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University graduates: Competencies and professional success. 
Abstract. The topic of transition from higher education to the labour market is 
becoming an increasingly important as rapidly growing numbers of graduates 
are leaving higher education in the Czech Republic. In 2010 a national survey 
called REFLEX 2010 was conducted. More than 8.5 thousand of electronically 
completed questionnaires were collected from those who graduated in years 
2005 and 2006. It builds on similar international project REFLEX that was con-
ducted in 2005 and 2006. It touches many subjects such as evaluation of study, 
transition period, first job and professional success. It is important to under-
stand how higher education institutions impact their graduates, their compe-
tencies and their success in the labour market. The main focus of the paper is 
to analyze the relationship between different characteristics of education, com-
petencies and professional success which is expressed by several objective and 
subjective measures.

Úvod

O vlivu vzdělání na pracovní uplatnění není pochyb. Lidé s vyšší úrovní 
vzdělání mají na trhu práce mnohé výhody: nižší nezaměstnanost, vyšší pla-
ty, zajímavější práci apod. U nás to platí ještě více oproti zemím, v nichž je 
na trhu práce mnohem vyšší podíl vysokoškoláků. Profesní struktura naší pra-
covní síly je přitom obdobná, jako je tomu v evropském průměru, a to i když 
uvažujeme dřívější EU19. Podle údajů EUROSTATu je Česká republika s asi 
41 % osob v profesích vysoce kvalifikovaných a kvalifikovaných duševních 
profesích na průměru EU19, podíl terciárně vzdělaných však činí u nás 18 %, 
zatímco v EU19 je to 30 %. Vysoké počty dnešních studujících se pochopitel-
ně postupně projeví ve struktuře celé pracovní síly. Absolventi vysokých škol 
jsou však konfrontováni, především v určitých profesích nebo skupinách pro-
fesí, s poměrně vysokými počty vysokoškoláků již dnes. Uvážíme-li jen hrubé 
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dělení na první úrovni klasifikace profesí, ve skupině vysoce kvalifikovaných 
pracovníků (KZAM 2) je podíl vysokoškoláků obdobný jako v zemích EU19. 
Na druhé straně největší disproporce se projevují ve skupině kvalifikovaných 
duševních pracovníků (KZAM 1 a KZAM 3), kde pracuje pouze čtvrtina osob 
s terciárním vzděláním, ostatní jsou středoškoláci. V evropském průměru je 
v těchto profesích více než 40 % osob s terciárním vzděláním.

Za této situace se zaměstnavatelé stále více zajímají o dovednosti nově při-
jímaných zaměstnanců, dostatečná úroveň vzdělání již není prvním a posled-
ním kritériem. Zkoumání vztahu světa vzdělávání a světa práce se tak v poslední 
době soustřeďuje na hledání a zkoumání faktorů, které na straně vzdělávací-
ho systému určují úspěšnost absolventů na pracovním trhu. Opouští se jedno-
duché souvislosti mezi uplatněním a několika základními charakteristikami 
dosaženého vzdělání a hledají se vztahy mezi charakteristikami studijního pro-
gramu či způsoby výuky a charakteristikami přechodu a uplatnění na trhu prá-
ce. V souladu s tímto trendem se rozvíjí koncept profesního úspěchu, v němž 
se uvažují různé charakteristiky z oblasti vzdělávání a vzdělávacích podmínek 
a hledá se jejich vztah k charakteristikám jako výdělky, profesní status, jistota 
zaměstnání, autonomie práce či spokojenost s profesí. Specifickou oblastí je 
hledání souvislostí mezi školními charakteristikami, jako jsou způsoby výuky 
a charakteristiky studijních programů, a mezi nabytými a potřebnými doved-
nostmi a jejich souvislostí s faktory profesního úspěchu. To je obzvláště důle-
žité pro celkové zaměření a charakter poskytovaného vzdělání a pro tvůrce 
kurikula na vysokých školách. Vztahem mezi nabytými kompetencemi a fak-
tory profesního úspěchu se zabývá tento článek. 

V posledních letech byly identifikovány tři hlavní typy požadavků, kterým 
absolventi vysokých škol čelí. Prvním zřejmým trendem je nárůst důrazu 
na vzdělávání a odbornou přípravu, což jsou podle mnohých nejdůležitější 
faktory ovlivňující ekonomický růst. Termín „společnost znalostí“ vznikl nejen 
proto, aby ukazoval na rychle rostoucí míru účasti v terciárním vzdělávání nebo 
upozorňoval na informačně a technologicky náročná odvětví ekonomiky, ale 
spíš kvůli situaci, kdy vlivem rostoucí důležitosti znalostí procházejí cha-
rakteristiky a organizace práce hlubokými proměnami (Teichler 2009). Další 
trend se týká změn v procesech na trhu práce. Schmid (2000) přišel například 
s konceptem přechodného trhu práce, aby ukázal, jak se v moderní společnosti 
stírají hranice mezi prací, volným časem a vzděláváním. To vede k vzrůstající 
mobilitě a flexibilitě, k destandardizaci životních běhů a k celkovému zvýšení 
zájmu o zaměstnatelnost. Třetí trend souvisí s internacionalizací a globalizací 
trhů produktů i trhů práce.
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Nové ekonomické trendy posledních desetiletí – jako jsou hluboké změny 
v poptávce a spotřebě domácností, vlád i podniků, globalizace trhů prováze-
ná celosvětovými přesuny produkce nebo nové technologie a inovace zásadně 
měnící podobu výrobků a služeb i jejich produktivitu – mají přirozeně dopady 
na trhy práce. Pod vlivem změn v charakteru a organizaci práce, rostoucí úlo-
hy odborné přípravy a rychlých proměn obsahu práce nebo stírajících se hra-
nic mezi prací a ostatními oblastmi života se však mění i samotné pracovní trhy. 
Vede to k novým pohledům na vzdělávání a přípravu vysokoškoláků a k novým 
požadavkům na jejich kvalifikaci (podle terminologie EQF1 jde o znalosti, 
dovednosti a kompetence, které musí absolventi vysokých škol zvládat).

Od absolventů vysokých škol se především dlouhodobě očekává, že se sta-
nou experty (odborníky) v daném oboru práce (v povolání, které vykonávají). 
Tento požadavek přirozeně přetrvává i v současnosti a zachová se i v budoucnu. 
Nicméně není požadavkem jediným. Důsledkem zvýrazňujících se dynamic-
kých charakteristik trhu práce a zvyšující se mobility během pracovního živo-
ta je to, že trvalou či udržitelnou uplatnitelnost absolventů v průběhu jejich 
kariéry mohou zajistit pouze vyšší stupně flexibility a adaptability (pružnosti 
a přizpůsobivosti) a také zvládnutí průřezových či přenositelných dovednos-
tí a kompetencí. Důraz na všeobecnou povahu inovací, přenos nových poznat-
ků a technologií, stejně jako na potřebu optimálně využívat dostupné lidské 
zdroje (kapitál) je dalším faktorem, který v Evropě proměňuje očekávání spjatá 
s vysoce kvalifikovanou pracovní silou. Navíc prohlubující se globalizace eko-
nomiky i společnosti vyžaduje, aby vysokoškoláci (ale samozřejmě nejen oni) 
byli mezinárodně kompetentní více než kdykoliv předtím. To všechno před-
stavuje významné důvody, proč prohlubovat výzkumy souvislosti světa vzdě-
lávání a trhu práce a hledat charakteristiky z oblasti vzdělávání, které mají vliv 
na uplatnění absolventů v dynamicky se měnícím prostředí pracovního trhu.

V České republice se stává dobrou tradicí sledovat uplatnění absolventů 
vysokých škol prostřednictvím výběrových šetření, v nichž absolventi hodno-
tí získané vzdělání, vypovídají o přechodu na trh práce, o svém prvním a sou-
časném zaměstnání. Taková šetření rozsáhlejšího charakteru byla realizová-
na v rámci mezinárodních projektů: na konci devadesátých let to byl projekt 
CHEERS, který proběhl ve dvanácti zemích, a v roce 2006 projekt REFLEX 
(The Flexible Professional in the Knowledge Society: New Demands on Higher Educati-
on in Europe), který byl uskutečněn v patnácti evropských zemích a v Japonsku. 
V České republice byl dále v roce 2010 realizován projekt REFLEX 2010. Jsou 

1 The European Qualifications Framework
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tak získávána data,2 s jejichž pomocí je možné zkoumat charakteristiky profes-
ního úspěchu a jeho vazby na školní charakteristiky.

Koncept profesního úspěchu a kompetence

Rozvoj konceptu profesního úspěchu byl veden zájmem o prohloubení 
porozumění souvislostem a příčinným vztahům mezi školním vzděláváním 
a jeho efekty v podobě uplatnění absolventů na pracovním trhu. Nejprve bylo 
v oblasti uplatnění uvažováno pouze několik základních charakteristik, jako 
je příjem, profesní status, jistota zaměstnání nebo spektrum dostupných pro-
fesí v závislosti na získaném vzdělání (např. Heijke, Meng 2006, van der Vel-
den, Wolbers 2007). Komplexnější přístup bere v úvahu vedle výše uvedených 
charakteristik mnohem specifičtější charakteristiky jak na straně vzdělávání, 
tak i na straně trhu práce. To souvisí s trendy uvedenými v předchozí kapitole, 
kdy jde o hledání detailnějších vazeb mezi charakteristikami na straně vzdělá-
vání a na straně trhu práce. Uvažují se tedy charakteristiky popisující přechod 
ze školy na trh práce, využití nabytých znalostí a dovedností, charakteristiky 
způsobů výuky a vzdělávacích programů. Na straně trhu práce hrají roli ved-
le základních charakteristik jako výdělky a profesní status i další charakteristi-
ky jako autonomie práce nebo spokojenost s profesí. V některých případech 
jsou také uvažovány charakteristiky popisující participaci na dalším vzdělává-
ní (např. Teichler 1999, Schomburg 2007, Vermeulen, Schmidt 2008).

Podíváme-li se blíže na školní charakteristiky, část se jich věnuje podmín-
kám, za nichž vzdělávání probíhá. Do výzkumů se zahrnují otázky organiza-
ce studia, dostatku lidských a jiných zdrojů na straně školy, změny podmínek 
během studia, změny studovaných programů nebo institucí, studium v zahra-
ničí, míra kontaktů se spolužáky a vyučujícími, podíl praxe, formy výuky, podíl 
studia v cizím jazyce, osobní motivace a studijní morálka či slučitelnost studia 
s rodinnými podmínkami nebo omezeními. Další jsou charakteristiky studo-
vaných programů nebo oborů, jako je náročnost studia, míra volnosti při jeho 
sestavování, míra zaměření na profesní uplatnění, u oborů pak podíl předná-
šek, práce ve skupinách, účast na výzkumných projektech, důraz na získávání 
teoretických znalostí a praktických dovedností a zkušeností, podíl e-learnin-
gu a ústních prezentací či samostudia. 

2 Kromě mezinárodních průzkumů probíhají u nás také šetření na některých vysokých školách. Zacho-
vání metodiky a výzkumných nástrojů v projektu REFLEX 2010 však umožňuje sledovat souvislosti 
s mezinárodními výsledky.
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Jednu z důležitých oblastí uvažovaných charakteristik představuje hodno-
cení výstupů vzdělávání v podobě nabytých kompetencí. Z hlediska vztahů 
s trhem práce se jedná především o kompetence potřebné a využitelné v profe-
sích absolventů, což se na straně škol promítá do kurikulárních otázek a vzta-
hu kurikula k nabývaným kompetencím. I v této oblasti existuje řada přístupů. 
Některé hledají základní vztahy mezi kompetencemi a příjmem (např. Richey 
1988), jiné se snaží najít nesoulad mezi využitím kompetencí v odpovídajících 
oborech a projevy tohoto nesouladu v příjmech (Heijke et al. 2003). Koncept 
souvislostí nabytých kompetencí a profesního úspěchu se rozvíjí na pozadí 
diskuse o vztahu všeobecnosti a oborové specifičnosti poskytovaného vzdělá-
ní, což zahrnuje velice komplexní interakce. Vstupují sem faktory jako zvyšu-
jící se důraz na všeobecné kompetence, který je spojen s rychlejšími inovacemi 
a zastaráváním odborných poznatků, ale i zvyšující se interdisciplinárnos-
tí mnoha oborů. Důležitou dimenzí této problematiky je také to, že v růz-
ných oborech v různé míře působí faktor celoživotního učení, které je ces-
tou ke kontinuálnímu doplňování znalostí a dovedností odborných, ale také 
dovedností všeobecných. Mnozí z absolventů (ale i zaměstnavatelů) kladou 
velký důraz na flexibilitu a schopnost vyrovnat se s problémy z jiných oborů 
a také řešit problémy v jiných oborech, protože nezanedbatelný podíl absol-
ventů vstupuje na místa, která jsou více či méně odlišná od striktně pojímané-
ho vystudovaného oboru. Proti tomu však působí trend specializace mnoha 
oborů, což vyvolává potřebu být vybaven specifickými oborovými znalostmi 
a dovednostmi.

Vazba kurikulárních otázek a nabytých kompetencí je tedy zřejmá a z hle-
diska uplatnitelnosti absolventů vymezuje Teichler (2009) pro studium kuri-
kula v terciárním vzdělávání několik základních oblastí. První kategorii před-
stavuje míra, do jaké jde o přípravu na tvorbu nových znalostí a nakolik se 
jedná o pouhou reprodukci a využití znalostí stávajících. Druhou kategorií 
je to, nakolik se kurikulum vztahuje ke konkrétní profesi, a pokud je profes-
ně orientované, jaká je míra profesní specializace. Třetí kategorie stanovuje, 
zda se studium zaměřuje na jednu disciplínu, nebo na kombinaci více disci-
plín. Čtvrtá kategorie se zabývá snahou ovlivnit vývoj osobnosti studenta. Pátá 
se týká organizace studia a posuzuje, jak je rozdělena náplň studia z hledis-
ka délky a jednotlivých úrovní studia; k ní se váže kategorie šestá, která samo-
statně vymezuje, zda převládá rozdělení na krátké odborné studijní progra-
my a dlouhé programy teoretické. Těmto kategoriím odpovídají do značné 
míry i konkrétní operacionalizace hodnocení charakteru a dimenzí výuky 
v případě konkrétních šetření, které postihují kurikulární dimenze vzdělávání 
a jejich souvislost s uplatněním absolventů vysokých škol.
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Metodologické otázky

Pro následující analýzy byly využity datové zdroje pocházející ze dvou šetření. 
První je z roku 2006, kdy byl realizován mezinárodní projekt REFLEX (The Flexi-
ble Professional in the Knowledge Society: New Demands on Higher Education in Europe). 
Proběhl v patnácti evropských zemích včetně České republiky a také v Japonsku. 
Cílovou kohortou byli absolventi, kteří absolvovali vysokou školu v letech 2001 
a 2002. Soubor byl vybrán kombinací kvótního a náhodného výběru. Pro každou 
vysokou školu a fakultu byl zvolen cílový počet respondentů a ti pak byli vybrá-
ni náhodně. Data se sbírala mezi březnem a červnem 2006. Dotazníky byly roze-
slány poštou spolu s obálkou a zpáteční adresou. Celkem bylo v České republice 
získáno téměř 6800 vyplněných dotazníků při míře návratnosti 27,2 %.

Druhé šetření bylo realizováno v roce 2010 v rámci projektu „REFLEX 2010: 
Zaměstnatelnost a uplatnění absolventů vysokých škol na pracovním trhu a hodnoce-
ní získaného vysokoškolského vzdělání“. Projekt vycházel z mezinárodního projek-
tu REFLEX, proto získané datové soubory umožňují mnohá mezinárodní srov-
nání se situací v zemích účastnících se šetření v rámci projektu REFLEX v roce 
2006. Jako v projektu REFLEX byli také v projektu REFLEX 2010 cílovou kohor-
tou absolventi čtyři až pět let po ukončení studia, tedy absolventi vysokých škol 
z let 2005–2006. Stejným způsobem byl také vybrán výběrový soubor – tedy kom-
binací kvótního a náhodného výběru, kdy pro každou vysokou školu a fakultu 
byl zvolen cílový počet respondentů, kteří pak byli vybráni náhodně. Data byla 
sebrána mezi květnem a zářím 2010, projektu se zúčastnilo dvacet veřejných, jed-
na státní a tři soukromé vysoké školy. Dotazování se uskutečnilo pomocí interne-
tové aplikace a bylo získáno více než 8600 vyplněných dotazníků při míře návrat-
nosti 19,6 %. Naprostá většina dotazníků byla vyplněna kompletně a bylo je tak 
možné použít pro všechny uvedené analýzy. 

Datové soubory byly u obou šetření, mezinárodního projektu REFLEX i národ-
ního šetření REFLEX 2010, opatřeny s pomocí standardních statistických postu-
pů vahami tak, aby byly reprezentativní pro absolventy vysokých škol za roky 
2001, 2002 a 2005, 2006. Jako váhy byly použity následující charakteristiky: pohla-
ví, vystudovaná fakulta nebo vysoká škola (v případě, že škola fakulty nemá) a typ 
absolvovaného studijního programu (bakalářský, magisterský a doktorský). 

V článku se zabýváme vztahem mezi nabytými kompetencemi a dalšími fakto-
ry. Těmito faktory jsou především faktory profesního úspěchu, ale také zamě-
ření studijního programu a způsoby výuky. Faktory profesního úspěchu jsou 
reprezentovány čtyřmi indikátory. První dva nazýváme objektivními, jedná se 
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o Mezinárodní index socioekonomického statusu povolání, tzv. ISEI, a o výši 
výdělků. Náš přístup v návaznosti na minulou kapitolu je v souladu s trendem 
prohlubování znalostní báze ohledně hledání souvislostí mezi školními charak-
teristikami a charakteristikami trhu práce, a proto ke dvěma indikátorům objek-
tivním přidáváme také dva indikátory subjektivní. Prvním je hodnocení nej-
vhodnějšího vzdělání pro vykonávanou pracovní pozici a druhým je celková 
spokojenost s vykonávanou prací. K těmto charakteristikám pak budeme vztaho-
vat vybrané veličiny popisující zaměření studijního programu a způsoby výuky. 

Zjišťování vazby na nabyté kompetence je možné díky tomu, že o kompe-
tencích vypovídali absolventi třikrát. Nejprve hodnotili, jak je z hlediska uve-
dené sady kompetencí připravila škola, pak na stejné sadě kompetencí uvá-
děli, jaká je jejich vlastní úroveň a zároveň jaká úroveň je vyžadována v jejich 
zaměstnání. Koncept kompetencí promítaný do šetření o uplatnění absolven-
tů byl rozpracováván například na pracovišti Maastrichtské univerzity, kte-
ré koordinovalo mezinárodní projekt REFLEX v roce 2006 (např. van Loo, 
Semeijn 2004 nebo Allen, Ramaekers, van der Velden 2005), nebo na praco-
višti INCHER Univerzity v Kasselu, které koordinovalo mezinárodní projekt 
CHEERS v roce 1999. Naše sada zjišťovaných kompetencí vychází z know-
-how obou pracovišť a je doplněna především o přístupy využité při definová-
ní Národního rámce kvalifikací pro terciární vzdělávání a dále o přístup apli-
kovaný SVP3 při definici mnoharozměrného a kvantifikovatelného konceptu 
kvalifikačních profilů zahrnujících sedm dimenzí, kterými jsou úroveň kvali-
fikačních požadavků, obor vzdělání, znalosti, dovednosti, kompetence, pro-
fesní zájmy a pracovní hodnoty. Sadu 24 položek kompetencí pak pro analýzu 
souvislostí s charakteristikami profesního úspěchu slučujeme s pomocí fakto-
rové analýzy do pěti dimenzí, což popisujeme v kapitole 6.2. 

Cílem analýz je tedy zjistit, zda mezi faktory profesního úspěchu a také způ-
soby učení a zaměřením studijního programu na jedné straně a kompetence-
mi na straně druhé existují nějaké vztahy – tedy co ovlivňuje nabývání kom-
petencí ve škole a jaké kompetence jsou předpokladem dobrého uplatnění 
na trhu práce. 

Zaměření studijního programu a způsoby výuky

Pro zkoumání vztahu vzdělávacích charakteristik a charakteristik uplatnění 
na trhu práce nejprve vymezíme ty veličiny, které nám budou charakterizovat 

3 Středisko vzdělávací politiky, Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Aula zmeny A5.indd   28 21.8.12   11:22



aula   1 / 2012 / XX 29

STUDIE

stranu vzdělávání. Do analýz ji zahrneme prostřednictvím zaměření studijní-
ho programu a pomocí charakteristik způsobů výuky. Orientaci studijního 
programu postihujeme především takovými charakteristikami, jako je nároč-
nost studijního programu, šíře jeho zaměření, míra volnosti při sestavování 
studijního programu a zaměření studijního programu na budoucí profesní 
uplatnění. Způsoby výuky jsou pak charakterizovány tím, jaký důraz byl ve stu-
dijním programu kladen na určité způsoby výuky, jako například na přednáš-
ky, na práci ve skupinách, na účast na výzkumných projektech, na stáže a pra-
xe a na získávání praktických dovedností či na získávání teoretických znalostí, 
a nakolik to byl učitel, kdo byl hlavním zdrojem informací. Respondenti také 
odpovídali, do jaké míry se ve výuce uplatňovala účast na projektech či vytvá-
ření vlastních textů a ústní prezentace. 

Nyní krátce charakterizujeme dále využité dimenze zaměření studijního 
programu,4 a to také v hodnocení českých absolventů v mezinárodním srov-
nání. Ukazuje se, rovněž s využitím údajů z mezinárodního projektu REFLEX, 
že čím je studijní program zaměřen úžeji, tím více se na straně studentů sni-
žuje volnost při jeho sestavování. Podle výpovědí českých absolventů z počát-
ku a poloviny minulého desetiletí se šíře zaměření studijních programů v uve-
deném období snížila. V mezinárodním srovnání přitom patří naše programy 
v průměru k úžeji zaměřeným, i když velké rozdíly existují mezi obory. Magi-
sterské programy jsou zaměřeny šířeji než bakalářské, doktorské jsou logic-
ky zaměřeny spíše úžeji, avšak míra volnosti v jejich sestavení je vyšší. Široce 
zaměřené studijní programy, při jejichž sestavování panuje největší svoboda, 
jsou podle výpovědí absolventů ve Finsku a Německu. 

Absolventi také vnímají blízkou souvislost mezi akademickou prestiží obo-
ru a jeho náročností. Neznamená to však, že náročnost oboru je jedinou 
podmínkou pro jeho prestiž. Například v Belgii přibližně polovina všech 
absolventů uvedla, že jejich program byl prestižní, zatímco ve Francii, kde 
absolventi hodnotili náročnost podobně, to byla pouze asi čtvrtina. Ve srov-
nání s ostatními evropskými státy bylo u nás v roce 2006 vnímáno studium 

4 Absolventi v průzkumu charakterizovali své studium na základě několika tvrzení týkajících se celko-
vého zaměření studijního oboru. Pro každý z těchto výroků mohli respondenti uvést, do jaké míry 
výrok charakterizuje jejich studijní obor na pětibodové stupnici od 1 (rozhodně ne) do 5 (rozhodně 
ano). Otázka zněla: Do jaké míry vystihuje následující popis absolvovaný studijní obor? Na výběr bylo 
šest tvrzení: 1. Obor byl všeobecně považován za náročný; 2. Zaměstnavatelé vědí, co je obsahem 
tohoto studijního oboru; 3. Při sestavování obsahu studijního oboru panovala volnost; 4. Obor byl 
široce zaměřen; 5. Obor byl zaměřen na budoucí profesionální uplatnění; 6. Obor byl prestižní z aka-
demického hlediska.
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na vysokých školách spíše jako méně náročné a méně akademicky prestižní. 
Během posledních čtyř let absolventi českých vysokých škol o něco lépe hod-
notí akademickou prestižnost, vnímání náročnosti zůstalo zhruba stejné. 
Poměrně výrazné a zároveň očekávané rozdíly nacházíme mezi jednotlivými 
typy vzdělání. S jejich rostoucí úrovní roste znatelně jak prestiž z akademic-
kého hlediska, tak náročnost. Výrazně lépe než v jiných oborových skupinách 
vnímají akademickou prestiž absolventi práva. V tomto ohledu naopak nej-
hůře vnímají svůj obor absolventi zemědělství. Jeho studium je zároveň vní-
máno jako nejméně náročné. Nejnáročnější se pak jeví studium zdravotnic-
kých oborů.

Taková zřejmá závislost již neexistuje, hodnotí-li absolventi orientaci obo-
ru na profesní uplatnění a jeho náročnost. Ukazuje se, že se zvyšováním 
zaměření na profesní uplatnění spíše náročnost oboru klesá. V mezinárod-
ním souboru je však závislost spíše slabá a ani v případě českých dat se vztah 
mezi náročností oboru a jeho zaměřením na profesní uplatnění neukazuje 
jako silný. 

Graf 1: Zaměření studijního programu: míra svobody při jeho sestavení a šíře zaměře-
ní programu
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Pro zkoumání vazeb způsobů výuky5 na uplatnění absolventů byly v dotaz-
níku otázky, které měly ukázat, do jaké míry bylo studium orientované na zís-
kávání praktických dovedností, nakolik v něm dominovaly tradiční přednášky 
oproti jiným, interaktivnějším způsobům výuky či nakolik byl učitel tradičním 
hlavním zdrojem informací. 

Pro zahrnutí vazeb způsobů výuky a dalších faktorů bylo potřeba velký počet 
charakteristik snížit, což se podařilo prostřednictvím faktorové analýzy. Její 
výsledek ukazuje tabulka. Byly získány tři faktory, které byly nazvány „praktic-
ká orientace“, „orientace na studenta“ a „orientace na vyučujícího“. Obdobný 
výsledek obdržel Schomburg (2007) při použití faktorové analýzy na datech 
projektu CHEERs. V jeho případě byly redukcí dvanácti velice podobných 

5 Jedná se o těchto deset způsobů vyučování či učení: přednášky; práce ve skupinách; účast ve výzkum-
ných projektech; stáže, praxe; výcvik a získávání praktických dovedností a zkušeností; získávání te-
oretických znalostí; učitel jako hlavní zdroj informací; učení se účastí naa projektech, vlastní řešení 
problémů; vytváření vlastních textů, písemných materiálů; ústní prezentace studentů. Respondent 
měl na pětibodové škále posoudit, do jaké míry byl na uvedené způsoby výuky kladen důraz.

Graf 2: Zaměření studijního programu: náročnost oboru a jeho orientace na profes-
ní uplatnění
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položek získány čtyři faktory: „výuka zaměřená na profesi a praxi“, „individu-
ální učení“, „výuka učitelem“ a „teorie“. První dva faktory jsou obdobné našim 
dvěma faktorům. Náš třetí faktor vznikl v podstatě spojením Schomburgo-
vých posledních dvou faktorů. Blízké vnímání role vysokoškolského učitele 
a výuky teorie u nás svědčí o tom, že učitel je v českém prostředí vnímán hlav-
ně jako zdroj teoretických poznatků.

Profesní úspěch

Nyní vymezíme charakteristiky profesního úspěchu, které dále využije-
me jak při hledání souvislostí s charakteristikami vzdělávání z minulé kapi-
toly, tak při analýze souvislostí s nabytými kompetencemi. Jak jsme již uved-
li, při posuzování profesního úspěchu absolventů vysokých škol se využívají 
indikátory objektivní a subjektivní. Objektivní zahrnují takové charakteristi-
ky jako výdělky, zaměstnanecký status, dobu hledání první práce, dobu mezi 
ukončením školy a nástupem do první práce a různé míry, které se pokoušejí 
objektivně vyjádřit kvalifikační náročnost nebo sociální status pracovní pozi-
ce. K subjektivním indikátorům patří takové, kterými respondenti sami hod-
notí některé charakteristiky vztažené ke své práci. Patří sem nejčastěji autono-
mie práce, jistota pracovního místa, možnost dalšího rozvoje, využití znalostí 

Tabulka 1: Způsoby výuky na vysoké škole, výsledky faktorové analýzy: matice fakto-
rových zátěží
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a schopností v zaměstnání, vhodnost pracovní pozice s ohledem na dosaže-
nou úroveň vzdělání, celková spokojenost v práci a další pracovní perspektiva. 

V naší analýze s ohledem na využitelná a srovnatelná data z šetření v letech 
2006 a 2010 (pro možnost kontroly časové konzistentnosti ve dvou časových 
řezech) budeme uvažovat celkem čtyři indikátory, dva objektivní a dva sub-
jektivní. Coby objektivní indikátory budou sloužit měsíční příjem ze zaměst-
nání, které respondent vykonával v době šetření, a Mezinárodní index socio-
ekonomického statusu povolání, tzv. ISEI, který je možné využít jako míru 
kvalifikační náročnosti pracovní pozice. Jako subjektivní indikátory budou 
využity hodnocení nejvhodnějšího vzdělání pro vykonávanou pracovní pozi-
ci a míra spokojenosti v zaměstnání.

Před analýzou vztahů mezi indikátory profesního úspěchu a vzdělávacími 
charakteristikami se krátce podíváme na jednotlivé objektivní a subjektivní 
indikátory, u nichž pak tyto vztahy budeme hledat.

Objektivní indikátory profesního úspěchu

Nejprve se budeme věnovat krátce příjmu. Podle údajů z šetření REFLEX 
(2006), které umožňují mezinárodní srovnání, činil průměrný měsíční pří-
jem ze všech pracovních činností absolventů čtyři až pět let po absolvování 
v České republice zhruba 980 EUR, což je ve srovnání s ostatními srovnáva-
nými zeměmi výrazně méně. Důvodem je celková nižší úroveň platů v Čes-
ké republice. Jak ukazují jiné studie (Koucký, Zelenka 2010), přesto je výhoda 
vysokoškoláků ve výši příjmů oproti lidem s nižším vzděláním v České repub-
lice podstatně vyšší než ve většině vyspělých evropských zemí. Důvodem je 
zejména to, že u nás je celkově vysokoškoláků stále poměrně málo a trh jimi 
ještě není nasycen. Proto jsou dobře oceňováni. Podle dat z šetření REFLEX 
2010 se průměrný plat absolventa čtyři až pět let po absolvování vysoké školy 
zvýšil na více než 1260 EUR, což představuje nárůst o 29 %. Pro srovnání, podle 
dat ČSÚ vzrostla průměrná mzda v ČR mezi 2. čtvrtletím 2006 a 3. čtvrtletím 
20106 asi o 39 %. Příjmy absolventů vysokých škol tedy rostly o něco pomaleji, 
na druhou stranu jsou stále znatelně vyšší než průměrné.

6 V šetření byla tato otázka na příjem: „Jaký je Váš celkový hrubý měsíční příjem včetně odměn a přesča-
sů z hlavního zaměstnání? V případě, že především podnikáte, přepočítejte roční příjem na měsíční.“ 
Respondent mohl vybrat jeden ze 17 nabízených intervalů od „do 10 000 Kč“ do „100 000 Kč a více“.
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Jako druhý objektivní indikátor pro kvantifikaci kvalifikační náročnosti pra-
covní pozice používáme Mezinárodní index socioekonomického statusu 
povolání, tzv. ISEI. Jedná se o kontinuální míru sloužící k měření sociálního 
postavení člověka na základě jeho zaměstnání. ISEI je zkonstruován z Mezi-
národní standardní klasifikace povolání ISCO (zahrnující celkem 271 kate-
gorií), založené na zaměstnání a kvalifikaci člověka. ISEI nepracuje s prestiží 
zaměstnání, zajímá ho pouze vztah mezi vzděláním respondenta, zaměstná-
ním a z něj pocházejícím příjmem. Hodnoty ISEI se pohybují mezi 10 a 90. 

V mezinárodním srovnání se v roce 2006 Česká republika řadila k zemím, kde 
socioekonomický status povolání (s hodnotou 66,3), ve kterých pracovali absol-
venti vysokých škol, byl jeden z nejvyšších. V roce 2010 došlo k poklesu na hodno-
tu 60,9 (pro srovnání, hodnota ISEI pro absolventy středních škol zakončených 
maturitou se v České republice pohybuje kolem 45), přitom mezi absolven-
ty magisterských a bakalářských programů je znatelný rozdíl: ISEI magistrů byl 
v roce 2010 62,7 a u bakalářů 54,9. Výrazné rozdíly jsou rovněž mezi obory. 

Subjektivní indikátory profesního úspěchu

Prvním subjektivním indikátorem je hodnocení nejvhodnějšího vzdělání pro 
vykonávanou pracovní pozici. V dotaznících mohli respondenti volit jednu ze 
sedmi možných odpovědí o úrovni vzdělání, o níž si myslí, že je pro jejich pra-
covní pozici nejvhodnějším vzděláním. Pro účely naší analýzy z hlediska vztahu 
k terciární úrovni vzdělání byly výsledky zredukovány na pět kategorií: Doktor-
ský stupeň (Ph.D.), Magisterské vzdělání (Ing., Mgr. apod.), Bakalářské vzdělá-
ní, Vyšší odborná škola a Střední škola a nižší. Měřítkem úspěšnosti je, zda absol-
vent pracuje na pozici, pro kterou je nejvhodnější úroveň vzdělání buď stejná, 
nebo vyšší, než kterou on sám absolvoval. Absolventi z počátku minulého dese-
tiletí pracovali podle svého hodnocení na takových pozicích po čtyřech až pěti 
letech v 89 %, absolventi z poloviny desetiletí v 86 %. Situace byla mezi magistry 
a bakaláři obdobná. V roce 2010 v zaměstnání, které vyžadovalo dosaženou úro-
veň vzdělání, pracovalo 85 % bakalářů a 87 % magistrů. Před čtyřmi roky to bylo 
87 % u bakalářů a 91 % u magistrů. K mírnému zhoršení tak došlo jak u bakalářů, 
tak u magistrů, velká většina z nich si je však stále schopna najít práci odpovída-
jící jejich úrovni vzdělání.

V evropském srovnání patřila Česká republika v roce 2006 k zemím, kde 
absolventi vysokých škol pracovali na pozicích, které nejčastěji vyžadovaly ale-
spoň jejich typ vzdělání. I přes výše zmíněný pokles během posledních čtyř let 
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jsou na tom absolventi českých vysokých škol ve srovnání s ostatními zeměmi 
stále nadprůměrně.

Druhým subjektivním indikátorem je celková spokojenost s vykonávanou pra-
cí.7 Tento indikátor by mohl být chápán jako nejdůležitější, protože celková spo-
jenost v sobě zahrnuje spokojenost s dalšími oblastmi – například to, jestli člo-
věk dostává odpovídající plat, jestli zaměstnání odpovídá jeho vzdělání, jestli má 
možnost seberealizace apod. Problémem je, že většina lidí má tendenci se při 
otázkách na celkovou spokojenost umisťovat někam do mírného nadprůměru. 
Lidé tak vyjadřují názor, že jsou v podstatě celkem spokojeni. Proto tyto otázky 
většinou ne příliš dobře diferencují a ani data z obou výzkumů nejsou výjimkou. 

Mezi roky 2006 a 2010 došlo k mírnému poklesu spokojenosti absolventů 
s jejich současnou prací. Při přepočtu na procenta a s posuzováním odpovědí 
4 a 5 jako výrazu spokojenosti s prací bylo v roce 2006 celkově spokojeno s pra-
cí 71 % absolventů a v roce 2010 69 % absolventů. Spokojenost bakalářů se zvýši-
la z 66 na 71 %, avšak celkový pokles spokojenosti je způsoben především pokle-
sem spokojenosti magistrů ze 71 na 68 % a také absolventů doktorského studia 
z 84 na 71 %. Rozdíly mezi zeměmi v projektu REFLEX nebyly v roce 2006 nijak 
výrazné. Spokojenost absolventů v České republice se pohybovala mezi země-
mi přibližně uprostřed.

Indikátory profesního úspěchu a vzdělávací charakteristiky

Pro zkoumání vztahu mezi jednotlivými indikátory profesního úspěchu 
a vzdělávacími charakteristikami byla využita regresní analýza. Pro každý objek-
tivní a subjektivní indikátor profesního úspěchu byl vytvořen model regresní 
analýzy s cílem analyzovat vztahy mezi studijními a individuálními charakteristi-
kami a faktory profesního úspěchu. Kromě charakteristik uvedených v minulých 
kapitolách – zaměření studijního programu a způsoby výuky – byly do regres-
ní analýzy přidány také individuální charakteristiky, jako je snaha na vysoké ško-
le, studijní výsledky na vysoké škole a to, zda absolventi prošli gymnáziem, dále 
charakteristiky sociálního zázemí rodičů, zde uvažujeme vzdělání a povolání 
rodičů, a rovněž základní demografické charakteristiky jako věk a pohlaví. Kro-
mě uvedených veličin byly jako kontrolní proměnné do modelu zařazeny také 
charakteristiky oboru a typu vzdělání. 

7 Jde o čtvrtletí, která přibližně odpovídají obdobím, kdy byla sbírána data z šetření REFLEX a REFLEX 
2010. 
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Z charakteristik zaměření studijního programu se jako významný ukázal zejmé-
na vliv náročnosti studijního programu, volnosti při jeho sestavování a zaměření 
studia na budoucí profesní uplatnění. Mezi třemi uvažovanými způsoby výuky 
má vliv na spokojenost s prací pouze praktické zaměření výuky, u jiných způso-
bů výuky se jejich vliv na jakýkoli jiný faktor profesního úspěchu neprojevuje. 

U individuálních charakteristik se pozitivní vliv projevuje v případě dobrých 
studijních výsledků na tři ze čtyř uvažovaných indikátorů profesního úspěchu 
– vazba studijních výsledků není zřejmá pouze ve vztahu ke kvalifikační nároč-
nosti pracovní pozice. Nejmenší souvislost se u individuálních charakteristik 
projevuje v případě studijního úsilí, které vykazuje zřejmější vazbu pouze s vyu-
žitím dosažené úrovně vzdělání v zaměstnání. Naopak to, že absolvent ve střed-
ním vzdělávání prošel gymnáziem, vykazuje vazby na tři ze čtyř indikátorů: 
na příjem, kvalifikační náročnost práce a využití dosažené úrovně vzdělání. 

Přes statistickou významnost uvedených charakteristik nevysvětlují u žádné-
ho indikátoru profesního úspěchu více než 20 % jeho variability. U spokojenosti 

Tabulka 2: Profesní úspěch – objektivní a subjektivní indikátory, výsledky lineární regres-
ní analýzy, matice beta koeficientů
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jsou to dokonce jen tři procenta, což ukazuje, že ve vazbě profesních a vzdělá-
vacích charakteristik je spokojenost s prací vázána na jiné charakteristiky než 
na charakteristiky zaměření studijního programu nebo způsoby výuky, a rovněž 
v případě ostatních indikátorů profesního úspěchu existují ještě jiné významné 
vlivy, které profesní úspěch ovlivňují.

Kompetence

Předtím než se podíváme na vztahy mezi indikátory profesního úspěchu, 
školskými charakteristikami a kompetencemi, sloučíme 24 položek zjišťova-
ných kompetencí v šetření REFLEX 2010 do menšího počtu skupin kompeten-
cí, aby bylo možné výsledky regresních modelů nějak přehledně interpretovat. 
Podíváme se také na úroveň jednotlivých kompetencí, a to v porovnání vlastní 
úrovně vnímané absolventy a úrovně požadované v zaměstnání. 

Absolutorium vysoké školy s sebou nese určitý objem získaných znalos-
tí, který je u někoho větší, u jiného menší – ten, kdo absolvuje s „červeným“ 
diplomem, by měl mít tyto znalosti větší než ten, kdo byl nucen si státní 
zkoušku pro neúspěšnost zopakovat. To jsou aktiva na výstupu z vysoké ško-
ly, která ovšem nemusí vždy odpovídat potřebám a požadavkům praxe. Příkla-
dů, kdy se nejlepší studenti v prvním zaměstnání tzv. nechytli, je více než dost. 
Nestačí totiž mít „jen“ znalosti, je třeba je také umět využít v práci. Výzkumy 
zaměstnavatelů (např. Šťastnová 2000) ukazují, že právě v těchto schopnos-
tech (nikoli ve znalostech) je mezi absolventy (nejen vysokých, ale všech úrov-
ní škol) hlavní rozdíl. 

Schopnosti využít získané znalosti a dovednosti v praxi jsou označovány 
pojmem kompetence. Jejich obecným teoretickým východiskem je koncep-
ce tzv. „life skills“, označující vlastnosti, schopnosti a dovednosti, umožňující 
adaptovat se na různé pracovní, ale i životní podmínky. Kompetence jsou vždy 
spojeny s konkrétním pracovním místem, což znamená, že jedny a tytéž kom-
petence mohou být dostačující pro jedno pracovní místo, ale nedostačující pro 
jiné. Odlišnými požadavky na kompetence lze vysvětlit také fakt, že se rozvol-
ňuje vztah mezi úrovní vzdělání a vykonávanou prací – i ti, kteří případně nespl-
ňují požadavky na formální vzdělání vyžadované pro příslušné pracovní místo, 
je mohou zastávat, pokud mají příslušné kompetence, tj. zmíněné vlastnosti, 
znalosti a dovednosti.

Odborná literatura rozlišuje pojmy „competence“ a competency“ (Arm-
strong 2002, s. 281). Zatímco českým ekvivalentem prvního je pojem odborná 
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způsobilost a vztahuje se k pracovnímu místu, druhý pojem je používán ve smy-
slu schopnosti a vyjadřuje spíše chování jednotlivce. V něm hrají významnou, 
ne-li dominantní roli individuální hodnoty, které toto chování určují. Hodnoty 
jsou stratifikovány, tj. jsou jednak obecné, ovlivňující samotné základy chování, 
jednak jsou vztaženy ke konkrétnímu prostředí, v našem případě k práci. Vyjad-
řují význam jednotlivých aspektů pro chování člověka v práci a jsou tedy nezbyt-
nou součástí tzv. hybridního pojetí kompetencí (tamtéž, s. 282).

Vlastní a požadovaná úroveň kompetencí

Absolventi byli ve výzkumu dotazováni na 24 kompetencí. Na škále od 1 do 10, 
kde 1 znamená nejnižší úroveň a 10 nejvyšší úroveň, hodnotili jednak vlastní úro-
veň a jednak úroveň, která je vyžadována v jejich zaměstnání. Zatímco vlastní 
úroveň v průměru za všechny kompetence hodnotili absolventi hodnotou 6,9, 
průměrná hodnota úrovně požadovaných kompetencí v zaměstnání je asi 6,5. 
Ze všech 24 nabízených schopností a dovedností je pouze v jediném případě 
(dovednost komunikovat s lidmi, vyjednávat) průměrná požadovaná úroveň vyš-
ší než průměrná úroveň vlastní. Většina absolventů se tedy domnívá, že úroveň 
jejich kompetencí je pro vykonávanou práci dostatečná. Zároveň je však třeba 

Graf 3: Kompetence – vlastní a požadovaná úroveň
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vidět, že nejmenší rozdíly mezi požadovanou a vlastní úrovní jsou u schopnos-
tí a dovedností, které jsou obecně vyžadovány v nejvyšší míře. Například v pří-
padě již zmíněné dovednosti komunikovat s lidmi a vyjednávat, která je vyža-
dována u absolventů vysokých škol v nejvyšší míře, nemá alespoň požadovanou 
úroveň 29 % absolventů, 49 % ji hodnotilo na stejné úrovni, jaká je požadová-
na v jejich zaměstnání, a pouze zbylých 22 % svou úroveň hodnotilo jako vyš-
ší. Na druhé straně například v případě nejméně vyžadovaných matematických 
dovedností má nepostačující úroveň jen 12 % absolventů a vyšší než požadova-
nou 43 %. U všech kompetencí však existuje nezanedbatelná skupina absolven-
tů, kteří hodnotí svoji úroveň jako nedostatečnou ve srovnání s tím, co je poža-
dováno v zaměstnání.

V další části analýzy kompetencí se budeme věnovat již jen skupinám uvede-
ných kompetencí. Bez jejich seskupení do menšího počtu skupin bychom jen 
velice obtížně mohli, s ohledem na jejich počet, analyzovat vztahy mezi stu-
dijními, školskými a individuálními charakteristikami a vlastní úrovní kompe-
tencí a kompetencemi a profesním úspěchem.

Skupiny kompetencí 

Jednotlivé kompetence byly rozděleny s pomocí faktorové analýzy do pěti 
skupin a následně testovány na položkovou reliabilitu. Cronbachovo alfa 
vyšlo ve všech pěti případech poměrně vysoké (vyšší než 0,7 i u dvou a tří-
položkových skupin), což svědčí o vysoké míře reliability, takže každá z pěti 
dimenzí smysluplně zastupuje jednotlivé položky, které ji tvoří.8 V následu-
jící tabulce jsou pak přehledně zobrazeny jednotlivé dimenze, položky, úro-
veň Cronbachova alfa, průměrná vlastní úroveň absolventů, průměrná úroveň 
vyžadovaná v zaměstnání a rozdíl mezi vlastní a vyžadovanou úrovní.

Nejvyšší úroveň jak vlastní, tak požadovanou mají absolventi v intelektu-
álních kompetencích – v jejich případě je také mezi vlastní a požadovanou 
úrovní nejmenší rozdíl. Intelektuální kompetence jako práce s informace-
mi, řešení problémů, tvořivé myšlení a samostatné rozhodování jsou v dneš-
ní době nutnou výbavou absolventů, jelikož rychlý rozvoj na jednotlivých 
trzích, v technologiích, v organizaci a v relevantních znalostech způsobu-
je, že absolventi vysokých škol musí být schopni čelit různým výzvám, často 

8 Znění otázky v obou šetřeních (REFLEX v roce 2006 i REFLEX 2010) bylo: „Jak jste s Vaší současnou 
prací spokojen/a?“ Respondenti mohli volit na pětibodové škále od nabídky velmi nespokojen/a 
po velmi spokojen/a.
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nesouvisejícím přímo s vystudovaným oborem, a rychle získávat kompeten-
ce nové. Navíc musí být široce uplatnitelní a schopní přizpůsobit se a reago-
vat na neustálé změny, které se mohou týkat například obsahu práce, mobili-
ty uvnitř nebo mezi organizacemi. Mnozí zaměstnavatelé hledají odborníky, 
kteří jsou schopni přinášet a zavádět inovace, ale také spoluvytvářet prostředí 
vhodné pro vznik a předávání znalostí a objevování nových příležitostí nebo 
technologií.

Podobně vysokou úroveň a zároveň malý rozdíl mezi vlastní a požadovanou 
úrovní lze pozorovat také v případě sociokomunikačních kompetencí. Poža-
dovaná schopnost implementovat nové znalosti totiž vyžaduje navíc vyso-
ký stupeň organizačních schopností, vyjednávacích dovedností a asertivity. 
Absolventi musí být schopni efektivně mobilizovat kapacity a řídit práci svou 
i druhých. Schopnost mobilizovat kapacity druhých je spojena s vůdcovský-
mi a rozhodovacími schopnostmi, ale zahrnuje také schopnost sdílet myšlen-
ky a ustanovovat jednoznačné komunikační toky, inspirovat druhé, optimálně 
využívat dostupné lidské zdroje, plánovat, organizovat a kontrolovat pracovní 
procesy a přizpůsobovat je možnostem svým i svých kolegů.

O něco nižší nároky než v předchozích dvou dimenzích jsou zaměstna-
vateli kladeny na kompetence profesní odbornosti. Je tak zřejmé, že tento 

Tabulka 3: Skupiny kompetencí
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tradiční nárok na vysokoškolské absolventy jako experty ve svém oboru ztrá-
cí do jisté míry na důležitosti, stále je však řada profesí, kde je vysoká úro-
veň profesní odbornosti zcela zásadní. V takových případech se od absolven-
tů vysokých škol očekává, že se ve svém oboru stanou experty (kvalifikovanými 
odborníky). Experti se vyznačují mimořádnými oborově specifickými znalost-
mi (a schopnostmi si je vybavit a vhodně využít) a způsobem, jakým přistupu-
jí k problémům, s nimiž se v práci setkávají, jak vytvářejí diagnózy, používají 
standardizované procedury, intuitivně hledají a nalézají řešení a korektně vyvo-
zují závěry a interpretace. Profesní odbornost samozřejmě předpokládá vyso-
ký stupeň zvládnutí znalostí a dovedností, které jsou pro danou oblast relevant-
ní. Ovšem pouhé zvládnutí znalostí a dovedností experta ještě nedělá. Druhým 
charakteristickým rysem skutečné profesní odbornosti expertů je schopnost 
využít těchto znalostí k určení a nalezení řešení problémů v dané oblasti.

Největší rozdíl mezi vlastní a požadovanou úrovní nacházíme v případě 
technických kompetencí. Vybavenost technickými kompetencemi nabývá 
na důležitosti spolu se stále rostoucím významem informačních technologií 
a komputerizací společnosti. Dnes se již jen malá část vysokoškolských profe-
sí obejde bez alespoň základních znalostí užívání počítače. Nicméně i proto, 
že součástí dimenze technických kompetencí jsou i málo vyžadované mate-
matické dovednosti, jsou požadavky v tomto případě nižší než v předchozích 
třech dimenzích.

Nejnižší vlastní i požadovanou úroveň vykazují mezinárodní kompetence. 
I přesto však globalizace a stírání národních hranic zvyšuje důležitost silné 
mezinárodní orientace potřebné u absolventů. To neznamená pouze dobrou 
znalost cizích jazyků, ale i schopnost porozumět a pochopit jiné kultury, vůli 
a schopnost docenit omezení vlastního národního kontextu. Je tedy potřebná 
výbava absolventů schopnostmi mnoharozměrných interakcí, které je možné 
zahrnout pod interkulturní kompetence. 

Co ovlivňuje úroveň kompetencí?

Podobně jako v případě ukazatelů profesního úspěchu, i v případě kom-
petencí byl vytvořen regresní model, který pro každou z pěti skupin kompe-
tencí analyzuje vztahy mezi zaměřením studijního programu, způsoby výu-
ky, individuálními charakteristikami, sociálním zázemím, demografickými 
charakteristikami a vlastní úrovní absolventa v příslušné skupině kompetencí. 
Jako kontrolní proměnné byly do modelu zařazeny také charakteristiky obo-
ru a typu vzdělání.
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Výsledky odhalily několik zajímavých souvislostí. Předně, na rozdíl od vzta-
hu s profesním úspěchem má preference jednotlivých způsobů výuky na úro-
veň kompetencí pozitivní vliv. Nejsilnější vztah lze najít zejména mezi způsoby 
výuky zaměřenými na studenta a socioekonomickými, intelektuálními a pro-
fesními kompetencemi. V ostatních případech je již vztah mezi způsoby výu-
ky a jednotlivými dimenzemi kompetencí o poznání slabší, stále však většinou 
významný a pozitivní. Co se zaměření studijního programu týče, ukázalo se, 
že existuje pozitivní vztah mezi studiem náročného studijního oboru a úrov-
ní všech typů kompetencí. Pozitivní vliv na řadu kompetencí má také zaměře-
ní oboru na budoucí profesionální uplatnění, přičemž silný vztah je podle oče-
kávání zejména s úrovní profesní odbornosti. Mírný pozitivní vliv má také u čtyř 
skupin kompetencí volnost při sestavování studijního obsahu. Šíře zaměření stu-
dia naopak nijak k vyšší úrovni kompetencí nepřispívá.

Z ostatních charakteristik se jako významný ukazuje vztah mezi studij-
ními výsledky a úrovní všech typů kompetencí. Je tak zřejmé, že schopnos-
ti a dovednosti, které vedou k lepším studijním výsledkům, se promítají 
i do úrovně kompetencí, které člověk má zhruba čtyři roky po skončení stu-
dia. K vyšší úrovni kompetencí napomáhá také vyšší studijní snaha, a to zejmé-
na k lepší profesní odbornosti. Absolvování gymnázia hraje výraznou roli 

Tabulka 4: Skupiny kompetencí a další charakteristiky, výsledky lineární regresní analýzy, 
matice beta koeficientů
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u mezinárodních kompetencí. Ti, kteří absolvovali gymnázium, mají mno-
hem lepší znalost cizích jazyků a lépe se orientují v mezinárodním prostře-
dí než lidé, kteří vystudovali jiný typ střední školy. S vědomím toho, jak jsou 
studenti rozděleni na střední úrovni vzdělávání, a především do gymnázií, je 
pochopitelná souvislost absolvování gymnázia a intelektuálních dovedností. 
Sociální zázemí (měřeno vzděláním a povoláním rodičů) má výraznější vliv 
pouze na úroveň mezinárodních kompetencí. Obecně hůře hodnotí úroveň 
svých kompetencí ženy, otázkou však je, zda se jedná o reálný obraz, nebo zda 
jde o obecnou tendenci žen se spíše podceňovat a mužů se spíše přeceňovat.

Úroveň kompetencí a profesní úspěch

Posledním krokem v procesu analýzy vztahů mezi školskými charakteristikami, 
kompetencemi a profesním úspěchem je analýza vztahů mezi posledními dvěma 
oblastmi, tj. mezi kompetencemi a profesním úspěchem. I pro tento případ vyu-
žijeme regresní analýzu: jednotlivé dimenze kompetencí budou nyní, na rozdíl 
od předchozího případu, vysvětlující proměnné a vysvětlovanými proměnnými 
budou ukazatele profesního úspěchu. V následující tabulce jsou uvedeny pouze 
výsledky regresní analýzy pro pět skupin kompetencí, avšak součástí modelu byly 
jako kontrolní proměnné také další charakteristiky používané v předchozích 
modelech – tj. zaměření studijního programu, způsoby výuky, sociální zázemí, 
obor a typ vzdělávání a individuální a demografické charakteristiky.

Výsledky čtyř modelů regresní analýzy ukazují, jak různé typy kompetencí 
souvisí s různými aspekty profesního úspěchu. Pro to, aby měl člověk vyšší pří-
jem, je tak například velice důležité mít vysokou úroveň sociokomunikačních 
a mezinárodních kompetencí. Aby měl člověk zaměstnání vysoké kvalifikační 
úrovně (měřeno ISEI), je zase dobré mít vysokou úroveň profesní odbornosti. 
U lidí s vysokou profesní odborností také dochází k lepšímu využití dosažené 
úrovně získaného vzdělání.

Tabulka 5: Skupiny kompetencí a indikátory profesního úspěchu, výsledky lineární 
regresní analýzy, matice beta koeficientů
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Vysoká spokojenost se zaměstnáním souvisí se sociokomunikačními, inte-
lektuálními i profesními kompetencemi. Kompetence vysvětlují výrazně více 
variability u spokojenosti jako jednoho z indikátorů profesní spokojenosti, než 
je tomu u předchozích analýz, kdy byla souvislost hledána ve vztahu k zaměře-
ní studijního programu a ke způsobům výuky. Přesto 9 % vysvětlované variabili-
ty ukazuje na to, že ani nabyté kompetence nepředstavují ten zásadní aspekt při 
hodnocení spokojenosti s vlastní prací. 

Na této úrovni celkového souboru bez rozlišení oborových odlišností analýza 
neukazuje na souvislost úrovně technických kompetencí s žádným ze čtyř uka-
zatelů profesního úspěchu. Musíme však mít na paměti právě to, že tuto analýzu 
provádíme pro celou skupinu absolventů a z dřívějších analýz je znám význam 
oborových odlišností. Ty mohou být právě v případě technických kompeten-
cí důležité pro celé spektrum profesí ve vazbě na obor absolvovaného studia. 
Výsledky regresních modelů ukazují logické souvislosti mnoha dimenzí, kte-
ré mají obecnější platnost a nejsou v takové míře vázány na absolvovaný obor. 
V budoucích analýzách proto budou uvažovány další dimenze pro zjištění obo-
rových specifik vazby kompetencí a profesního úspěchu.

Na závěr

Jak jsme zmínili v úvodu, výzkumy uplatnitelnosti absolventů se v poslední 
době zaměřují na hledání přesnějších vazeb mezi charakteristikami uplatnění 
na trhu práce a charakteristikami na straně vzdělávání – tedy na hledání fakto-
rů, které mají vliv na uplatnění. Specifické postavení zde mají kompetence, kte-
ré absolventi nabývají školním vzděláním a které se projevují v jejich uplatně-
ní a vedou k profesnímu úspěchu. Výsledky našich analýz ukazují, že lze nalézt 
konzistentní vazby jak mezi některými charakteristikami studijních programů, 
resp. způsoby výuky a indikátory profesního úspěchu absolventů vysokých škol, 
tak mezi nabytými kompetencemi a indikátory profesního úspěchu.

Z našich čtyř vybraných charakteristik studijního programu se ukazují jako 
důležité pro uplatnění tři: první je náročnost studijního programu – existují 
zřejmé vazby s kvalifikační náročností profese, příjmem a také využitím úrovně 
absolvovaného vzdělání; druhou je volnost při sestavování studijního programu 
– ta má vazbu na vyšší výdělky a spokojenost s prací; třetí je zaměření studijní-
ho programu na budoucí profesní uplatnění – to přispívá k větší šanci vykoná-
vat práci odpovídající vzdělávací úrovni a vede také k větší spokojenosti s pra-
cí. U způsobů výuky nejsou vazby na uvažované faktory profesního úspěchu tak 
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zřetelné, snad jen praktická orientace studijního programu je spjata se spoko-
jeností z práce. U individuálních charakteristik se ukazuje jasná vazba zejmé-
na mezi studijními výsledky a výdělky, ale také mezi využitím dosažené úrovně 
vzdělání a spokojeností s prací. Vzdělávací cesta na střední úrovni vzdělání, která 
vedla přes gymnázium, vykazuje vazbu s vyšší kvalifikační náročností práce, s pří-
jmem a využitím dosažené úrovně vzdělání.

U kompetencí se ukazují souvislosti se všemi uvažovanými faktory profesní-
ho úspěchu, charakteristikami studijních programů a způsoby výuky. Z důvodu 
srozumitelnějšího využití dvaceti čtyř zjišťovaných kompetencí bylo vytvořeno 
pět hlavních skupin kompetencí: intelektuální kompetence, sociokomunikační 
kompetence, kompetence profesní odbornosti, technické kompetence a mezi-
národní kompetence. Z charakteristik studijního programu má na nabývá-
ní všech kompetencí vliv náročnost studijního programu, na všechny kromě 
mezinárodních kompetencí má dobrý vliv zaměření studia na budoucí profesní 
uplatnění a na všechny kompetence kromě sociokomunikačních má vliv volnost 
při sestavování studijního programu. Co se týče způsobů výuky, mají všechny 
sledované způsoby výuky pozitivní vliv na všechny skupiny kompetencí (jedinou 
výjimkou je vliv praktické orientace výuky na intelektuální kompetence).

Z hlediska vazeb kompetencí a faktorů profesního úspěchu se projevuje zřej-
má souvislost mezi sociokomunikačními a mezinárodními kompetencemi a pří-
jmem, mezi kompetencemi profesní odbornosti a kvalifikační náročností vyko-
návané profese. Kompetence profesní odbornosti mají kromě toho vazbu také 
na využití dosažené vzdělávací úrovně ve vykonávané profesi a rovněž na spoko-
jenost s prací. Kompetence profesní odbornosti tak vykazují souvislost se třemi 
ze čtyř sledovaných indikátorů profesního úspěchu, zatímco kompetence socio-
komunikační a mezinárodní se dvěma indikátory a intelektuální pouze s jedním 
indikátorem. Při interpretaci je nutné si uvědomit, jak výrazné rozdíly se proje-
vují u oborových skupin vystudovaných oborů. Proto další analýzy budou zpřes-
ňovat a rozvíjet dosažené výsledky, které ukázaly na možnosti nalézt různě silné 
vazby mezi kompetencemi absolventů vysokých škol, školními charakteristikami 
a faktory profesního úspěchu.
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