voľby štúdia už 

také badateľné rozdiely nie sú. Tým, že vysokoškolské štúdium absolvujú ľudia, ktorí by ešte 

pred niekoľkými rokmi na štúdium ani nepomysleli a s ukončeným stredoškolským vzdelaním 

s maturitou by na trhu práce našli zodpovedajúcu pracovnú pozíciu (tým myslíme 

predovšetkým absolventov stredných odborných škôl, ktorí nemali na stredoškolskej úrovni 

ktovieaké výsledky a nemali teda ani ďalšie študijné ambície), ich hodnotenia sú potom iné, 

ako by sme možno očakávali. Z výsledkov prieskumu sa ukazuje, že absolventi sú v 

podstate s prácou spokojní a opakovane by volili obdobné vzdelanie, ktoré absolvovali - a to 

bez ohľadu na to, aké uplatnenie im to prinieslo. Je taktiež zrejmé, že na pracovnom trhu 

dochádza k väčšej konkurencii. Aj takí absolventi vysokých škôl, ktorí možno ani predtým 

neboli príliš kvalitní, sa dobre uplatňovali predovšetkým preto, že ľudia s ich vzdelaním boli 

potrební. Teraz však majú medzi sebou konkurenciu a samotný titul pre získanie dobrého 

miesta už nestačí, a ako vypovedajú aj zamestnávatelia, väčšina z nich sa pozerá na to, čo 

absolventi naozaj vedia a samotný titul nie je to hlavné pri rozhodovaní, či budú do 

zamestnania prijatí.4  

 

V časti výpovedí, kde absolventi hodnotili obdobie vzdelávania na vysokej škole, k nijakým 

výrazným zmenám nedošlo. Je to pochopiteľné, premeny v metódach výuky či iných 

podmienkach vzdelávania na vysokých školách sa zo svojej podstaty nemôžu prejaviť z roka 

na rok. Pri hodnotení vzdelania teda ide skôr o tendencie, avšak ani v nich nie sú zreteľné 

žiadne výrazné zmeny. Niektoré zistenia však môžu byť zaujímavé aj v kontexte zistení 

Národného projektu, ktoré v jednej z metód tento prieskum zrkadlili. Aj táto kohorta 

absolventov v ČR, skúmaná v roku 2013, hodnotí rovnako ako kohorty predchádzajúce, že 

vzdelávanie je výrazne zamerané na získavanie teoretických vedomostí a málo na praktické 

zručnosti a nadobúdanie skúseností. Trend znižovania úlohy učiteľa, ako hlavného zdroja 

informácií, ktorý sa prejavil vo výsledkoch prieskumov medzi rokmi 2006 a 2010 sa v roku 

2013 zastavil a na rovnakej úrovni je od roku 2006 vnímané aj postavenie účasti na riešení 

                                                
4
 Ryška, R., Zelenka, M., Koucký, J. Reflexe vzdělání a uplatnění absolventů vysokých škol, Výsledky šetření 

REFLEX 2013. Praha: Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova v Praze, 2014. 
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projektov a problémov vo výučbe, čo platí aj pre prácu v skupinách. Mierny nárast bol 

zaznamenaný v podiele účasti absolventov na výskumných projektoch a v podiele praxí a 

stáží. Mierne kladnejšie ako v roku 2010 hodnotili absolventi v roku 2013 aj kvalitu 

vyučujúcich, čo v priemere znamenalo, že absolventi hodnotia dve tretiny vyučujúcich ako 

veľmi kvalitných. Medzi samotnými školami sú však badateľné rozdiely. 

 

Pri hodnotení, na čo je vlastne štúdium dobré, došlo z hľadiska vzťahu absolvovaného štúdia 

a uplatniteľnosti na trhu práce k postupnému miernemu uvoľneniu tohto vzťahu. Ukazuje sa 

to napríklad z odpovedí na otázky „Do akej miery je absolvované štúdium dobrým základom - 

pre vstup do práce; pre zvládanie súčasných pracovných úloh; pre budúcu pracovnú 

kariéru". K najväčšiemu poklesu došlo v hodnotení, nakoľko je absolvované štúdium dobrým 

základom pre rozvoj podnikateľských zručností. Naopak k miernemu posilneniu došlo pri 

hodnotení štúdia ako dobrého základu pre vlastný osobný rozvoj. Aj to však môže byť 

dôsledkom toho, že určitá časť absolventov síce nezískala zodpovedajúce zamestnanie, aké 

by sme u absolventa vysokej školy očakávali, avšak kladne je hodnotený vplyv 

vysokoškolského štúdia pre ich širšie poňatý osobný rozvoj, ktorý je však nevyhnutný aj pre 

dobré pracovné uplatnenie. 

 

Dôležitou súčasťou prieskumu REFLEX je posúdenie úrovne kompetencií, teda zručností a 

znalostí, ktoré sú požadované na pracovných miestach, ktoré absolventi zastávajú. Zároveň 

je pre možnosť zodpovedajúcich vzťahov zisťované hodnotenie absolventov, akú úroveň 

kompetencií majú sami a na akú úroveň daných kompetencií ich pripravila vysoká škola. Pri 

hodnotení úrovne kompetencií medzi absolventmi je nutné rozlíšiť, na akých pracovných 

miestach pracujú. Tí, ktorí pracujú na miestach s vyššou kvalifikačnou náročnosťou, teda v 

tradičných alebo aj nových vysokoškolských profesiách, majú úroveň kompetencií vyššiu, a 

tiež je na ich pozíciách vyžadovaná úroveň výrazne vyššia, ako na pozíciách tých 

absolventov, ktorí sú na pracovných pozíciách s nižšou kvalifikačnou náročnosťou. Mierny 

pokles priemernej úrovne kompetencií je tým pádom daný nárastom podielu absolventov na 

pozíciách s nižšou kvalifikačnou náročnosťou. V oboch skupinách, teda medzi absolventmi 

na pozíciách s vyššou kvalifikačnou náročnosťou a na pozíciách s nižšou kvalifikačnou 

náročnosťou, však k žiadnym výrazným zmenám medzi jednotlivými meraniami nedošlo.  

 

V porovnaní s vlastnými kompetenciami absolventov však úroveň požadovaná v zamestnaní 

skôr mierne rastie. V najväčšej miere narástli požiadavky na kompetencie spojené s 

flexibilitou. Tá ešte spoločne s kompetenciami inovácia a znalostný manažment, mobilizácia 

ľudských zdrojov a prezentácia patrí k tým kompetenciám, ktoré sú na pracovných pozíciách 

zastávaných absolventmi vysokých škôl vyžadované v najvyššej miere. Na druhej strane v 

priemere v najnižšej miere je podľa prieskumu REFLEX požadovaná podnikavosť. Rozpor, 

ktorý tu nastáva medzi vnímaním absolventov a zamestnávateľov môže byť daný do istej 

miery odlišnými očakávaniami, ktoré majú jednotliví aktéri od svojich pracovných pozícií.  
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Vývoj v skupinách kompetencií 

 
Zdroj: REFLEX 2010 a 2013, SVP

5
 

 

Nedostatky sa prejavujú predovšetkým v skupine tzv. mäkkých kompetencií. Nemalá časť 

absolventov nie je pripravená ponúknuť tieto kompetencie na takej úrovni, akú si vyžadujú 

ich pracovné miesta. Predovšetkým zručnosť komunikovať s ľuďmi a schopnosť zvládať 

záťažové situácie a prekážky sú kompetencie, ktoré sú plošne pre veľkú časť absolventov do 

určitej miery problematické, pretože ich nemajú na takej úrovni, aká je v zamestnaní 

vyžadovaná. K tomu sa pridávajú aj ďalšie: zručnosť identifikovať a riešiť problémy, zručnosť 

samostatne sa rozhodovať, schopnosť niesť zodpovednosť či schopnosť prispôsobiť sa 

zmeneným okolnostiam. V celej skupine mäkkých kompetencií je navyše hodnotenie úrovne 

získanej školským vzdelaním skôr nižšie a ukazuje sa, že v rámci vzdelávania nedochádza k 

nejakým výraznejším posunom k tomu, aby sa na rozvoj týchto kompetencií vzdelávacie 

programy viac zamerali, pretože z výpovedí absolventov sa nezdá, že by úroveň týchto 

kompetencií získavali na vyššej úrovni ako ich predchodcovia.  

 

Je však tiež dôležité, či majú absolventi zodpovedajúcu úroveň kompetencií na svojich 

pracovných miestach. Ukazuje sa, že pomerne vysoké podiely absolventov pracujú na 

miestach, kde sú vyžadované vysoké úrovne kompetencií. Napríklad zo skupiny všetkých 

absolventov sa od 35 % absolventov očakáva (vyžaduje sa v ich práci), že budú mať vysokú 

úroveň kompetencií v Schopnosti niesť zodpovednosť alebo v Zručnosti komunikovať s ľuďmi 

a vyjednávať, od tretiny sa očakáva vysoká úroveň v Schopnosti zvládať záťažové situácie a 

prekážky, od 29 % absolventov sa očakáva vysoká úroveň v Zručnosti samostatne sa 

                                                
5
 Ryška, R., Zelenka, M., Koucký, J. Reflexe vzdělání a uplatnění absolventů vysokých škol, Výsledky šetření 

REFLEX 2013. Praha: Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova v Praze, 2014 
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rozhodovať a Zručnosti identifikovať a riešiť problémy, u celej štvrtiny absolventov sa 

očakáva vysoká úroveň v Schopnosti prispôsobiť sa zmeneným okolnostiam, v Zručnosti 

pružného a tvorivého myslenia a konania a v Zručnosti pracovať s informáciami. Aby tomu 

tak bolo, muselo by z celku všetkých absolventov pribudnúť asi 5 – 10 % absolventov s touto 

vysokou úrovňou u daných kompetencií. Ešte viac je to však v prípade Zručnosti 

komunikovať (14 %) a v prípade Schopnosti niesť zodpovednosť (12 %). Tieto disproporcie 

však nie sú obmedzené len na skupinu tzv. mäkkých kompetencií, ale prejavujú sa aj u 

odborných kompetencií: odborné teoretické a metodologické vedomosti na vysokej úrovni by 

malo mať ďalších 9 % zo všetkých absolventov, schopnosť využiť odborné znalosti v praxi na 

vysokej úrovni by malo dokázať ďalších 10 % absolventov.  

 

Výsledky projektov série REFLEX ukazujú, aké dôležité je sledovať uplatnenie absolventov. 

Mnohé charakteristiky sledujú či nadobúdajú trendy, ktoré by nemali zostať bez povšimnutia. 

Tieto trendy sú významné pre oblasť rozvoja systémového prostredia celého vysokého 

školstva, pre rozvoj celkovej štruktúry a objemu terciárneho vzdelávacieho systému, a tiež 

pre oblasť podpory rozvoja informačného prostredia pre všetkých aktérov, ktorí svojím 

správaním funkciu terciárneho prostredia ovplyvňujú či napĺňajú. Informácie o trendoch sú 

nemenej významné aj pre vysokoškolské inštitúcie, ktoré tak získavajú významné informácie, 

tak pre úpravu stratégie svojho rozvoja a fungovania, ako aj pre úpravu konkrétnych prvkov v 

konštrukcii a realizácii poskytovaných vzdelávacích programov. Z výsledkov tiež vyplýva, aký 

dôležitý bude ďalší prieskum uplatnenia absolventov (mal by sa konať po troch rokoch od 

minulého, teda v roku 2016), pretože vysoké počty absolventov, ktorí v týchto rokoch trh 

práce zapĺňajú, budú mať nepochybne nemalý vplyv na celé spektrum charakteristík, ktoré 

podávajú zásadné informácie o fungovaní systému vysokého školstva.  

 

 

Na záver kapitoly o projektoch Reflex, realizovaných v posledných desiatich rokoch v Českej 

republike, je možné pozrieť sa na jeden z veľmi zaujímavých výstupov z posledného 

výskumu Reflex 2013. Ukazuje základné charakteristiky zamestnateľnosti a uplatnenia 

Zručnosť identifikovať a riešiť problémy      Zručnosť komunikovať s ľuďmi, vyjednávať 

        
Zdroj: REFLEX 2010 a 2013,SVP 

 

Obrázky ukazujú, že na najvyšších úrovniach dvoch vybraných skupín kompetencií – Zručnosti 

identifikovať a riešiť problémy a Zručnosti komunikovať s ľuďmi, vyjednávať (a platí to aj pre 

niektoré ďalšie predovšetkým mäkké či interpersonálne kompetencie) existujú disproporcie 

medzi úrovňou vyžadovanou a úrovňou, ktorou absolventi skutočne disponujú. 
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absolventov v jednotlivých tzv. školoboroch, ktoré predstavujú kombináciu údajov o škole, 

ktorú absolvent študoval a o odbore, v ktorom absolvoval. 

 

Základnými charakteristikami sú pritom miera nezamestnanosti absolventov 

(zamestnateľnosť), podiel absolventov pracujúcich v povolaní, ktoré si vyžaduje 

vysokoškolské vzdelanie (kvalifikačná náročnosť) a jeho priemerný hrubý mesačný príjem 

(medián mesačného príjmu). Jednotlivé školobory sú v nasledujúcej tabuľke zoradené v 

zostupnom poradí začínajúc od tých, ktoré majú najvyšší kompozitný index (celkové skóre), 

teda štandardizovaný vážený priemer všetkých troch uvedených charakteristík (ide 

samozrejme iba o ukážku prvej približne desiatky najúspešnejších školoborov z celkového 

počtu niekoľkých stoviek). 

 

 
 

 

Podobné informácie by mali mať bežne, aktuálne a pravidelne k dispozícii všetci 

zainteresovaní, teda napríklad uchádzači o vysokoškolské štúdium, študenti, absolventi, 

samotné vysoké školy, zamestnávatelia i verejná správa. 

 

V stále globalizovanejšom svete a Európe a na čoraz prepojenejších trhoch práce ich 

členských krajín je ďalšou podstatnou výhodou, že význam uvedených ukazovateľov je 

všeobecne zdieľaný, a je tak aj možné získať ich v neustále sa rozširujúcom počte 
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európskych krajín. Takisto vďaka tomu už začínajú byť takéto ukazovatele medzinárodne 

porovnateľné. 

 

 

2.4 Zisťovanie uplatnenia absolventov vysokých škôl v Nemecku 

 

Záujem a riešenie problematiky uplatnenia absolventov vysokých škôl sa v Nemecku deje za 

špecifických podmienok, ktoré vytvára zákonná povinnosť vysokých škôl monitorovať 

uplatnenie svojich absolventov. Vysoké školy si však samy môžu vybrať formu, akou 

monitorovanie vykonávajú. Popri samostatných aktivitách niektorých univerzít existujú aj 

spoločné prístupy, zahŕňujúce väčší počet vysokých škôl. 

 

Jedným príkladom je projekt "Das Kooperationsprojekt Absolventen Studien (KOAB)", ktorý 

koordinuje pracovisko Univerzity Kassel, Centre for Higher Education Research (INCHER-

Kassel). Zapájajú sa do neho nemecké univerzity na základe vlastného záujmu a 

predovšetkým do neho samy vkladajú prostriedky, aby mohli byť zabezpečované 

koordinačné funkcie zo strany centra INCHER. To poskytuje vysokým školám podporu pri 

účasti v projekte: zabezpečuje tvorbu a programovanie dotazníka (ktorý je z prevažnej časti 

pre vysoké školy spoločný, školy však majú možnosť mať v ňom vlastné otázky, ktoré sa pri 

prieskume zobrazujú len ich absolventom). Pracovisko INCHER ďalej zabezpečuje fázu 

zberu dát a organizuje pre vysoké školy semináre, kde školí osoby z vysokých škôl na prácu 

s výstupmi z prieskumu. 

 

Pilotná fáza projektu sa uskutočnila v zimnom semestri v roku 2007/08 s deviatimi 

vysokoškolskými inštitúciami. Prvý kompletný prieskum prebehol o rok neskôr za účasti 47 

škôl a k účasti na projekte bolo pozvaných vyše 86 tisíc absolventov, ktorí ho absolvovali v 

roku 2007. Nasledovali prieskumy v ďalších rokoch a predmetom záujmu boli kohorty 

absolventov z rokov 2008, 2009, 2010, 2011. Šiesty prieskum prebehol v zimnom semestri 

2013/2014 a pozvaných k prieskumu bolo necelých 140 tisíc absolventov. Obvyklá 

návratnosť sa pohybuje medzi 40 a 50%, čo je dostatočné pre mnohé analýzy na úrovni 

potrebnej pre jednotlivé fakulty univerzít a vysokých škôl. Prieskum je organizovaný ako 

panel, čo znamená, že rovnakí absolventi, ktorí boli vyzvaní v prvom oslovení po asi 1,5 roku 

po ukončení vysokej školy sú dopytovaní opätovne po asi 4,5 roku po absolvovaní štúdia. 

Prvý pilotný prieskum teda prebehol v roku 2011 s piatimi vysokoškolskými inštitúciami a 

bola skúmaná kohorta absolventov z roku 2006. Nasledovali potom ďalšie a v roku 2013/14 

bola na prieskum pozvaná kohorta absolventov z roku 2009. Hlavnými oblasťami, na ktoré sa 

dotazník zameriava, je zmapovanie všetkých absolvovaných štúdií, retrospektívne 

hodnotenie študijnej ponuky a podmienok štúdia, sebahodnotenie kompetencií 

nadobudnutých štúdiom, spôsoby hľadania práce, charakteristiky prvého a súčasného 

zamestnania, horizontálna a vertikálna zhoda medzi absolvovaným štúdiom a vykonávanou 

prácou, spokojnosť s prácou a otázky týkajúce sa regionálnej a medzinárodnej mobility. 

 

Inú platformu k prieskumu uplatneniu absolventov predstavuje tzv. BAP: Das Bayerische 

Absolventenpanel (panel absolventov Bavorska), ktorý je rozvíjaný od roku 2005 a zapájajú 

sa do neho absolventi všetkých bavorských univerzít a odborných vysokých škôl 

(Fachhochshule). V Bavorsku sa teda zisťujú informácie o uplatnení absolventov oddelene a 
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činnosť je koordinovaná Štátnym štatistickým inštitútom Bavorska pre výskum a plánovanie 

pre vysoké školy. Projekt zahŕňa prieskum absolventov 1,5 roka po absolvovaní a potom 4,5 

roka po ukončení vysokej školy, čo je podobné ako u vyššie uvedeného projektu KOAB. 

Projekt sa okrem štandardného prieskumu sústreďuje na niektoré vybrané témy: v 

poslednom čase išlo o uplatnenie absolventov bakalárskych programov, profesijné 

skúsenosti pred absolvovaním vysokej školy či regionálnu mobilitu po ukončení vysokej 

školy. Tento prístup k zisťovaniu uplatnenia absolventov od roku 2005, kedy bol panel BAP 

zahájený v Bavorsku, zvolili ďalšie tri zo šestnástich nemeckých spolkových krajín. 

 

Ďalšiu zaujímavú longitudinálnu štúdiu realizuje pracovisko Inštitút pre vysokoškolský 

výskum, dnes DZHW. Tento výskum je financovaný nemeckým federálnym ministerstvom 

pre vzdelávanie a výskum. Absolventi sú v nej oslovovaní prvýkrát rok po absolvovaní štúdia, 

druhýkrát po piatich rokoch a tretíkrát po desiatich rokoch po ukončení vysokej školy. 

Zmyslom je sledovanie vývoja ich kariéry. Tento prístup pracovisko realizuje v štvorročnom 

odstupe, a to už od roku 1989. Súbežne tak beží niekoľko vĺn prieskumov. Prvý panel 

absolventov bol oslovený iba po roku a potom po štyroch až piatich rokoch. Od roku 1993/94 

sú už absolventi oslovovaní trikrát. V rokoch 2011 a 2012 tak bol napríklad ukončený tretím 

oslovením desaťročný cyklus absolventov, ktorí ukončili vzdelávanie v roku 2001, po prvý raz 

boli oslovení v roku 2002, druhýkrát v rokoch 2006 a 2007. Medzitým už v rokoch 2006 a 

2010 boli začaté ďalšie dva panely oslovovaných absolventov. Posledným je prvý prieskum 

absolventov roku 2013. 

 

Spolkové ministerstvo pre vzdelávanie a výskum má záujem na prepojení oboch projektov 

realizovaných DZHW a INCHER Kassel, lebo vysoké školy sa zdráhali zapájať do oboch 

projektov. Oba projekty majú do istej miery odlišný charakter, avšak záujmom je v 

nasledujúcom roku a pol, ktoré pokrýva projekt platený ministerstvom, aby obe pracoviská 

našli riešenie, ako projekty prepojiť tak, aby vysoké školy nemuseli oslovovať svojich 

absolventov v dvoch rôznych projektoch, ktoré zisťujú ich uplatnenie na pracovnom trhu. 

 

Popri spomínaných projektoch sú v oblasti uplatnenia absolventov organizované aj ďalšie 

štúdie. Často ide o špecifické témy, ako sú bakalárske štúdie, absolventi s hendikepom, 

absolventi vybraných odborových skupín a pod. a zadávateľmi takýchto prieskumov sú 

zvyčajne spolkové ministerstvo, ministerstvá spolkových krajín alebo rôzne profesijné 

organizácie. Príkladom takýchto projektov sú tzv. Stu-Be projekty podporované Spolkovým 

ministerstvom pre vzdelávanie a výskum, ktoré prebehli v roku 2012. Zamerali sa na 

absolventov inžinierskych, ekonomických a spoločenských odborov päť rokov po 

absolvovaní štúdia. V súčasnosti podporuje spolkové ministerstvo v rámci programu 

„Forschung zu deň Karrierebedingungen und Karriereentwicklungen des Wissenschaftlichen 

Nachwuchses" výskum v oblasti zisťovania podmienok kariéry mladých vedeckých 

pracovníkov. O zisťovanie v oblasti uplatnenia absolventov vysokých škôl majú však záujem 

aj zamestnávatelia. Asociácia nemeckých obchodných komôr a priemyslu (Deutschen 

Industrie- und Handelskammertag (DIHK)) realizovala v roku 2014 prieskum viac ako 2000 

nemeckých zamestnávateľov, ktorí sa vyjadrovali k otázkam uplatnenia absolventov 

vysokých škôl. 

 

Pri hodnotení výsledkov prieskumu či už z výpovedí absolventov alebo zamestnávateľov, je 

nutné mať na pamäti predsa len mnohokrát až značne odlišnú situáciu absolventov 

nemeckých vysokých škôl. Situácia absolventov nemeckých vysokých škôl je v mnohom 
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výrazne lepšia, než je u absolventov terciárnych inštitúcií v iných rozvinutých krajinách, a v 

ich uplatnení sa odrážajú predovšetkým dve významné skutočnosti. Prvá je nižší podiel 

absolventov s vysokoškolským vzdelaním medzi pracovnou silou, než je u prevažnej väčšiny 

rozvinutých krajín. Absolventi tak nie sú, ako inde, vystavovaní tlaku, aby prijímali miesta v 

zamestnaniach, ktoré nezodpovedajú ich vzdelaniu, čo sa ukazuje tak na ich spokojnosti s 

rôznymi aspektmi profesie, ako aj na obsadzovaní profesií a raste v rámci svojej kariéry, a 

tiež v nárastoch a spokojnosti s platovou situáciou. Druhá skutočnosť – dobrá kondícia 

nemeckej ekonomiky – nemá síce na prvý pohľad takú veľkú spojitosť so samotnými 

absolventmi, avšak je už dlhšiu dobu všeobecne prijímaným faktom, že dobre fungujúca 

ekonomika vždy napomáha dobrému uplatneniu absolventov po ukončení vzdelávania. 

 

Kritickejšie sú hlasy zo strany zamestnávateľov (pozri vyššie zmienený prieskum v roku 

2014, DIHK6), ktorí oproti predchádzajúcemu podobnému prieskumu v roku 2011 o poznanie 

horšie hodnotia pripravenosť bakalárov na svoje pôsobenie na pracovnom trhu. Zatiaľ čo v 

predošlom prieskume boli očakávania zamestnávateľov voči absolventom bakalárskych 

programov naplnené na 63 %, v poslednom prieskume v roku 2014 už len na 47 % a iba 16 

% zamestnávateľov hodnotí pripravenosť bakalárov pre pracovný trh ako skutočne dobrú. 

Rozdiely sú však v hodnotení podľa veľkosti firiem: väčší zamestnávatelia sú spokojnejší než 

menší, pretože menší sa nemôžu do takej miery venovať tomu, aby kvalifikáciu absolventov 

dopĺňali. Opačný trend sa prejavuje v hodnotení absolventov magisterských programov. 

Zatiaľ čo v roku 2011 boli hodnotenia ešte podobné, v roku 2014 sa hodnotenie magistrov 

zlepšilo: spokojnosť s nimi vyjadruje 78 % zamestnávateľov oproti 65 % v roku 2011. 

 

Z vyššie uvedených tzv. Stu-Be projektov zasa vyplývajú zaujímavé informácie o motívoch k 

práci počas štúdia7. Nejakej zárobkovej činnosti sa venovalo bez ohľadu na to, či to bolo 

počas semestra alebo mimo neho, takmer 44 % absolventov, ďalších viac ako 8 % pracovalo 

len počas semestra a 5,5 % len počas prázdnin. Pre viac ako polovicu z tých, ktorí pracovali, 

je veľmi silným motívom zarobenie si peňazí pre financovanie štúdia. Len pre necelú pätinu 

absolventov to nie je dôležitý motív. Dôležitým motívom k práci je tiež získanie nejakých 

praktických skúseností, o niečo menej dôležitým motívom je príprava na neskoršiu profesiu, 

zlepšenie kariérnych perspektív či nadviazanie kontaktov pre neskoršie hľadanie miesta. Z 

výsledkov bavorského panelu zasa plynú zaujímavé údaje o cestách absolventov na 

pracovný trh. 52 % absolventov našlo po ukončení štúdia svoje prvé pracovné miesto 

prostredníctvom odpovede na ponuku práce na internete, v novinách, na pracovnom portáli, 

na pracovnom úrade a pod. Vďaka profesijne orientovaným kontaktom získalo zamestnanie 

28 % absolventov (z toho vďaka predchádzajúcemu zamestnaniu necelých 13 % 

absolventov, vďaka praxi počas štúdia viac ako 11 % absolventov a vďaka iným kontaktom, 

ako sú odporúčania vysokoškolských učiteľov, kontaktom zo svojej dobrovoľníckej činnosti a 

pod. 4 % absolventov). Vďaka súkromným kontaktom (rodina, priatelia) získalo prvú prácu 9 

% absolventov a iným spôsobom získalo prácu takmer 11 % absolventov (dostali sami 

ponuku práce, pokračovali v práci z obdobia štúdia). 

 

                                                
6
 Kompetent und praxisnah – Erwartungen der Wirtschaft an Hochschulabsolventen. Ergebnisse einer DIHK 

Online-Unternehmensbefragung. Deutscher Industrie- und Handelskammertag e. V. Berlin / Brüssel, 2015 
7 Mertens, A. Studium und Erwerbstätigkeit. Beitrage zur Hochschulforschung, 4/2013. IHF, Mnichov, 2013  

 



25 
 

Ukazuje sa tiež, že existuje väzba medzi tým, aká je cesta absolventa na svoje prvé 

pracovné miesto a tým, ako často dochádza k zmene zamestnávateľa od doby začiatku 

pracovného kontraktu. Zatiaľ čo tí, ktorí našli miesto prostredníctvom pracovne 

orientovaných kontaktov (v obrázku zelenou "Schwach Bindung"), menia miesto celkovo 

menej. U tých, ktorí našli miesto odpoveďou na nejakú ponuku (v obrázku červenou 

"Formello") alebo vďaka svojim osobným kontaktom (fialovou "Starke Bindung"), sú zmeny 

častejšie.  

 

Miera zmeny zamestnávateľa podľa rozdielnych ciest k zamestnaniu 

 
Zdroj: BAP, na základe dvoch vĺn prieskumov absolventov z rokov 2003/04 

 

Spokojnosť s náplňou práce je jedným z dôležitých aspektov uplatnenia. Medzi odvetviami 

sa v prvej práci pohybuje väčšinou medzi 68 a 75 % (iba pri prírodných vedách 80 %) a pri 

všetkých po piatich rokoch na trhu práce narastá na hodnotu nad 80 %, len pri jazykových a 

kultúrnych odboroch zostáva pod 80 %. Spokojnosť so svojou pozíciou je v priemere tesne 

pod 70 % absolventov, najmenej pri spoločenských vedách (63 %). 

 

Z výsledkov longitudinálnej štúdie DZHW vyplývajú niektoré zaujímavé výsledky ohľadom 

dlhodobejšieho sledovania pohybu absolventov na trhu práce. Štúdia8  uverejnená na jeseň 

roku 2013 s názvom „Karriere mit Hochschulabschluss?" analyzovala 11 skupín/klastrov 

absolventov podľa priebehu ich zamestnania. Najväčšiu skupinu predstavuje plná tretina 

tých, ktorí sú priamo od ukončenia štúdia doteraz bez prerušenia v trvalom pracovnom 

pomere (na dobu neurčitú). Týka sa to polovice absolventov a iba 18 % absolventiek. Na 

zastúpenie pohlaví sa viaže aj zastúpenie odborové: najčastejšie sa jedná o odbory skupiny 

„MIT" (matematika, informatika, technika) a ďalej ekonomické odbory. Prevažne sa jedná o 

zamestnanie v súkromnom sektore. Ďalšia skupina (7 %) absolventov zahŕňa tých, ktorí po 

krátko trvajúcom zamestnaní na časovo obmedzenú zmluvu prešli pomerne skoro (do dvoch 

rokov) do pomeru na dobu neurčitú. Obvykle ide o tých, ktorí po štúdiu musia prejsť nejakým 

                                                
8
 Fabian, G., Rehn, T., Brandt, G., Briedis, K. Karriere mit Hochschulabschluss? Hochschulabsolventinnen und -

absolventen  der Prüfungsjahrgangs 2001 zehn Jahre nach dem Studienabschluss. (HIS: Forum Hochschule 
10/2013). Hannover: HIS. ISBN 978-3-86426-032-2 
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typom odbornej stáže (v právnej kancelárii alebo na úrade). Ďalších 6 % absolventov prešlo 

do zamestnania na dobu neurčitú až po asi piatich rokoch zamestnania so zmluvou na dobu 

určitú. Z viac ako polovice tu okrem ďalších ide o inžinierov alebo lekárov, ktorí po ukončení 

ďalšieho odborného vzdelávania na univerzite prešli do zamestnania na dobu neurčitú (40 % 

osôb v tejto skupine ukončilo doktorát). Ďalšia skupina zahŕňa 10 % oslovených absolventov 

a ide o tých, ktorí do zamestnania na dobu neurčitú prešli tiež neskôr a v prvých rokoch mali 

rôzne zamestnania na čiastočný úväzok. Piata skupina obsahuje 11 % absolventov, ktorí 

prešli z počiatočného zamestnania so zmluvou na dobu neurčitú do zamestnania na 

čiastočný úväzok, takisto so zmluvou na dobu neurčitú. Z 83 % ide o tých, ktorí to robia z 

dôvodu zabezpečenia rodinných povinností. Siedma skupina zahŕňa 6 % tých, ktorí po 

ukončení štúdia rovno vstúpili do zamestnania na dobu neurčitú, avšak na skrátený úväzok. 

Táto skupina zahŕňa 88 % žien, predovšetkým matiek. Takmer každý desiaty absolvent 

spadá do skupiny tých, ktorí sú samostatne zárobkovo činní na plný úväzok, pre nemálo z 

nich to platí hneď od ukončenia štúdia, väčšina prechádzala k tejto podobe zárobkovej 

činnosti postupne neskôr od ukončenia štúdia. Deviata skupina zahŕňa absolventov, v tomto 

prípade častejšie (78 %) absolventky, ktoré väčšinu času strávili v stave ekonomicky 

neaktívnych alebo zamestnaných na dobu určitú. 4 % absolventov sú po celú dobu desiatich 

rokov stále alebo prevažne zamestnaní na dobu určitú a ďalšie 4 % ďalej študujú, často 

doktorandské štúdium alebo ďalší odbor bez súbežného iného stáleho zamestnania alebo 

len s dočasným zamestnaním. 

 

Dobrá pozícia nemeckých vysokoškolákov na trhu práce sa prejavuje aj v jednej z kľúčových 

otázok pri hodnotení uplatniteľnosti, t.j. podielu absolventov, ktorí sa uplatnia na miestach, 

kde je potrebné vysokoškolské vzdelanie. Ani v tomto ohľade nemajú nemeckí absolventi 

žiadne výraznejšie problémy. V priemere 88 % sa ich uplatňuje na príslušných miestach, 

pritom tí, ktorí takéto uplatnenie dlhodobo nemajú, spadajú z veľkej časti do skupiny osôb so 

zamestnaním na dobu určitú, často tiež na čiastočný úväzok a do istej miery to platí aj pre 

samostatne zárobkovo činné osoby. Podobné je to, čo sa týka platov. Takmer 80 % 

absolventov má po desiatich rokoch od ukončenia štúdia vyšší ako priemerný nemecký plat. 

Platí to pre 87 % absolventov a pre 63 % absolventiek. Podiely absolventiek sú vyššie v 

odboroch s nižšími priemernými platmi (ako napr. v humanitných, poľnohospodárskych 

vedách, pedagogike a pod.), zároveň však majú ženy podľa odborov nižšie priemerné platy 

ako muži, čo je dané tým, že strávili na pracovnom trhu menej času než muži v dôsledku 

materských povinností, čo zvyčajne znamená tiež prerušenie ich kariérneho rastu. To je 

vidieť aj v tom, koľko žien a mužov pracuje v nejakej vedúcej pozícii. Po desiatich rokoch od 

ukončenia štúdia ide u mužov o polovicu absolventov, avšak necelú tretinu absolventiek. 

Ďalšou kľúčovou výpoveďou je to, ako sa absolventi vyjadrujú o svojej spokojnosti. S 

obsahom práce je spokojných 85 % absolventov a iba 3 % spokojní nie sú. So svojou 

pozíciou v profesii je spokojných 73 % absolventov a 8 % nie, za pozornosť stojí, že pritom 

nie je rozdiel medzi mužmi a ženami, aj keď ženy omnoho menej ako muži pracujú vo 

vedúcich pozíciách. S príjmom a priestorom pre súkromný život je však spokojných len niečo 

cez polovicu absolventov a okolo pätiny spokojných nie je. 70 % absolventov je spokojných s 

istotou svojho zamestnania, 14 % istotu nemá.    
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Vybrané aspekty spokojnosti so zamestnaním, prieskum absolventov 10 rokov po 

ukončení, 2013 

 
Pozn.: zhora - obsah práce, pozícia v zamestnaní, príjem, istota práce, priestor pre súkromný život; 

odpovede boli na päťstupňovej škále: (veľmi) spokojní (Sehr) zufrieden (odpovede 1 + 2) neutrálny 

(3), menej spokojní / nespokojní (Weniger zufrieden / Unzufrieden) (odpovede 4 + 5) Zdroj: HIS, 2013 

Zdroj: HIS, 2013
9
 

 

Desaťročné sledovanie absolventov umožňuje tiež v tomto dlhšom časovom úseku 

zaznamenať, aký podiel absolventov pracuje či pracoval na miestach, ktoré zodpovedajú ich 

vzdelaniu. Ukazuje sa, že aj tí, ktorí na začiatku nemali zodpovedajúce miesto, sa už po roku 

alebo do piatich (či desiatich) rokov na také miesto dostanú a len veľmi málo ich nie je alebo 

aspoň časť svojej profesionálnej kariéry nebolo v zamestnaní, ktoré zodpovedá ich 

vysokoškolskému vzdelaniu. V sledovaných desiatich rokoch 69 % absolventov pracovalo od 

ukončenia štúdia vždy na zodpovedajúcom mieste, 14 % nemalo adekvátne zamestnanie len 

na začiatku, tesne po škole, 6 % absolventov sa v priebehu desiatich rokov niekedy dostalo 

na miesto, ktoré nezodpovedalo ich vzdelaniu, 8 % sa len v poslednom zamestnaní dostalo 

na neadekvátne miesto a 3 % absolventov pracovali vždy na miestach, ktoré nezodpovedali 

ich vzdelaniu. Rovnako je tak možné sledovať vývoj platov absolventov. Celkovo je zreteľná 

výrazná dynamika nárastu platov absolventov v priebehu desiatich rokov po ukončení štúdia. 

Rozdiely sú aj medzi absolventmi univerzít a Fachhochschule. Zatiaľ čo po absolvovaní sú 

na tom lepšie absolventi Fachhochschule, rozdiel sa postupne zmazáva a po desiatich 

rokoch sú na tom v priemere o niečo lepšie absolventi univerzít. V súvislosti s vývojom platov 

počas prvých desiatich rokov svojej profesionálnej kariéry absolventi tiež vypovedali, ako sú 

s platom spokojní. Kým spokojnosť mužov postupne rastie s tým, ako sa postupne rozvíja ich 

profesijná kariéra a pozícia v zamestnaní, u žien vzhľadom na už uvedené aspekty, ako sú 

materské dovolenky, čiastočné úväzky z rodinných dôvodov, nie je nárast spokojnosti taký 

                                                
9
 Fabian, G., Rehn, T., Brandt, G., Briedis, K. Karriere mit Hochschulabschluss? Hochschulabsolventinnen und -

absolventen  der Prüfungsjahrgangs 2001 zehn Jahre nach dem Studienabschluss. (HIS: Forum Hochschule 
10/2013). Hannover: HIS. ISBN 978-3-86426-032-2 
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zjavný predovšetkým u absolventiek Fachhochschule, u absolventiek univerzít je to podobné 

ako u mužov.  

 

Ako bolo uvedené vyššie, pri hodnotení uplatnení absolventov vysokých škôl v Nemecku je 

dôležité mať na pamäti nižší podiel mladých s vysokoškolským vzdelaním oproti vyšším 

podielom v iných rozvinutých krajinách. Len asi 28 % mladých Nemcov vo veku 25 až 34 

rokov sa môže preukázať nejakým ukončeným vysokoškolským vzdelávacím programom 

oproti priemeru 39 % za krajiny OECD. Dôvodom nie tak rýchleho rastu počtu osôb s 

terciárnym vzdelaním je predovšetkým nemecký duálny systém. Vďaka nemu vysoký podiel 

osôb získava nejakú kvalifikáciu profesijným vzdelávaním a navyše prechod týchto osôb na 

pracovný trh je tradične pomerne hladký. V atmosfére nemeckej spoločnosti tak existuje 

povedomie, že kvalifikácia získaná profesijným vzdelávaním je obdobným liekom na 

nezamestnanosť, ako ukončené štúdium. Navyše platí, že profesijné kvalifikácie sú na trhu 

práce cenené rovnako ako kvalifikácie získané iným školským vzdelávaním. To je zároveň 

považované za jeden z dôvodov, prečo sa nezamestnanosť v Nemecku v minulých rokoch 

poznačených ekonomickou krízou nijako významne nezvýšila, ako tomu bolo v iných 

rozvinutých krajinách. Na pracovnom trhu nie je taký počet osôb s terciárnym vzdelaním, ako 

inde a väčšina ostatných má tiež kvalifikáciu uplatniteľnú na trhu práce. Tak ako u osôb s 

kvalifikáciou získanou profesijným vzdelávaním, aj u vysokoškolákov, sú miery 

nezamestnanosti nižšie ako v ostatných rozvinutých krajinách. Len 2,4 % vysokoškolákov je 

bez práce, čo je hodnota v podstate považovaná za plnú zamestnanosť, v priemere OECD je 

nezamestnanosť vysokoškolákov dva a pol krát vyššia, 5,6 %. Aj u osôb s profesijnou 

kvalifikáciou je miera nezamestnanosti v Nemecku na veľmi nízkej úrovni, predstavuje 5,3 %, 

v priemere OECD je to 8,2 %. 

 

 

2.5 Uplatnenie talianskych absolventov každoročne hodnotí 

AlmaLaurea  

 

Výskumy uplatnenia absolventov vysokých škôl v Taliansku, ktoré realizuje agentúra 

AlmaLaurea, poukazujú  po rokoch zhoršovania na mierne zlepšenie prechodu absolventov 

vysokých škôl na pracovný trh. Z absolventov z roku 2013 je ich rok po ukončení štúdia aj 

tak viac ako 25% nezamestnaných. Situácia tých absolventov, ktorí zamestnanie získali, sa v 

posledných rokoch stabilizovala. Ich príjmy mierne vzrástli, zhruba na rovnakej úrovni zostala 

po rokoch poklesu tzv. efektivita vysokoškolského vzdelania, teda tak úroveň požadovaného 

vzdelania v práci, ktorú absolventi vykonávajú, ako aj úroveň využívania zručností a 

schopností, ktoré získali v škole.10  

 

V Taliansku sa výskumom absolventov vysokých škôl dlhodobo a systematicky zaoberá 

agentúra AlmaLaurea. Jej cieľom je byť spojovacím článkom medzi absolventmi, 

vysokoškolskými inštitúciami a svetom zamestnávateľov. AlmaLaurea bola zriadená v roku 

1994 na základe iniciatívy Univerzity v Bologni, je prevádzkovaná konzorciom talianskych 

vysokých škôl a na svoju činnosť získava finančné prostriedky od Ministerstva pre 

vzdelávanie, vysoké školstvo a výskum (Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della 

                                                
10

 Koucký, J., Zelenka, M.: Uplatnění italských absolventů se stále zhoršuje. Vysoké školství ve světě 22. 1. 2014 

http://www.almalaurea.it/
https://vsmonitor.wordpress.com/2014/01/22/uplatneni-italskych-absolventu-se-stale-zhorsuje/
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Ricerca, MIUR) . V súčasnosti je členom konzorcia, a teda aj AlmaLaurea, už 64 univerzít, 

na ktorých ukončuje štúdium 90 % všetkých absolventov talianskych vysokých škôl. 

 

AlmaLaurea už niekoľko rokov uskutočňuje každoročný prieskum uplatnenia absolventov 

vysokých škôl na trhu práce. Posledný takýto prieskum, z ktorého sú k dispozícii výsledky, je 

už sedemnásty v poradí, prebehol v roku 2014 a zahŕňal takmer 490 tisíc absolventov z 65 

vysokých škôl, ktoré sú členmi AlmaLaurea. Vysokoškoláci boli dopytovaní po uplynutí 1, 3 a 

5 rokov od ich absolvovania. Vzhľadom na to, že aj v Taliansku došlo k rozčleneniu pôvodne 

iba dlhého (magisterského) štúdia na dve úrovne, bola osobitná pozornosť venovaná na 

jednej strane absolventom novo zavedenej prvej úrovne (primo livello) a krátkeho štúdia 

druhej úrovne (specialistica), a na druhej strane absolventom pôvodného dlhého štúdia 

druhej úrovne (specialistica a ciclo unico). Talianske označenia pritom v podstate 

zodpovedajú nášmu bakalárskemu, naväzujúcemu magisterskému a dlhému magisterskému 

štúdiu. 

 

AlmaLaurea má dobre prepracované motivačné mechanizmy pre to, aby sa absolventi do 

prieskumu zapojili. Dosahuje to predovšetkým tak, že prepája dopyt zamestnávateľov po 

absolventoch (inzercia zamestnávateľov s vymedzenými kvalifikačnými a ďalšími 

osobnostnými požiadavkami na obsadzované pracovné miesto) s ponukou samotných 

absolventov (štruktúrované životopisy s vymedzením získaných certifikátov a kvalifikácií, ale 

aj dosiahnutých kompetencií). Miera návratnosti dotazníkov je vďaka tomu pomerne vysoká: 

v 17. prieskume v roku 2014 dosiahla 84 % u absolventov 1 rok od absolvovania, 77 % u 

absolventov 3 roky od absolvovania a 71 % u absolventov 5 rokov od absolvovania. 

 

Analýza vývoja zamestnateľnosti absolventov ukázala, že ich situácia na trhu práce je stále 

veľmi náročná, avšak objavili sa aj náznaky istého mierneho zlepšenia, a to najmä u 

čerstvých absolventov, ktorí absolvovali vysokú školu jeden rok pred prieskumom (v roku 

2013). U ich kolegov, ktorí ukončili štúdium v predchádzajúcich rokoch, sa však situácia na 

trhu práce v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi naďalej zhoršovala. Porovnanie s 

predchádzajúcimi prieskumami teda ukázalo, že postavenie absolventov na talianskom trhu 

práce je pre absolventov rok po ukončení školy zhruba rovnaké, zatiaľ čo pre absolventov, 

ktorí školu ukončili pred piatimi rokmi (2009), je celkovo horšie. V porovnaní s 

predchádzajúcim prieskumom sa však znížila miera nezamestnanosti len u absolventov 

niektorých úrovní štúdia, u iných naopak výrazne vzrástla. Súčasne sú niektoré rozdiely pri 

porovnávaní absolventov podľa úrovne a odboru ich dosiahnutého vzdelania, pohlavia a 

geografickej oblasti mimoriadne vysoké a navyše sa v čase ďalej zväčšujú.11  

 

U absolventov, ktorí ukončili vysokú školu v roku 2013, teda rok pred posledným 

prieskumom v roku 2014, klesla miera nezamestnanosti o 0,5 percentuálneho bodu v 

prípade absolventov prvej úrovne a o 0,7 percentuálneho bodu v prípade absolventov druhej 

úrovne. V prípade absolventov dlhého štúdia druhej úrovne naopak miera nezamestnanosti o 

5,7 percentuálnych bodov vzrástla. Okrem iného to znamená, že miera nezamestnanosti 

absolventov všetkých troch úrovní študijných programov rok po ukončení štúdia presahuje 

hranicu 22% (pozri nasledujúci graf).  

 

                                                
11 Cammelli, A. (ed): Condizione occupazionale Laureati. XVII Indagine 2014. AlmaLaurea Rapporto 2015  

 

http://www.almalaurea.it/sites/almalaurea.it/files/docs/universita/occupazione/occupazione13/almalaurea_condizione_occupazionale_indagine-2014.pdf
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Zdroj: AlmaLaurea 

 

U absolventov, ktorí sú na trhu práce už piaty rok, vzrástla miera nezamestnanosti o 1,1 

percentuálneho bodu medzi absolventmi prvej úrovne, o 0,7 bodu medzi ich kolegami druhej 

úrovne a o 2 body u absolventov dlhého štúdia druhej úrovne. U všetkých absolventov tri 

roky po ukončení štúdia sa podľa posledného prieskumu z roku 2014 miera nezamestnanosti 

vyhupla nad 10%. Hoci vyššie uvedené neradostné výsledky prieskumu uplatnenia 

absolventov vysokých škôl v Taliansku môžu byť čiastočne ovplyvnené štrukturálnymi 

zmenami v štúdiu (napríklad absolventi právnických odborov, ktorí majú v Taliansku 

dlhodobo vysokú úroveň nezamestnanosti, súčasne tvoria čoraz väčší podiel absolventov 

dlhého štúdia druhej úrovne), boli tieto závery potvrdené taktiež podrobnejšími analýzami 

uplatnenia absolventov podľa ich študijného odboru, geografickej oblasti ich bydliska alebo 

podľa pohlavia. 

 

Taktiež z hľadiska miery istoty práce (teda podielu absolventov, ktorí buď majú zmluvu na 

dobu neurčitú, alebo sú samostatne zárobkovo činní) došlo v porovnaní s predchádzajúcimi 

prieskumami k zhoršeniu u všetkých skupín absolventov, s výnimkou čerstvých absolventov 

druhej úrovne. Taktiež sa zvýšil podiel rôznych typov flexibilného zamestnávania. 

Znepokojujúci je však fakt, že celkovo došlo k nárastu neregulovanej pracovnej činnosti, a to 

najmä u čerstvých absolventov. V prípade niektorých študijných odborov, najmä tých, ktoré 

sú tradične spojené s činnosťami na voľnej nohe, sa pritom neregulovaný spôsob 

zamestnania zdá byť skôr vynúteným prvým krokom k vstupu na riadny trh práce. 

 

Čisté mesačné príjmy po jednom roku od absolvovania sa v celkovom priemere pohybovali 

mierne nad hodnotou tisíc eur. Presnejšie povedané, 1 024 € u absolventov prvej úrovne, 1 

065 € u absolventov druhej úrovne a 1 013 € u absolventov dlhého cyklu druhej úrovne.  
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V porovnaní s predchádzajúcim prieskumom sa medziročne nominálne príjem zvýšil o 1 % u 

absolventov prvej úrovne, o 3 % u absolventov druhej úrovne a o 6 % u absolventov dlhého 

štúdia druhej úrovne. Podobný obrázok prináša porovnanie reálnych príjmov. Tie sa totiž 

zvýšili o 1 % u absolventov prvej úrovne, o 2 % medzi absolventmi druhej úrovne a o 5 % u 

absolventov dlhého štúdia druhej úrovne.  

 

Analýza sedemročného obdobia medzi rokom 2007 (teda pred ekonomickou krízou, ktorá 

Taliansko hlboko zasiahla) a 2014 však ukázala, že reálne príjmy sa znížili o 17 až 22 % u 

absolventov všetkých troch typov študijných programov. 

 

Ak sa analýza obmedzila iba na absolventov pracujúcich na plný úväzok, priemerný 

mesačný zárobok bol pri všetkých kohortách síce vždy vyšší ako 1 200 €, a aj v tomto 

prípade došlo k uvedenému rastu u čerstvých absolventov všetkých typov vysokoškolského 

vzdelania. Tri roky po absolvovaní predstavoval priemerný mesačný príjem zhruba necelých 

1 200 €, čo znamenalo rast asi o 1 % v porovnaní s predchádzajúcim prieskumom. Päť rokov 

po ukončení štúdia predstavoval priemerný čistý mesačný príjem viac ako 1 300 €. 

 

 
Zdroj: AlmaLaurea 

 

Miera nezamestnanosti aj výška pracovného príjmu absolventov pochopiteľne súvisí nielen s 

úrovňou diplomu, s ktorým svoje štúdium ukončili, ale ešte viac s odborom, ktorý vyštudovali. 

Päť rokov od ukončenia školy patria medzi absolventov magisterského štúdia s najnižšou 

mierou nezamestnanosti a súčasne s najvyššími príjmami predovšetkým absolventi 

lekárskych odborov (najnižšia miera nezamestnanosti 1 %), inžinierskych technických 

odborov (najvyššie čisté príjmy v priemere 1 661 € mesačne) a ekonomicko-štatistických 

odborov. Naopak v rovnakej kategórii absolventov majú najvyššiu mieru nezamestnanosti 

absolventi humanitných odborov so 17,4 % a najnižšie príjmy absolventi psychológie s 
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priemerne 951 € mesačne. „Vyskakovať“ si však nemôžu ani absolventi odborov učiteľstva a 

telesnej výchovy a športu. 

 

Ďalším zaujímavým spôsobom, ako AlmaLaurea zisťuje a hodnotí uplatniteľnosť 

dosiahnutého vysokoškolského vzdelania absolventov na trhu práce, je takzvaná úroveň 

efektivity vzdelania. Efektivita je operacionalizovaná a meraná tzv. indexom efektivity, ktorý 

sa skladá z dvoch položiek. Po prvé, do akej miery je nutné mať pre úspešné vykonávanie 

danej práce dosiahnutú vysokoškolskú úroveň vzdelania (bakalársky, magisterský alebo 

doktorandský stupeň) a po druhé, do akej miery absolvent v práci využíva zručnosti a 

schopnosti, ktoré získal vďaka štúdiu na vysokej škole. 

 

Z tohto pohľadu sa ako efektívne (prvé dva stupne z päťstupňovej škály: very effective, 

effective, fairly effective, not very effective, uneffective) javí vysokoškolské vzdelanie rok po 

absolvovaní pre 47,4 % absolventov prvej úrovne (o 0,7 percentuálneho bodu viac ako v 

roku 2013) a pre 45,9 % absolventov druhej úrovne (o 1,5 percentuálnych bodov viac ako v 

roku 2013). Najvyššiu úroveň efektivity (približne 74,8 % absolventov) vysokoškolského 

vzdelania tak dosahujú absolventi dlhého cyklu druhej úrovne (dlhých magisterských 

programov), a to napriek tomu, že oproti predchádzajúcemu prieskumu v roku 2012 u nich 

došlo k nepatrnému poklesu efektivity o 0,2 percentuálneho bodu.  

 

Dlhodobé viditeľné zhoršovanie uplatnenia absolventov talianskych vysokých škôl ide 

samozrejme ruka v ruke so systematickým poklesom efektivity vysokoškolského vzdelania. 

Medzi rokmi 2007 až 2014 sa úroveň efektivity získaného vzdelania znížila o 10,2 

percentuálnych bodov v prípade absolventov prvej úrovne, o 5,3 percentuálnych bodov v 

prípade absolventov druhej úrovne a dokonca o viac ako 14 percentuálnych bodov u 

absolventov dlhého štúdia druhej úrovne.  

 

 
Zdroj: AlmaLaurea 



33 
 

Vzhľadom na to, že AlmaLaurea vykonávala v roku 2014 prieskum absolventov vysokých 

škôl už po sedemnástykrát, možno analyzovať ich postavenie na trhu práce aj z dlhodobého 

hľadiska. Hoci zavedenie štruktúrovaného štúdia (bakalári, magistri, doktori) v rámci 

Bolonského procesu neumožňuje úplne presné porovnanie údajov o absolventoch 

talianskych vysokých škôl pred polovicou a po druhej polovici minulej dekády, všetky hlavné 

ukazovatele potvrdzujú postupné, a kvôli ekonomickej kríze navyše progresívne zhoršovanie 

situácie absolventov vysokých škôl na trhu práce už od roku 2000.  

 

Trochu nečakane však výskumy naopak nepotvrdili výraznejší rozdiel v uplatnení medzi 

absolventmi prvej a druhej úrovne a absolventmi dlhého štúdia druhej úrovne, a to aj napriek 

všeobecnému presvedčeniu, že absolventi krátkeho štúdia a prvej úrovne najmä (bakalári) 

sú zamestnávateľmi vnímaní negatívne. Naopak podrobnejšia analýza ukázala, že ak je 

vzťah medzi dosiahnutým vzdelaním a uplatnením na trhu práce očistený od ostatných 

dôležitých faktorov, absolventi prvej úrovne (bakalári) majú väčšiu šancu si nájsť prácu, ako 

ich kolegovia absolvujúci vysokoškolské vzdelanie druhej úrovne (magistri).12  

 

Približne pred tromi rokmi bola na webových stránkach AlmaLaurea vytvorená internetová 

aplikácia, z ktorej je možné sa napríklad dozvedieť, že zo všetkých absolventov všetkých 

úrovní z roku 2013 jeden rok od absolvovania, teda v roku 2014: 

 46,7 % absolventov pokračuje v štúdiu (v roku 2012 ich bolo 42,3 %); 

 44,1 % absolventov pracuje / je zamestnaných (v roku 2012 ich bolo 47,8% ); 

 26,6 % absolventov je nezamestnaných (v roku 2012 ich bolo 23,4 %); 

 37,0 % absolventov je zamestnaných v práci, ktorú si zohnali už počas štúdia (v roku 

2012 ich bolo 38,9 %); 

 32,6 % absolventov má stály pracovný pomer alebo je SZČO (v roku 2012 ich bolo 

32,5 %); 

 46,6 % absolventov efektívne využíva svoje vzdelanie (v roku 2012 ich bolo 45,4 %); 

 čistý mesačný príjem činí 945 € (v roku 2012 ich bolo 943 €, teda skoro rovnako). 

 

Podstatnou výhodou tejto internetovej aplikácie však je, že je možné si navoliť nielen rok 

prieskumu a úroveň absolvovaného štúdia, ale aj konkrétnu vysokú školu, fakultu a odbor 

štúdia. 

 

 

2.6 Rozdiely v uplatnení absolventov vo Francúzsku sa zväčšujú 

 

Vo Francúzsku každé tri roky dôkladne analyzujú uplatnenie absolventov na pracovnom trhu. 

Zatiaľ posledný prieskum z roku 2013 potvrdil, že zhoršujúca sa hospodárska situácia vo 

Francúzsku výrazne komplikuje úspešný vstup absolventov na pracovný trh, zvyšuje 

pravdepodobnosť nezamestnanosti a vedie k zníženiu alebo stagnácii vývoja ich 

priemerných pracovných príjmov. Týka sa to absolventov takmer všetkých stupňov a typov 

škôl, ale existujú výnimky, ktorými sú napríklad absolventi technických a špecializovaných 

vysokých škôl zdravotníckych a sociálnej starostlivosti a absolventi ukončujúci štúdium s 

                                                
12 Ferrante, F.: 17th AlmaLaurea Report on graduates' employment conditions, AlmaLaurea 2015 

 

http://www2.almalaurea.it/en/cgi-php/lau/sondaggi/intro.php?config=occupazione&lang=en
http://www2.almalaurea.it/en/cgi-php/lau/sondaggi/intro.php?config=occupazione&lang=en
https://www.almalaurea.it/sites/almalaurea.it/files/docs/universita/occupazione/occupazione13/al_cond_occ_indagine2014_en.pdf
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doktorským titulom. Viac sa taktiež roztvárajú nožnice medzi uplatnením tých, ktorí na 

pracovný trh vstupujú s najnižším a s najvyšším ukončeným vzdelaním. 

 

Francúzske Centrum pre štúdium a výskum kvalifikácie (skrátene Céreq - Centre d'études et 

de recherche sur les qualifications) sa dlhodobo zaoberá zamestnateľnosťou (predovšetkým 

absolventov) na trhu práce, štruktúrou meniacich sa kvalifikácií a kompetenciami. V roku 

2013 Céreq uskutočnilo už šieste kolo svojho rozsiahleho a každé tri roky sa opakujúceho 

výskumu uplatnenia absolventov všetkých stupňov škôl na pracovnom trhu. Hoci sa 

prieskum uskutočnil v roku 2013, nesie názov Génération 2010 podľa roku, kedy mladí ľudia 

absolvovali a ukončili svoje vzdelávanie alebo z iných dôvodov prvýkrát opustili vzdelávaciu 

sústavu. Prieskum každej vybranej generácie totiž prebieha vždy 3, 5 a 7 rokov po ukončení 

školy (pozri nasledujúcu schému). Pre potreby výskumu v roku 2013 bola definovaná 

reprezentatívna vzorka 33,5 tisíc absolventov vybraných zo 708 tisíc mladých ľudí, ktorí v 

roku 2010 po prvýkrát opustili francúzsky vzdelávací systém. Plných 369 tisíc z nich (teda už 

52%) pritom ukončilo vysokoškolské štúdium (či už s titulom alebo bez titulu). Oproti 

generácii z roku 2004 to predstavuje nárast o 3%. 

 

 
Zdroj: Céreq

13
 

 

V porovnaní s generáciou roku 2004 mala generácia z roku 2010 v priemere vyššiu úroveň 

vzdelania. Rast vzdelanostnej a kvalifikačnej úrovne je pritom spôsobený najmä expanziou 

práve vysokoškolského štúdia. Aj napriek vytýčeniu všeobecného cieľa znižovať počet 

mladých ľudí, ktorých najvyššie dosiahnuté vzdelanie je nižšie stredné vzdelanie (teda na 

úrovni našej základnej školy alebo nižšieho stupňa gymnázia), tvorí táto skupina stále 16% 

absolventov roku 2010 (v porovnaní s 18% v kohorte absolventov 2004). 

 

                                                
13 Ministère de l´éducation nationale, de l´enseignement supérieur et de la recherche: Insertion professionnelle 

des diplômés 2011 de l'université.  

 

http://www.cereq.fr/
http://www.cereq.fr/
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Na úrovni stredného vzdelávania bol zaznamenaný odklon od typov vzdelania CAP 

(Certificat d'aptitude professionnelle) a BEP (Brevet d'études professionnelles), čo sú 

profesijne zamerané diplomy nižšej úrovne udeľované na stredných odborných školách a 

príklon k odborne zameranej maturite (Baccalauréat professionnel ou technologique). 

 

Na druhej strane, postupné zavádzanie trojstupňovej kvalifikačnej štruktúry LDM (vo 

francúzštine: Licencia, Master, Doctorat) na univerzitnej úrovni medzi rokmi 2003 a 2006 

povzbudilo študentov k tomu, aby si predĺžili dobu štúdia a získali bakalársky (3 roky), 

magisterský (5 rokov) alebo doktorandský (7 rokov) titul. V súvislosti s tým došlo k zníženiu 

počtu absolventov opúšťajúcich proces vzdelávania po 2 alebo 4 rokoch terciárneho 

vzdelávania. Podiel absolventov dvojročných programov BTS a DUT klesol v prospech 

trojročných programov (najmä tých odborných). Zároveň sa znížil počet absolventov 

jednoročného magisterského programu, zatiaľ čo dvojročný magisterský program sa stáva 

vôbec najfrekventovanejším typom vysokoškolského vzdelania. Tretina absolventov 

vysokých škôl absolvuje dlhý (teda aspoň päťročný) študijný program. Vďaka tomuto trendu 

sa zvýšil podiel mladých ľudí s aspoň magisterskou úrovňou vzdelania zo 14% v generácii 

absolventov 2004 na 17% v generácii 2010. 

 

 
 

Rozšírenie na prax orientovaného typu vzdelávania je ďalšou charakteristikou generácie 

absolventov 2010. Na prax orientovaná vzdelávacia cesta je vo Francúzsku podporovaná zo 

strany verejnej správy už niekoľko rokov a priťahuje čoraz väčší počet mladých ľudí. V roku 

2010 bol vyučený každý piaty absolvent, ktorý opúšťal školstvo, avšak iba v tretine prípadov 

išlo o ženu. Prakticky orientovaná forma vzdelávania bola vo Francúzsku – podobne ako v 

ďalších európskych krajinách – historicky poskytovaná predovšetkým v rámci stredného 

školstva (učňovstvo). V poslednej dobe sa však stále viac rozširuje aj do iných stupňov a 
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typov vzdelávania a medzi nimi, tak do krátkych, ako aj dlhých vysokoškolských programov 

štúdia. Rovnako v prípade vysokoškolského štúdia používajú Francúzi termín 

l'apprentissage, ktorý možno najlepšie preložiť ako vyučenie. K tomu je však potrebné 

poznamenať, že učňovstvo má vo Francúzsku trochu iný význam než u nás (alebo v 

Nemecku a v Rakúsku). Ide skôr o formu štúdia výrazne zameranú na odbornú prax, ktorú 

však využíva vždy len časť študentov príslušného typu školy.14  

 

V porovnaní s kohortou 2004 sa podiel absolventov vysokých škôl, ktorí prešli prakticky 

zameraným štúdiom, takmer zdvojnásobil. Najvyšší podiel týchto vysokoškolských 

absolventov s vyučením je v generácii roku 2010 medzi držiteľmi odborných bakalárskych 

titulov (31 %) a medzi absolventmi BTS (Brevet de technicien supérieur - odborné 

vysokoškolské štúdium vyžadujúce 2 roky terciárneho štúdia) a DUT (Diplôme universitaire 

de technológie – vyžaduje si 2 roky terciárneho štúdia), kde je vo výške 23 %. Vysoký počet 

vyučených vysokoškolákov je však aj medzi absolventmi dvojročných magisterských 

programov (Master 2, autres bac + 5) alebo Grande école (pozri graf). 

 

 
 

Generácia z roku 2010 vstúpila na trh práce za sťažených podmienok, a to prinajmenšom z 

dvoch dôvodov. Po prvé, bol v roku 2010 trh práce postupne oslabený finančným kolapsom v 

roku 2008 a následne krízou verejných financií z leta 2010. Vo Francúzsku preto medzi 

rokmi 2008 až 2013 došlo k prudkému nárastu celkovej miery nezamestnanosti (zo 7,5 % na 

                                                
14

 Barret, Ch., Ryk, F., Volle, N.: Face à la crise, le fossé se creuse entre niveaux de diplôme. Enquête 2013 

auprès de la Génération 2010. Bref du Céreq, n° 319, 2014 

http://www.cereq.fr/index.php/publications/Bref/Enquete-2013-aupres-de-la-Generation-2010-Face-a-la-crise-le-fosse-se-creuse-entre-niveaux-de-diplome
http://www.cereq.fr/index.php/publications/Bref/Enquete-2013-aupres-de-la-Generation-2010-Face-a-la-crise-le-fosse-se-creuse-entre-niveaux-de-diplome
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10,3 %) . Po druhé, toto zhoršenie hospodárskej situácie bolo ešte umocnené obmedzením 

intervencií štátu, čo malo pochopiteľne dopad aj na zníženie počtu dotovaných pracovných 

miest určených práve pre absolventov. Takzvané pracovné zmluvy pre mladých ľudí 

(Contrats jeunes en entreprise / CJEs), ktoré boli vo veľkej miere využívané v rokoch 2003 

až 2007, boli koncom minulého desaťročia zrušené. Tento výpadok pritom nebol v 

nasledujúcich rokoch kompenzovaný žiadnym iným podporným programom. Rozširovanie o 

„pracovné miesta budúcnosti" (emplois d'avenir), ktoré bolo spustené v októbri 2012, fakticky 

začalo fungovať až v roku 2013. Výsledkom je, že pri zhoršení ekonomickej situácie funguje 

francúzsky trh práce tak, že najviac postihuje práve mladých ľudí hľadajúcich svoje prvé 

zamestnanie. 

 

Absolventi z roku 2010 pritom nie žiadnou výnimkou sú tohto pravidla. K zníženiu podielu 

zamestnaných a naopak k zvýšeniu miery nezamestnanosti došlo oproti generácii z roku 

2004 u drvivej väčšiny absolventov všetkých stupňov a typov vzdelania. Rozsah týchto 

zmien sa však dosť líši. Na jednej strane mladí ľudia s najnižšími úrovňami vzdelania 

získavajú v súčasnosti zamestnanie podstatne ťažšie. Napríklad miera nezamestnanosti 

mladých ľudí so žiadnym alebo len nižším stredným vzdelaním – ekvivalent ukončenia našej 

základnej školy – je tri roky od ukončenia školy takmer 50%, čo je o 16 percentuálnych 

bodov viac než v prípade absolventov z roku 2004. Na druhej strane vysokoškolskí 

absolventi technických (inžinierskych) škôl, špecializovaných vysokých škôl zdravotníctva a 

sociálnej starostlivosti a absolventi ukončujúci štúdium titulom PhD. si vedú stále skoro 

rovnako dobre. Výsledkom je, že výrazné rozdiely medzi absolventmi jednotlivých stupňov 

vzdelania, ktoré existovali už v minulosti, sa stále viac zväčšujú; nožnice medzi nimi sa 

roztvárajú. 
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Napriek súčasnej nie veľmi dobrej ekonomickej situácii a jej vplyvu na možnosti získať 

pracovné miesto nemožno povedať, že by došlo k výraznému zhoršeniu pracovného 

uplatnenia tých, ktorí prácu majú. Jedným z dôkazov je príliš sa nemeniaci podiel mladých 

ľudí, ktorí pracujú na tzv. stabilných pracovných miestach (teda napríklad zamestnanci so 

zmluvou na dobu neurčitú, štátni zamestnanci, samostatne zárobkovo činné osoby a pod.). V 

takomto type práce pracovali zhruba dve tretiny absolventov tak z kohorty roku 2004, ako z 

kohorty roku 2010. Druhým dôkazom je vývoj príjmov. Medián čistých príjmov celej 

generácie 2010 tri roky po opustení školy bol takmer rovnaký ako u všetkých absolventov z 

kohorty roku 2004. Na jar roku 2013 to činilo 1 450 € mesačne.  

 

Pri pohľade na mladých ľudí, ktorí v roku 2010 opustili vysokú školu, je vidieť, že aj napriek 

tomu, že sú na tom v porovnaní s absolventmi nižších stupňov vzdelania relatívne dobre, nie 

sú voči dôsledkom zhoršujúcej sa hospodárskej situácie imúnni. Hoci sa ich priemerná 

kvalifikačná úroveň – vďaka zavedeniu novej kvalifikačnej trojstupňovej štruktúry LMD 

(Licencia, Master, Doctorat) – oproti ich predchodcom z roku 2004 zvýšila, zvýšila sa taktiež 

pravdepodobnosť, že budú nezamestnaní, a taktiež sa znížili ich priemerné príjmy. Okrem už 

spomínaných výnimiek (absolventi technických, špecializovaných vysokých škôl 

zdravotníctva a sociálnej starostlivosti a absolventi ukončujúci štúdium titulom Ph.D.), sa pre 

všetkých ostatných situácia zhoršila. Najhoršie na tom sú tí, ktorí nedokázali ukončiť štúdium 

a získať vysokoškolský diplom. 

 

Celkovo bolo v roku 2013, teda tri roky po opustení vysokoškolského štúdia (s titulom alebo 

bez neho), 13 % nezamestnaných. To predstavuje nárast o štyri percentuálne body oproti 

generácii tých, ktorí ukončili vysokú školu v roku 2004. Hospodárska recesia mala vplyv aj na 

zníženie platov (kúpnej sily) absolventov vysokých škôl. Čistý mesačný príjem po troch 

rokoch na trhu práce bol v priemere nižšie ako v prípade absolventov z roku 2004.  

 

Rozdiely v miere nezamestnanosti a v príjmoch nie sú ale spojené len s úrovňou získaného 

vzdelania a kvalifikácie, ale tiež s odborovým zameraním študijného programu. Z tých, ktorí 

absolvovali krátke študijné programy, majú najnižšiu nezamestnanosť aj najvyššie príjmy 

absolventi dvoch alebo trojročných špecializovaných vysokých škôl zdravotníctva a sociálnej 

starostlivosti. Dobre na tom sú aj absolventi odborného vzdelávania prvého stupňa. 

Absolventi päť a viacročných študijných programov majú väčšinou priemerné príjmy vyššie a 

mieru nezamestnanosti nižšiu ako ich kolegovia, ktorí absolvovali krátke študijné programy. 

Týka sa to aj napríklad absolventov inžinierskych a obchodných škôl, ale nie absolventov 

jednoročných magisterských programov.  

 

Skúmanie kohorty absolventov roku 2010 potvrdzuje, že v súvislosti so zhoršujúcou sa 

ekonomickou situáciou sa prechod zo vzdelávania do práce stal oveľa obtiažnejším. 

Predovšetkým sa ukazuje, že sa prehlbujú rozdiely medzi jednotlivými kvalifikačnými 

úrovňami. Nejde o nový jav. Už v minulosti sa tieto rozdiely počas ekonomickej krízy 

zhoršovali, aby potom v čase hospodárskeho vzostupu opäť došlo k ich zmenšeniu. Avšak 

len čas ukáže, či účinky tej dnešnej pretrvávajúcej krízy budú dočasné, alebo závažnosť 

krízy priniesla radikálnejšie štrukturálne zmeny v podmienkach, za ktorých mladí ľudia 

vstupujú na trh práce. Aj naďalej platí, že niektorí mladí ľudia z tejto kohorty nemajú 

zamestnanie ani po troch rokoch na trhu práce, čo zvyšuje riziko ich sociálnej exklúzie. 

Céreq plánuje kohortu absolventov 2010 opäť skúmať aj v dlhodobejšom horizonte, a to 
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prostredníctvom opakovaných prieskumov ešte 5 a 7 rokov po absolvovaní, teda v rokoch 

2015 a 2017. 

 

Francúzske univerzity musia sledovať uplatnenie svojich absolventov 
 

Už od roku 2009 francúzske verejné univerzity zisťujú, ako sa dva a pol roka po získaní 

diplomu darí ich absolventom na pracovnom trhu. Získané údaje potom súhrnne spracováva 

a na svojich webových stránkach každoročne zverejňuje ministerstvo školstva (Ministère de 

l´éducation nationale, de l´enseignement supérieur et de la recherche). V roku 2014 boli v 

súhrnnej správe o prechode absolventov z vysokých škôl na pracovný trh (Insertion 

professionnelle des diplômés 2011 de l’université) zverejnené údaje o absolventoch z roku 

2011. Tridsať mesiacov po získaní diplomu (teda na začiatku roka 2014) malo prácu 9 z 10 

absolventov magisterského štúdia, ich platy a kvalifikačná náročnosť práce sa však značne 

líšili. 

 

Povinnosť publikovať štatistické údaje vrátane údajov o zamestnanosti absolventov uložil 

verejným univerzitám už v roku 2007 zákon o autonómii univerzít (La loi relative aux libertés 

et responsabilités des universités, nazývaný tiež LRU alebo Pécresse podľa vtedajšej 

ministerky vo vláde, ktorú vymenoval prezident Nicolas Sarkózy), ktorý taktiež definoval 

zamestnateľnosť absolventov ako jeden zo základných cieľov vysokého školstva. 

 

Prvý celoštátny prieskum, ktorého cieľovou skupinou boli absolventi z roku 2007, bol 

realizovaný v období od decembra 2009 do apríla 2010 a výsledky publikované v júni 2010; 

minuloročný prieskum uskutočnený od decembra 2013 do apríla 2014 bol teda už piaty v 

poradí. Ministerstvo školstva prieskum koordinuje a financuje (prvý prieskum v roku 

2009/2010 ich stál 750 tisíc €), vysoké školy ho implementujú písomne, cez internet alebo 

kladením otázok po telefóne, na základe jednotnej metodiky a dotazníka, ktoré vydáva 

ministerstvo, aby bola medzi školami zaručená porovnateľnosť dát. Údaje z jednotlivých škôl 

sú potom ministerstvom súhrnne spracované a zverejnené. 

 

Podiel použiteľných odpovedí absolventov (návratnosť) je v priemere 71 %, ale výrazne sa 

líši podľa tej ktorej inštitúcie vyššieho vzdelávania, od 28 % po 92 %. Pretože počet 

respondentov aj podiel ich odpovedí pochopiteľne ovplyvňuje kvalitu výsledkov, nezverejňujú 

sa tie údaje, kde počet respondentov klesne pod 30 a podiel odpovedí (návratnosť) pod 30 

%, a údaje s návratnosťou menej ako 50 % sa označia. 

 

Prieskum prináša podrobné informácie o viac ako sto tisícoch absolventov troch typov 

(stupňov) vysokoškolského štúdia:  

 dvojročného diplomového (DUT – diplôme universitaire de technologie), ktoré možno 

študovať na odborne zameraných univerzitných technologických inštitúciách, tzv. 

IUT (Institut universitaire de technologie), ktoré vznikali postupne v procese 

diverzifikácie francúzskeho vysokého školstva po roku 1966;  

 trojročného odborného bakalárského (LP – licence professionnelle), ktoré je 

zavedené od roku 1999, zahŕňa troj až štvormesačné stáže a je zamerané na vstup 

do zamestnania, ale do určitej miery umožňuje taktiež pokračovať v magisterskom 

štúdiu;  

http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pid24624/taux-insertion-professionnelle-des-diplomes-universite.html
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pid24624/taux-insertion-professionnelle-des-diplomes-universite.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Liberties_and_Responsibilities_of_Universities
http://en.wikipedia.org/wiki/Liberties_and_Responsibilities_of_Universities
http://en.wikipedia.org/wiki/Val%C3%A9rie_P%C3%A9cresse
http://fr.wikipedia.org/wiki/Dipl%C3%B4me_universitaire_de_technologie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Institut_universitaire_de_technologie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Licence_professionnelle
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 päťročného magisterského (Master), ktoré zodpovedá druhému cyklu 

štruktúrovaného štúdia, ktoré sa vo Francúzsku označuje ako Réforme LMD 

(licence–master–doctorat).  

 

Absolventi bakalárskeho všeobecného štúdia sa v rámci tohto prieskumu nesledujú, pretože 

veľká väčšina z nich pokračuje v štúdiu (väčšina z nich na magisterskej úrovni). Obdobné 

údaje sú k dispozícii aj za niektoré elitné a väčšinou výrazne selektívne školy grandes écoles 

(veľké školy) inžinierskeho a podnikateľského zamerania, ktoré však stoja úplne mimo 

univerzitný systém.  

 

Do jedného z vyššie uvedených typov univerzitného štúdia sú zapísané zhruba necelé dve 

tretiny všetkých vysokoškolských študentov, nakoľko možnosti vysokoškolského štúdia sú vo 

Francúzsku skutočne mimoriadne rôznorodé a štruktúrované. Zostávajúca asi tretina 

vysokoškolákov študuje napríklad v dvojročných (pomaturitných) technických sekciách (STS, 

section de technicien supérieur), vo veľkých školách či v prípravných triedach pred štúdiom 

na veľkých školách (CPGE, classes préparatoires aux grandes écoles), v rôznych 

inžinierskych, obchodných alebo zdravotníckych školách a pod. 

 

Z celkovej vzorky absolventov, ktorí na začiatku roka 2014 odpovedali na otázky svojich 

alma mater, je 10 % absolventov DUT, 51 % absolventov LP a 38 % absolventov Master.  

Zisťuje sa šesť hlavných charakteristík absolventov: 

 miera zamestnanosti definovaná ako podiel absolventov, ktorí sú zamestnaní, k 

celkovému počtu absolventov, ktorí nepokračujú v štúdiu a vstúpili na trh práce (teda 

sú zamestnaní alebo nezamestnaní) – taux insertion, 

 podiel zamestnaných na vyššej a strednej socioprofesijnej (kvalifikačnej) úrovni podľa 

francúzskej klasifikácie povolaní (PCS) – emplois niveau cadre ou professions 

intermédiaires, 

 podiel zamestnaných na dobu neurčitú – emplois stables, 

 podiel zamestnaných na plný úväzok – emplois à temps plein, 

 medián čistého mesačného príjmu (mzda alebo plat vrátane odmien) zamestnaných 

na plný úväzok – salaire mensuel net median sur emplois temps plein, 

 hrubý ročný príjem pre porovnanie príjmov vo verejnom a v súkromnom sektore.  

 

Ďalej sa zisťuje päť doplnkových charakteristík:  

 podiel zamestnaných na vyššej kvalifikačnej úrovni (cadre) podľa francúzskej 

klasifikácie povolaní (PCS),  

 miera mobility, teda podiel absolventov pracujúcich v inom francúzskom regióne, než 

študovali, prípadne v zahraničí,  

 prvý a tretí kvartál mesačného príjmu zamestnaných na plný úväzok, 

 podiel žien.  

 

Spomínané charakteristiky sú tiež rozdelené do štyroch veľkých odborových oblastí štúdia 

(domaines):  

 právo, ekonómia a manažment (DEG – droit, economie, gestion),  

 literatúra, jazyky, artistické odvetvia (LLA – lettres, langues, arts),  

 humanitné a spoločenské vedy (SHS – sciences humaines et sociales),  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Master_%28France%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9forme_Licence-Master-Doctorat
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9forme_Licence-Master-Doctorat
http://en.wikipedia.org/wiki/Grandes_%C3%A9coles
http://fr.wikipedia.org/wiki/Section_de_technicien_sup%C3%A9rieur
http://fr.wikipedia.org/wiki/Section_de_technicien_sup%C3%A9rieur
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid20182/classes-preparatoires-aux-grandes-ecoles-c.p.g.e.html
http://fr.wikipedia.org/wiki/Professions_et_cat%C3%A9gories_socioprofessionnelles_en_France
http://fr.wikipedia.org/wiki/Professions_et_cat%C3%A9gories_socioprofessionnelles_en_France
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 prírodné vedy, technické odbory, zdravotníctvo (STS – sciences, technologies, 

santé).   

 

Štyri veľké oblasti štúdia sú potom ďalej členené do skupín odborov (tých je celkovo 13) a na 

tretej úrovni do (hlavných) odborov štúdia (tých je spolu 51). 

 

Pre absolventov magisterského štúdia (Master) sú hlavné ukazovatele a väčšina tých 

vedľajších členené tiež podľa univerzity (pokiaľ však počet respondentov aj podiel odpovedí 

zodpovedajú uvedeným kritériám). Dopĺňajú ich ešte ďalšie sociálne a ekonomické 

charakteristiky: miera regionálnej nezamestnanosti, percento absolventov, ktorí počas štúdia 

poberali sociálne štipendium a medián čistého mesačného príjmu pracovníkov vo veku 25-29 

rokov, ktorí pracujú na plný úväzok v danom regióne na vyššej a strednej socioprofesijnej 

(kvalifikačnej) úrovni. 

 

Výsledky prieskumu v roku 2014  
 

Oproti predchádzajúcemu roku sa nezmenila 90 %-ná miera zamestnanosti absolventov 

Master, u ďalších dvoch druhov štúdia stúpla o jeden percentuálny bod, na 92 % v prípade 

LP a na 88 % u DUT (v nasledujúcom grafe označuje popiska Master ens. zvlášť tých 

absolventov, ktorí si doplnili učiteľskú spôsobilosť pre vyštudovaný odbor). Súčasne sa tiež 

zvýšil podiel tých, ktorí po získaní diplomu v štúdiu ďalej pokračujú alebo sa do neho v 

sledovanom období vrátili (poursuites études). Najmarkantnejšie je to u absolventov LP (z 29 

% na 34 %), miernejšie potom u absolventov Master (z 39 % na 40 %) a DUT (z 87 % na 88 

%), aj keď je potrebné upozorniť, že tí v štúdiu pokračujú zďaleka najčastejšie.15  

 

V inom regióne, než sídli univerzita, na ktorej študovali, pracuje 45 % absolventov Master a 7 

% pracuje v zahraničí. Pomer zodpovedajúci LP je 39 %, respektíve 3 %, a u DUT 33 %, 

respektíve 3 %. 

 

 

                                                
15

 Rouaud, P. et Joseph, O. (coordination): Quand l'Ecole est finie. Premiers pas dans la vie active. Céreq, 2014 

http://www.cereq.fr/index.php/publications/Ouvrages/Quand-l-Ecole-est-finie.-Premiers-pas-dans-la-vie-active
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Zdroj: Céreq, 2014 

 

Väčšina pracovných miest, ktoré získali absolventi Master, bola dlhodobá, na plný úväzok a 

na vyššej kvalifikačnej úrovni. Medzi absolventmi jednotlivých oblastí a odborov štúdia však 

rovnako ako v predchádzajúcich rokoch existovali určité rozdiely. Takých miest bolo v 

odborovej oblasti štúdia DEG 91 %, v oblasti STS 90 %, v oblasti SHS 88 % a v oblasti LLA 

87 %. 

 

Rozdiely medzi oblasťami štúdia DEG a STS, ktoré spolu predstavujú asi trištvrte všetkých 

absolventov, a oblasťami SHS a LLA, boli najviac výrazné na úrovni platu: medián 

mesačného príjmu činil pre prvé dve oblasti štúdia 2 000 € oproti 1 700 € pre druhé dve 

oblasti štúdia, obdobne medián ročného platu bol 31 200 € v prvom prípade, a len 26 500 € v 

druhom.  

 

 
Zdroj: Céreq, 2014 

 

Rovnako ako o rok skôr, aj v roku 2014 pracovalo 62 % absolventov Master v privátnom 

sektore, 21 % vo verejnej správe (tento podiel je taktiež stabilný) a zvyšných približne 17 % 

ich pracuje v iných organizáciách a združeniach (associations). Medzi absolventmi Master 

bolo 59 % žien, najviac (81 %) v oblasti štúdia LLA, potom 73 % v oblasti štúdia SHS, 59 % v 

oblasti štúdia DEG a 41 % v oblasti štúdia STS. 

 

Veľmi zaujímavé sú samozrejme údaje o jednotlivých odboroch štúdia a o absolventoch 

rôznych vysokoškolských inštitúcií. Najvyššií medián ročného príjmu (39 700 €) majú 

absolventi Université Panthéon-Assas Paris 2, naopak najnižšií (22 700 €) potom absolventi 

Université Rennes 2. Údaje o absolventoch rôznych odborov sú uvedené v nasledujúcej 

tabuľke.  

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Association
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Zdroj: Céreq, 2014
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Takisto je možné na záver kapitoly o monitorovaní a výskume uplatnenia absolventov 

vysokých škôl vo Francúzsku pozrieť sa na ukážku jedného z veľmi zaujímavých výstupov 

výskumu uplatnenia absolventov francúzskych univerzít v roku 2014. Ukazuje základné 

charakteristiky zamestnateľnosti a uplatnenia absolventov v jednotlivých tzv. školoborech, 

ktoré predstavujú kombináciu údajov o škole, ktorú absolvent študoval a o odbore, v ktorom 

štúdium absolvoval. 

 

Základnými charakteristikami sú pritom miera nezamestnanosti absolventov 

(zamestnateľnosť), podiel absolventov pracujúcich v povolaní, ktoré si vyžaduje 

vysokoškolské vzdelanie (kvalifikačná náročnosť) a jeho priemerný hrubý mesačný príjem 

(medián mesačného príjmu). Jednotlivé školobory sú v nasledujúcej tabuľke zoradené v 

zostupnom poradí začínajúc od tých, ktoré majú najvyšší kompozitný index (celkové skóre), 

teda štandardizovaný a vážený priemer všetkých troch uvedených charakteristík (ide 

samozrejme len o ukážku prvej približne desiatky najúspešnejších školoborov z celkového 

počtu niekoľkých stoviek). 

 

 

                                                
16

 Ménard, B.: Sortants du supérieur: la hausse du niveau de formation n'empêche pas celle du chômage. Bref du 

Céreq, n° 322, 2014 

Ensemble formations juridiques, économiques et de gestion 91,1 60,9 86,1 2006 31296

Droit 89,9 61,5 86,4 1939 30292

Économie 88,7 59,6 87,1 1988 30986

Gestion 92,9 63,1 87,2 2079 32460

Autres formations juridiques, économiques et de gestion 87,9 53,9 80,1 1904 29680

Lettres, langues, arts 86,9 52,3 76,9 1682 26219

Ensemble sciences humaines et sociales 88,0 60,3 84,3 1692 26388

Histoire-géographie 86,0 49,0 76,9 1679 26163

Psychologie 92,2 82,1 93,7 1635 25494

Information communication 88,9 59,3 84,0 1807 28203

Autres sciences humaines et sociales 85,1 53,3 82,7 1717 26737

Ensemble sciences, technologies et santé 90,1 76,0 94,9 2000 31182

Sciences de la vie et de la terre 85,2 65,5 92,3 1775 27692

Sciences fondamentales 90,9 77,5 96,3 2044 31826

Sciences de l'ingénieur 92,0 86,0 97,9 2103 32820

Informatique 95,9 93,7 99,1 2145 33434

Autres sciences, technologies et santé 91,4 65,3 89,7 1857 28910

Masters enseignement 96,8 75,6 87,7 1706 26593

Masters enseignement : premier degré 96,0 68,9 83,0 1657 25793

Masters enseignement : second degré, CPE... 97,8 85,4 94,5 1800 28091

Francúzsko: Absolventi vysokých škôl v roku 2014

Vyštudovaný odbor vysokoškolského vzdelania

Podiel zamestnaných (v %) Medián príjmu (v EUR)

miera 

zamestna-

teľnosti

kvalifikačná úroveň

vyššia
vyššia 

a stredná

čistý 

mesačný

hrubý 

ročný

http://www.cereq.fr/index.php/publications/Bref/Sortants-du-superieur-la-hausse-du-niveau-de-formation-n-empeche-pas-celle-du-chomage
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2.7 Európsky projekt EUROGRADUATE (2014-2015)  

 

Dvojročný projekt EUROGRADUATE (spracovanie štúdie zaoberajúcej sa realizovateľnosťou 

európskeho prieskumu absolventov vysokých škôl), ktorý je riešený v rokoch 2014-2015, 

vznikol ako reakcia na globalizáciu vysokoškolského vzdelávania a súčasný očividný 

nedostatok porovnateľných údajov a údajov o uplatnení absolventov vysokých škôl v rôznych 

krajinách Európy. 

 

Záujem o sledovanie a hlbšiu analýzu výsledkov vysokoškolského vzdelávania pritom 

naďalej rastie. Rad politikov, odborníkov i laická verejnosť si stále častejšie kladú otázky, či a 

do akej miery prispieva štúdium na vysokej škole k rastu a lepšej uplatniteľnosti absolventov. 

Pritom však žiadne dostupné dáta nie sú schopné ponúknuť porovnateľné a dostatočne 

výpovedné údaje naprieč európskymi krajinami, ktoré by pomohli odpovedať na takéto 

otázky. V týchto súvislostiach bola štúdia uskutočniteľnosti projektu EUROGRADUATE 

navrhnutá tak, aby preskúmala možnosti realizácie celoeurópskeho prieskumu absolventov 

vysokých škôl, vďaka ktorému bude možné pravidelne zhromažďovať a analyzovať 
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porovnateľné a komplexné údaje o absolventoch vysokých škôl naprieč európskymi 

krajinami. 

 

Za týmto účelom zhromaždilo konzorcium štyroch organizácií (DZHW z Nemecka, HIS z 

Rakúska, SVP z Českej republiky a Medzinárodná organizácia študentov ESU) odpovede na 

položené otázky niekoľkými rôznymi spôsobmi. Jedným bola analýza už existujúcich 

medzinárodných dátových súborov. Boli analyzované dátové súbory z niekoľkých 

najrelevantnejších medzinárodných prieskumov (napr. ESS, PIAAC, ELFS) a tieto súbory 

boli posúdené z hľadiska ich vhodnosti pre monitorovanie a analýzu absolventov vysokých 

škôl v Európe. Ďalším spôsobom získavania údajov sa stali vlastné prieskumy. Dopytované 

boli národné ministerstvá, národné rektorské konferencie a výskumníci zaoberajúci sa 

absolventmi vysokých škôl. Národné ministerstvá zodpovedné za oblasť vysokého školstva a 

národné rektorské konferencie boli dopytované najmä na to, či sa v príslušnej krajine už 

prieskum absolventov vysokých škôl v nejakej podobe uskutočnil, alebo sa pravidelne 

uskutočňuje, aký bol alebo je tematický rozsah týchto projektov, a predovšetkým, aké sú ich 

požiadavky a očakávania vzhľadom na celoeurópsky prieskum EUROGRADUATE a aké 

témy by mal takýto prieskum riešiť. Obdobne boli potom dopytovaní aj zainteresovaní 

výskumníci, ktorí už realizovali národný prieskum uplatnenia absolventov, prípadne boli 

zapojení do projektov medzinárodných (ako napríklad REFLEX, HEGESCO, CONGRAD 

pod.). Odpovedali na otázky ohľadom obsahu aj spôsobu vykonania nového 

medzinárodného prieskumu. Ďalej boli realizované expertné rozhovory so zástupcami 

zainteresovaných organizácií, ako sú predovšetkým EC, EUA, EURASHE, ESU, 

BUSINESSEUROPE, EUROCHAMBRES a ETUCE alebo vedúcimi výskumníkmi veľkých 

medzinárodných projektov, ako sú ESS, Eurostudent, PIAAC, PISA, REFLEX, TIMSS a U- 

Multirank. Dôležité vstupy predstavovali tiež diskusie s členmi dvoch rád projektu 

EUROGRADUATE: Scientific Board a Stakeholders' Board. 

 

Hlavným výsledkom štúdie uskutočniteľnosti EUROGRADUATE sa na konci roka 2015 stane 

navrhovaný model európskeho zisťovania uplatnenia absolventov vysokých škôl, ktorý je 

založený na dopyte a požiadavkách zainteresovaných organizácií a výskumníkov a ktorý 

pritom zohľadňuje technické, ekonomické, právne, prevádzkové aj časové aspekty 

uskutočniteľnosti. Výsledkom projektu uskutočniteľnosti prieskumu EUROGRADUATE je 

návrh prieskumu, ktorý poskytne dáta na mikroúrovni (úrovni jednotlivcov) tak, aby bolo 

možné vykonať komplexné analýzy a reagovať na potreby rôznych skupín užívateľov.  

 

V ideálnom prípade by európsky prieskum absolventov vysokých škôl mal mať od svojho 

začiatku panelový dizajn, zahŕňať tri skupiny absolventov (čerstvých absolventov, 

absolventov po piatich rokoch od absolvovania a absolventov po deviatich rokoch od 

absolvovania vysokej školy) a dotazovaní by mali byť aspoň absolventi úrovní ISCED 6 

(bakalári) a ISCED 7 (magistri) zo všetkých typov vysokoškolských inštitúcií. Prioritnou 

formou bude on-line podoba prieskumu, iné spôsoby oslovenia respondentov (telefón, list) 

budú predstavovať len doplnkový spôsob kontaktu s absolventmi. Obsahovým základom 

prieskumu budú nasledujúce oblasti: prechod na trh práce, získanie zamestnania 

a upevnenie pozície na pracovnom trhu, kvalita vysokoškolského vzdelávania, pokrývajúce 

tiež získané kompetencie a prípadný nesúlad v získaných a potrebných zručnostiach, 

a mobilita absolventov.   
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Cieľom je postupné zapojenie všetkých krajín Európskej únie, a tiež ostatných európskych 

krajín (členov EHEA). Pokiaľ nebude možné od začiatku pokryť všetky krajiny, bude snahou 

zaistiť účasť takých krajín, aby boli pokryté všetky charakteristické prvky európskeho 

priestoru (krajiny hlavných regiónov EÚ, malé a veľké krajiny, väčšina veľkých 

vysokoškolských sytémov). Cieľom európskeho prieskumu EUROGRADUATE nebudú 

analýzy na úrovni jednotlivých vysokých škôl alebo ich súčastí, ale analýzy na národnej 

úrovni. Model však umožní v každej krajine také rozšírenie zberu dát, aby  bolo možné 

porovnávanie na úrovni inštitúcií (vysokých škôl alebo aj fakúlt) alebo regiónov a ich 

porovnanie na medzinárodnej úrovni – bude to závisieť výlučne na národnom záujme 

o rozšírenie vzorky respondentov. Štúdia uskutočniteľnosti navrhuje, aby projekt európskeho 

prieskumu uplatniteľnosti absolventov bol riadený ústredným koordinačným tímom alebo 

konzorciom výskumných inštitúcií na celoeurópskej úrovni, ktorý zaistí vysokú kvalitu 

všetkých procesov a činností realizovaných v rámci projektu. Súčasťou štúdie je tiež návrh 

združeného financovania európskych prostriedkov (predovšetkým pre koordináciu a riadenie 

projektu) a národných zdrojov (predovšetkým pre zber dát na národnej úrovni).  

 

Najbližším cieľom na ceste k realizácii európskeho projektu je budovanie siete 

EUROGRADUATE, to znamená európskej siete výskumných a ďalších zainteresovaných 

organizácií, pre výmenu dôležitých informácií v postupných krokoch na ceste k európskemu 

projektu prieskumu zamestnateľnosti a uplatnenia absolventov na pracovnom trhu.  

 

V priebehu riešenia projektu a pred spracovaním záverečnej štúdie uskutočniteľnosti bola 

pripravená sada podkladových materiálov a rozborov, ktoré zahŕňajú napríklad vyššie 

spomenuté hodnotenie zainteresovaných subjektov na národnej úrovni. Zapojenie krajín do 

európskeho projektu prieskumu uplatnenia absolventov EUROGRADUATE hodnotili ako 

dôležité predovšetkým ministerstvá školstva – 80 % zo všetkých ministerstiev (pod ktoré 

spadajú vysoké školy) hodnotí účasť svojej krajiny ako nadpriemerne dôležitú (hodnoty 4 a 5 

na päťstupňovej škále 1-5) a ich priemerné skóre v celej Európe je 4,0. Takmer rovnako 

vysokú hodnotu významu pre celý vysokoškolský systém dali aj rektorské konferencie – 67 

% hodnotí účasť ako nadpriemerne dôležitú a priemerné skôre za rektorské konferencie 

dosahuje úroveň 3,8. O niečo nižšie je hodnotenie významu účasti v projekte zo strany 

rektorských konferencií, ale z pohľadu (vlastnej) vysokej školy – 45 % hodnotí účasť školy 

ako nadpriemerne dôležitú a priemerné skôre je 3,5. Skupinou, ktorá je najviac presvedčená, 

že účasť krajiny na prieskume je významná, sú výskumníci, ktorí sa touto oblasťou zaoberajú 

– za nadpriemerne dôležitú považuje účasť krajiny 88 % z nich a priemerné skóre je 4,5. 

 

Hodnotenie dôležitosti účasti v európskom prieskume uplatnenia absolventov vysokých 
škôl 
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Vysvetlivky: Ľavý stĺpec zobrazuje hodnotenie ministerstiev, druhý stĺpec zľava hodnotenie 

rektorských konferencií z pohľadu rektorských konferencií, druhý stĺpec sprava hodnotenie 

rektorských konferencií z hľadiska vysokých škôl a pravý stĺpec hodnotenie výskumníkov, ktorí sa 

zaoberajú uplatnením absolventov vysokých škôl.  

Zdroj: EUROGRADUATE Consortium, 2015
17

 

 

 

Je zrejmé, že výsledky projektu EUROGRADUATE umožnia porovnávať zamestnateľnosť 

a uplatnenie absolventov vysokých škôl z danej krajiny s celkovými charakteristikami 

medzinárodného súboru, prípadne s absolventmi iných krajín. Teda skôr len na úrovni celých 

vysokoškolských systémov, prípadne v členení absolventov podľa vysokoškolských sektorov, 

alebo typov škôl, veľkých regiónov, skupín odborov štúdia alebo iných agregovaných 

ukazovateľov.  

 

Pre samotné vysoké školy bude však dôležitejšie, či bude možné na národnej úrovni získať 

tak rozsiahlu vzorku absolventov (presnejšie povedané, či bude na národnej úrovni záujem 

a ochota financovať získanie tak rozsiahlej vzorky), ktorá umožní jednotlivým vysokým 

školám porovnanie s niektorými inými školami nielen z rovnakej krajiny, ale aj z iných 

európskych krajín, ktoré tiež svoje vzorky rozšíria podľa obdobných kritérií.   

 

Slovenské hodnotenie sa do istej miery odchyľuje od hodnotenia ďalších európskych krajín: 

slovenské ministerstvo hodnotí účasť ako priemerne dôležitú (3), vo väčšine ostatných krajín 

je však hodnotenie ministerstiev vyššie; naopak, na najvyššej úrovni dôležitosti hodnotí účasť 

                                                
17 Testing the Feasibility of a European Graduate Study. Draft of the Final report of the EUROGRADUATE 

feasibility study. EUROGRADUATE Consortium, 2015 
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krajiny na prieskume slovenská rektorská konferencia (5), ako aj rektori ako predstavitelia 

slovenských vysokých škôl (5).  

 

Nasledujúca tabuľka ukazuje relatívnu dôležitosť z hľadiska ministerstiev, rektorských 

konferencií a výskumníkov v jednotlivých oblastiach, ktorým by mal sa prieskum venovať.  

 

Relatívny význam jednotlivých oblastí prieskumu 
 

 Ministerstvá Rektorské konf. Výskumníci 

Prechod na trh práce 1 1 1 

Zamestnateľnosť 2 2 2 

Nesúlad v znalostiach 3 8 3 

Kompetencie ako výsledok štúdia 4 4 5 

Kvalita vysokých škôl 5 3 5 

Návratnosť vzdelávania  6 7 7 

Mobilita absolventov 6 4 9 

Rovnaké príležitosti  8 4 4 

Kompetencie po absolvovaní 8 10 7 

Mobilita počas štúdia 10 9 10 

Porovnanie jednotlivých vysokých škôl 11 11 11 

Pozn. dôležitosť jednotlivých oblastí je zoradená od 1 (najvyššia dôležitosť) po 11 (najnižšia 

dôležitosť). 

Zdroj: EUROGRADUATE Consortium, 2015 

 

 

Prechod na trh práce a aspekty zamestnateľnosti sú hodnotené všetkými tromi skupinami 

najvyššie. Pomerne charakteristické je, že nesúlad v znalostiach zaujíma ministerstvá a 

výskumníkov, avšak oveľa menej zástupcov vysokých škôl. Dôležitou oblasťou sú aj 

kompetencie a kvalita vysokých škôl. 

 

Z ďalších výpovedí vyplýva, že je dôležité, aby sa takýto prieskum realizoval nielen raz, ale 

aby bol opakovaný a najlepšie pravidelný.   
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3. Zhrnutie a hlavné závery  

 

 

Monitorovanie a hodnotenie zamestnateľnosti a uplatnenia absolventov vysokých škôl sa 

stáva vo vysokoškolských systémoch väčšiny rozvinutých krajín štandardnou súčasťou jeho 

rozvoja. V mnohých krajinách existuje priama zákonná povinnosť vysokých škôl uplatnenie 

svojich absolventov sledovať. Ide napríklad o Nemecko, Taliansko, Rakúsko, Českú 

republiku, Dánsko, Estónsko, Holandsko či Švédsko. Vysoké školy to riešia buď samostatne 

a organizujú vlastné prieskumy, mnohokrát však tiež vstupujú do rôznych projektov, ktoré im 

umožnia porovnať výpovede a postavenie vlastných absolventov s absolventmi ďalších 

vysokých škôl. Takýto prístup je rovnako vhodný a často používaný pre celoštátne 

sledovanie absolventov na centrálnej úrovni. Poskytuje potom tiež vládnym inštitúciám 

(napríklad ministerstvám) možnosť prípadne zohľadniť výsledky uplatnenia absolventov 

vysokých škôl do vlastných strategických krokov pri riadení vysokého školstva a vytváraní 

systémových podmienok pre efektívne správanie jednotlivých vysokoškolských inštitúcií. V 

niektorých krajinách (napríklad Bulharsko, Dánsko, Litva) sú napríklad výsledky uplatnenia 

absolventov podmienkou žiadosti VŠ inštitúcií o obnovenie akreditácie svojich študijných 

programov. V iných zasa údaje o zamestnateľnosti vstupujú do pravidiel financovania 

vysokých škôl. 

 

Zamestnateľnosť a uplatnenie absolventov vysokých škôl sa v posledných rokoch, po 

nebývalej expanzii vysokých škôl a v čase doznievajúcej ekonomickej krízy, stáva jedným z 

naliehavých problémov ďalšieho rozvoja vysokého školstva v Európe. Hrá ústrednú úlohu tak 

v stratégii EÚ pre reformu vysokého školstva (Supporting growth and jobs: An agenda for the 

modernisation of Europe’s higher education systems), ako aj v stratégiách Europe 2020 

i Education and Training 2020. Európska komisia pritom zdôrazňuje, že vysoké školy majú 

za úlohu vybaviť svojich absolventov potrebnými znalosťami prenositeľnými zručnosťami, že 

je nevyhnutná účasť zamestnávateľov na príprave a realizácii študijných programov, ktoré 

majú obsahovať aj prax, a že je nutné sledovať uplatnenie absolventov na trhu práce, aby sa 

mohla posúdiť relevantnosť študijných programov. Napríklad správa o modernizácii 

vysokého školstva v Európe (Modernisation of Higher Education in Europe: Access, 

Retention and Employability), ktorú v roku 2014 spracovala Európska informačná sieť 

Eurydice, je venovaná okrem iného práve tomu, ako na toto všeobecné zadanie reagujú 

jednotlivé členské krajiny. 

 

Výskumy zamestnateľnosti absolventov sú mimoriadne dôležité v krajinách ako je napríklad 

Slovensko (alebo Česká republika), kde v pracovnej sile podstatne pribúda absolventov 

vysokých škôl ako dôsledok expanzie vysokého školstva. Rýchly rast počtu absolventov 

spôsobuje nielen postupné zapĺňanie obvyklých pracovných miest vysokoškolákov, ktoré pri 

ich nedostatku vykonávali aj absolventi s nižším vzdelaním, avšak postupne vysokoškoláci 

obsadzujú aj tie miesta, ktoré tradične neboli vysokoškolské. V takejto situácii je veľmi 

dôležité sledovať, ako sa absolventi uplatňujú, aké povolania vykonávajú, ako sa rozvíja ich 

kariéra, čo zahŕňa sledovanie radu charakteristík. 

 

K obvykle sledovaným oblastiam, ktoré sú v rámci výskumu sledované, patrí: zmapovanie 

všetkých absolvovaných štúdií, retrospektívne hodnotenie študijnej ponuky a podmienok 

štúdia, sebahodnotenie kompetencií nadobudnutých štúdiom, spôsoby hľadania práce, 

http://ec.europa.eu/education/library/policy/modernisation_en.pdf
http://ec.europa.eu/education/library/policy/modernisation_en.pdf
http://ec.europa.eu/europe2020/index_cs.htm
http://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/evropska-spoluprace-ve-vzdelavani-a-odborne-priprave
http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/165EN.pdf
http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/165EN.pdf
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charakteristiky prvého a súčasného zamestnania (samozrejme vrátane odvetvovej a 

profesijnej klasifikácie), horizontálna a vertikálna zhoda medzi absolvovaným štúdiom a 

vykonávanou prácou, spokojnosť s prácou a otázky týkajúce sa regionálnej a medzinárodnej 

mobility. 

 

Hoci absolventi postupne obsadzujú aj vysokoškolské pozície, neodráža sa to nijako 

zásadne v ich výpovediach (výsledok série českých výskumov REFLEX) o spokojnosti so 

zamestnaním, čo sa považuje za určité integrálne vyjadrenie ich hodnotenia svojej situácie 

na pracovnom trhu. Ukazuje sa, že je to dôsledkom toho, že vysokoškolské štúdium 

absolvujú aj ľudia, ktorí by ešte pred niekoľkými rokmi na štúdium ani nepomysleli a s 

ukončeným maturitným vzdelaním by na trhu práce našli zodpovedajúcu pracovnú pozíciu 

(sú tu myslení predovšetkým absolventi maturitných učebných odborov a stredných 

odborných škôl, ktorí nemali na stredoškolskej úrovni ktovieaké výsledky a nemali teda ani 

ďalšie študijné ambície) – ich hodnotenia sú potom iné, než očakávané. 

 

Výsledky výskumov teda ukazujú, že absolventi sú v podstate aj s menej kvalifikačne 

náročnou prácou spokojní a opakovane by volili obdobné vzdelanie, ktoré absolvovali – a to 

bez ohľadu na to, aké uplatnenie im to prinieslo. Je tiež zrejmé, že na pracovnom trhu 

dochádza k väčšej konkurencii. Aj takí absolventi vysokých škôl, ktorí možno ani predtým 

neboli veľmi kvalitní, sa dobre uplatňovali predovšetkým preto, že ľudia s ich vzdelaním boli 

potrební. Teraz však majú medzi sebou konkurenciu a samotný titul pre získanie dobrého 

miesta už nestačí, a ako vypovedajú aj zamestnávatelia, väčšina z nich sa pozerá na to, čo 

absolventi skutočne vedia a samotný titul nie je to hlavné pri rozhodovaní, či budú do 

zamestnania na danú pozíciu prijatí. 

 

Dôležitou súčasťou výskumu REFLEX je posúdenie úrovne kompetencií, teda zručností a 

znalostí, ktorá je požadovaná na pracovných miestach, ktoré absolventi zastávajú. Zároveň 

sa pre možnosť zodpovedajúcich vzťahov zisťovalo hodnotenie absolventov, akú úroveň 

kompetencií majú sami a na akej úrovni daných kompetencií ich pripravila vysoká škola. Pri 

hodnotení úrovne kompetencií medzi absolventmi je nutné rozlíšiť, na akých pracovných 

miestach pracujú. Tí, ktorí pracujú na miestach s vyššou kvalifikačné náročnosťou, teda v 

tradičných alebo aj v nových vysokoškolských povolaniach, majú úroveň kompetencií vyššiu 

a aj na ich pozíciách je vyžadovaná výrazne vyššia úroveň ako na pozíciách tých 

absolventov, ktorí sú na pracovných pozíciách s nižšou kvalifikačné náročnosťou. Mierny 

pokles priemernej požadovanej úrovne kompetencií je tak daný predovšetkým nárastom 

podielu absolventov na pozíciách s nižšou kvalifikačnou náročnosťou. V oboch skupinách, 

teda medzi absolventmi na pozíciách s vyššou kvalifikačné náročnosťou a na pozíciách s 

nižšou kvalifikačnou náročnosťou však k žiadnym výrazným zmenám nedošlo. 

 

Podstatné však tiež je, či absolventi majú zodpovedajúcu úroveň kompetencií na svojich 

pracovných miestach. Ukazuje sa, že pomerne vysoké podiely absolventov pracujú na 

miestach, kde sú vyžadované vysoké úrovne kompetencií. Napríklad zo skupiny všetkých 

absolventov sa od 35 % absolventov očakáva (je vyžadované v ich práci), že budú mať 

vysokú úroveň kompetencií vo Schopnosti niesť zodpovednosť alebo Zručnosti komunikovať 

s ľuďmi a vyjednávať, od tretiny vysoká úroveň v Schopnosti zvládať záťažové situácie a 

prekážky, od 29 % absolventov sa očakáva vysoká úroveň v Zručnosti samostatne sa 

rozhodovať a Zručnosti identifikovať a riešiť problémy, u celej štvrtiny absolventov vysoká 
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úroveň v Schopnosti prispôsobiť sa zmeneným okolnostiam, Zručnosti pružného a tvorivého 

myslenia a konania a Zručnosti pracovať s informáciami. 

 

Popri úsilí štátu i vysokých škôl rôznym spôsobom usmerňovať prijímanie vysokoškolákov do 

tých odborov štúdia, po ktorých je na pracovnom trhu dopyt, objavujú sa ďalšie postupy, ako 

zlepšovať vyhliadky absolventov, že po ukončení štúdia získajú a potom si aj udržia 

zodpovedajúcu prácu (zamestnanie alebo samostatnú zárobkovú činnosť). Vysoké školy sa 

snažia zvýšiť zamestnateľnosť svojich absolventov dvoma hlavnými spôsobmi: po prvé, do 

študijných programov začleňujú aj pracovné skúsenosti, praktický výcvik (practical training) a 

štruktúrované praxe v podnikoch alebo u iných zamestnávateľov (work placement), a po 

druhé, svojim študentom poskytujú kariérové poradenstvo (career guidance). Je však 

nepochybné, že predpokladom akýchkoľvek úspešných riešení je dobrá znalosť samotného 

problému uplatnenia absolventov, ktorý vysoké školy dlho podceňovali. Preto sa na tomto 

poli v posledných rokoch objavil celý rad nových aktivít, preto sú realizované projekty na 

úrovni jednotlivých európskych krajín i na úrovni jednotlivých vysokých škôl. A preto sa tiež 

objavila nová iniciatíva Európskej komisie v podobe zadaní projektu uskutočniteľnosti 

(feasibility study) pravidelných celoeurópskych výskumov uplatnenia absolventov vysokých 

škôl Eurograduate. 

 

Významnou súčasťou projektov, ktoré sa zaoberajú výskumom absolventov vysokých škôl v 

dlhšom časovom období, je tiež rozvoj vlastného know-how v oblasti výskumu absolventov. 

Predstavuje to možnosť zohľadniť a zahrnúť do vlastného projektu výskumu absolventov 

najnovšie prístupy a skúsenosti z podobných projektov, ktoré sú realizované v iných 

krajinách. Niektoré európske pracoviská totiž majú s realizáciou takýchto projektov dlhoročnú 

skúsenosť: napríklad nemecký projekt sledovania absolventov Inštitútom pre vysokoškolský 

výskum, dnes DZHW, sa datuje už od roku 1989. Ďalším podstatným prvkom týchto 

projektov je, že sa v nich udržuje časová nadväznosť a stabilita, ktorá umožňuje sledovať 

vývoj kľúčových ukazovateľov uplatnenia absolventov v dlhšom časovom období. Hoci sa v 

rámci vývoja projektov rozvíjajú aj výskumné nástroje, niektoré otázky sú v dotazníkoch 

dlhodobo zachovávané práve preto, aby bolo možné sledovať zmeny v dlhšom časovom 

úseku. 

 

V niektorých krajinách sa dokonca presadzuje požiadavka na longitudinálne monitorovanie 

uplatnenia absolventov. Jedným prístupom je ich sledovanie v kratších časových úsekoch: 

napríklad jeden rok po ukončení štúdia, a ďalej potom tri roky a päť rokov po ukončení 

štúdia. Druhým prístupom je sledovanie skôr v priebehu dlhších časových úsekov: napríklad 

jeden rok po ukončení štúdia, päť rokov a potom desať rokov po ukončení štúdia. Výhodou 

longitudinálnych projektov je, že sa sleduje vývoj uplatnenia u rovnakých jedincov, čo 

umožňuje postihnúť rozmanitosť vývoja kariéry u konkrétnych absolventov. Tieto projekty sú 

samozrejme náročnejšie ako obyčajné jednorazové oslovenie absolventov, avšak aj s 

realizáciou takýchto projektov už existujú skúsenosti (napr. už spomínaný nemecký výskum 

Inštitútom pre vysokoškolský výskum, dnes DZHW, alebo výskum realizovaný v Holandsku 

Univerzitou v Maastrichte). 

 

Longitudinálne monitorovanie vývoja uplatnenia absolventov je navrhnuté aj pre 

celoeurópsky výskum EUROGRADUATE na základe práve dokončovanej štúdie 

uskutočniteľnosti takéhoto nového európskeho zisťovania. Projekt EUROGRADUATE, v 

rámci ktorého je pripravovaná štúdia uskutočniteľnosti, bude ukončený záverečnou 
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konferenciou na prelome februára a marca roku 2016. Samotná realizácia celoeurópskeho 

projektu môže byť zahájená v roku 2017 a vlastné zisťovanie uplatniteľnosti absolventov 

uskutočnené v roku 2018. Vďaka realizácii takéhoto zisťovania bude možné porovnávať 

charakteristiky uplatnenia a rozvoja pracovných kariér absolventov naprieč celou Európou. 

Výhodou zapojenia sa do takého medzinárodného projektu je možnosť porovnávať vývoj 

zamestnateľnosti a uplatnenia absolventov jednej krajiny s vývojom v rôznych iných 

európskych krajinách v závislosti od architektúry vysokoškolských systémov a charakteristík 

štúdia na ich vysokých školách. 

 

Ak bude krajina schopná v takom projekte zaistiť dostatočnú vzorku nielen pre medzinárodné 

porovnanie, ale aj pre úroveň jednotlivých vysokých škôl alebo dokonca ich súčastí (fakúlt), 

bude potom môcť porovnať aj výsledky svojich inštitúcií s podobnými inštitúciami v 

medzinárodnom meradle, čo pre mnohé predovšetkým menšie krajiny predstavuje jedinečnú 

príležitosť ako porovnať charakteristiky vlastných vysokoškolských inštitúcií v 

medzinárodnom meradle. V obmedzenom rámci vysokého školstva jednotlivých krajín často 

ani neexistuje dostatočný počet inštitúcií obdobného typu či zamerania, kde takéto 

porovnanie dáva z určitých hľadísk skutočne zmysel, pretože mnohé charakteristiky 

uplatnenia absolventov sú výrazne závislé napríklad práve na odbore štúdia. 

 

Dôležitým prvkom sledovania uplatnenia absolventov je následná väzba na zdieľanie 

zistených informácií aj so študentmi, ktorí si ešte len volia svojou vysokoškolskú vzdelávaciu 

dráhu. Tým informácie o uplatnení absolventov rôznych vysokých škôl, fakúlt či odborov 

alebo aj spätné hodnotenie získaného vzdelania absolventov so skúsenosťami z trhu práce, 

pomáhajú pri rozhodovaní, akú vzdelávaciu dráhu a akú inštitúciu si majú zvoliť. 

 

Na Slovensku sa v roku 2014 uskutočnili významné aktivity, ktoré pilotne overovali možnosti 

realizácie rozsiahleho priameho zisťovania medzi absolventmi do piatich rokov po skončení 

vysokej školy (úplne ojedinelý súbor zahŕňa údaje od zhruba 15 tisíc absolventov z rokov 

2009-2013) a možnosti získavania dát z inštitucionálnych zdrojov (údaje zo Sociálnej 

poisťovne, dáta z ÚPSVaR a údaje z Centrálneho registra študentov CVTI SR) a ich 

vzájomné prepájanie. Je potrebné konštatovať, že tieto pilotné aktivity dopadli nad 

očakávanie úspešne a jednoznačne preukázali, že na Slovensku existujú možnosti aj 

predpoklady pre zavedenie pravidelného monitoringu zamestnateľnosti a uplatnenia 

absolventov vysokých škôl. 

 

Na základe analyzovaných dát je možné sa tiež v prípade Slovenska (rovnako ako už bolo 

uvedené v kapitole o Francúzsku a o Českej republike) pozrieť na ukážku jedného z veľmi 

zaujímavých výstupov špeciálneho zisťovania uplatnenia českých absolventov z roku 2014. 

Ukazuje základné charakteristiky zamestnateľnosti a uplatnenia absolventov v jednotlivých 

tzv. školoboroch, ktoré predstavujú kombináciu údajov o škole, ktorú absolvent študoval a o 

odbore, v ktorom štúdium absolvoval. 

 

Základními charakteristikami jsou přitom míra nezaměstnanosti absolventů 

(zaměstnatelnost), podíl absolventů pracujících v povolání, které vyžaduje vysokoškolské 

vzdělání (kvalifikační náročnost), a jeho průměrný hrubý měsíční příjem (medián měsíčního 

příjmu). Jednotlivé školobory jsou v následující tabulce seřazeny v sestupném pořadí 

začínající od těch, které mají nejvyšší kompozitní index (celkové skóre), tedy 

standardizovaný a  vážený průměr všech tří uvedených charakteristik (jde samozřejmě 
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pouze o ukázku první zhruba desítky nejůspěšnějších školoborů z celkového počtu několika 

stovek).  

 

Základnými charakteristikami sú pritom miera nezamestnanosti absolventov 

(zamestnateľnosť), podiel absolventov pracujúcich v povolaní, ktoré si vyžaduje 

vysokoškolské vzdelanie (kvalifikačná náročnosť) a jeho priemerný hrubý mesačný príjem 

(medián mesačného príjmu). Jednotlivé školobory sú v nasledujúcej tabuľke zoradené v 

zostupnom poradí začínajúc od tých, ktoré majú najvyšší kompozitný index (celkové skóre), 

teda štandardizovaný a vážený priemer všetkých troch uvedených charakteristík (ide 

samozrejme len o ukážku prvej približne desiatky najúspešnejších školoborov z celkového 

počtu niekoľkých stoviek) . 

 

 
 

 

 

Podobné informácie by mali mať bežne, aktuálne a pravidelne k dispozícii všetci 

zainteresovaní, teda napríklad uchádzači o vysokoškolské štúdium, študenti, absolventi, 

samotné vysoké školy, zamestnávatelia i verejná správa. 

 

V stále globalizovanejšom svete a Európe a na čoraz prepojenejších trhoch práce ich 

členských krajín je ďalšou podstatnou výhodou, že význam uvedených ukazovateľov je 
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všeobecne zdieľaný, a je tak aj možné získať ich v neustále sa rozširujúcom počte 

európskych krajín. Takisto vďaka tomu už začínajú byť takéto ukazovatele medzinárodne 

porovnateľné. 

 

V súlade s cieľmi rôznych aktérov (samotných vysokých škôl, ministerstiev, rektorských 

konferencií, zamestnávateľov) mnohých rozvinutých krajín je teda zisťovanie absolventov 

vysokých škôl dôležitou súčasťou v celom systéme efektívneho fungovania a rozvoja 

vysokého školstva. Na národnej úrovni sa ukazuje ako dôležité využívať – popri špeciálnom 

zisťovaní realizovanom raz za 2-3 roky – aj ďalšie zdroje dát a informácií (pre Slovensko 

teda napríklad databázu VZPS, údaje zo Sociálnej poisťovne, dáta z ÚPSVaR a údaje z 

Centrálneho registra študentov CVTI SR, ale tiež napríklad z databáz, ktorú majú k dispozícii 

agentúry ako je Profesia alebo Trexima a pod.). 

 

Popri úplne nepochybnom vlastnom národnom zisťovaní je však potrebné nanajvýš 

odporučiť aj účasť v nejakej forme medzinárodného projektu (očakáva sa napríklad realizácia 

celoeurópskeho šetrenie EUROGRADUATE v roku 2018), z ktorého bude možné nielen zistiť 

porovnateľné charakteristiky uplatnenia absolventov v medzinárodnom porovnaní, ale aj 

podieľať sa na zdieľaných európskych postupoch, metódach a znalostiach z výskumu 

uplatnenia absolventov vysokých škôl. 

 

 


