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Úvod 

Oblast přechodu absolventů vysokých škol do zaměstnání se do popředí vědeckých a politických 

diskuzí v Evropě dostala ve větší míře na počátku devadesátých let. Kumulovaly se totiž jevy, které 
uplatnění absolventů na pracovním trhu ovlivňují nebo spoluvytvářejí prostředí, v němž nastává 
interakce terciárního vzdělávání s okolím, což přirozeně platí také pro absolventy terciárního 
vzdělávání. Jednalo se především o prudkou masifikaci vysokoškolského vzdělávání od poloviny 80. 
let v mnoha rozvinutých zemích, o vzrůstající nezaměstnanost, o globalizaci a evropanizaci 
hospodářství a společností, o dramatické strukturální změny pracovní síly způsobené vstupem nových 
technologií a nových manažerských konceptů. To vše vyvolalo rostoucí rychlost proměny znalostí 
vyžadovaných v zaměstnání a také klesající transparentnost a nepřetržitost pracovních kariér. 

S těmito jevy souvisí značný nárůst zájmu ze strany politiků, zaměstnavatelů, ale i širší veřejnosti 
kontrolovat kvalitu vysokoškolského vzdělávání a mimo jiné i smysluplnost vynaložených prostředků 
na vysokoškolské vzdělání. Důraz na uplatnitelnost absolventů vysokých škol je vyjádřen i v několika 
zásadních politických textech. Příkladem je například obsah několik komuniké ministrů školství 
jednotlivých zemí Evropského prostoru vysokoškolského vzdělávání (EHEA). Poprvé je výraznější 
důraz na uplatitelnost absolventů vysokých škol kladen v Londýnském komuniké z roku 2007 (London 
Communiqué, 2007). To označilo zaměstnatelnost vysokoškoláků za jednu z priorit vysokoškolské 
politiky. Komuniké požádalo Boloňskou řídící skupinu (Bologna Follow-Up Group, BFUG), aby 

věnovala pozornost tomu, jak zlepšit zaměstnatelnost jak z hlediska různých cyklů studia, tak v rámci 
celoživotního vzdělávání. Komuniké ministrů z jednání v Leuven / Louvain-la-Neuve v roce 2009 dále 
posílila tuto prioritu tím, že zdůraznila potřebu těsné spolupráce mezi vládami, vysokými školami, 
sociálními partnery (zaměstnavateli a zaměstnanci) a studenty v procesu reprodukce kvalifikované 
pracovní síly. Pro vysoké školy je zejména důležité, aby byly schopny lépe a pružněji reagovat na 
potřeby zaměstnavatelů a kladly větší důraz na odbornou praxi. Dále se v Lovaňském komuniké píše 
„vzhledem k tomu, že trhy práce se stále více spoléhají na vyšší úroveň dovedností a průřezové 
kompetence, vysokoškolské vzdělávání by mělo studentům poskytnout pokročilé znalosti, dovednosti 

a kompetence, které potřebují po celou dobu svého profesního života“ (Leuven Communiqué, 2009). 
Cíl zvýšení zaměstnatelnosti absolventů byl zdůrazněn také v deklaraci ministrů z jednání ve Vídni a v 
Budapešti v roce 2010. Podle Jerevanského komuniké z r. 2015 je pak již jedním ze čtyř hlavních cílů 
EHEA „podpora zaměstnatelnosti absolventů v průběhu jejich pracovního života na rychle měnících se 
trzích práce - charakterizovaných technologickým vývojem, vznikem nových profesních profilů a 
zvyšováním příležitostí pro zaměstnání a samostatně výdělečnou činnost. Je třeba zajistit, aby 
absolventi na konci každého studijního cyklu měli kompetence vhodné pro vstup na trh práce, což jim 
také umožní rozvíjet nové kompetence, které mohou potřebovat pro svou zaměstnatelnost v 
pozdějším pracovním životě. EHEA se zavazuje podporovat instituce vysokoškolského vzdělávání při 
zkoumání různých opatření k dosažení těchto cílů“ (Yerevan Communiqué, 2015). 

Aby bylo možné vůbec takovéto problémy řešit, je třeba si nejprve odpovědět na otázku, jak lze 
vlastně přechod ze vzdělávání do pracovního života definovat? Z pohledu jednotlivců (absolventů 
škol) může být tento přechod chápán jako období změny statusu, během kterého směřují mladí lidé 
od vzdělávání na plný úvazek k stabilní pracovní pozici na trhu práce (Hannan, Werquin, 2001). 

Bohužel je však poměrně obtížné formulovat kritéria pro označení konce přechodového období nebo 
konce integrace na pracovní trh. Odpověď na to není jednoznačná a liší se podle vzdělávacího, 
ekonomického a společenského kontextu. V zásadě však lze použít dva pohledy. Z makro-

ekonomického hlediska je dokončeno období přechodu v momentě, kdy míra nezaměstnanosti určité 
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věkové kohorty dosáhne stejné úrovně jako míra nezaměstnanosti dospělých. Z pohledu jednotlivce 

je pak přechod dokončen v momentě, kdy získá člověk stabilní zaměstnání (Descy, Tessaring, 2001). 

V industrializovaných společnostech je vzdělání jasně nejvýznamnějším faktorem předurčující úspěch 
v profesním životě. Zaměstnavatelé si podle něho vybírají pracovníky pro specifické pracovní pozice a 
úkoly a jednotlivci do něj investují proto, aby vylepšili svoje postavení na trhu práce (Shavit, Miller, 
1998). 

V porovnání se staršími ročníky jsou mladí lidé na trhu práce v relativní nevýhodě, jak co se týče 
zaměstnatelnosti, tak co se týče kvality zaměstnání, a to i přes některé v současné době působící 
faktory, které jim situaci ulehčují. Zejména jde o neustálé zmenšování velikosti věkových kohort, o 

obecný růst úrovně jejich dosaženého vzdělání, o rostoucí dobu strávenou ve škole a o zvyšování 
podílu hospodářských odvětví, která se zaměřují na rekrutování mladé pracovní síly.  

Pro absolventy vysokých škol zároveň platí, že jejich průběh přechodu na trh práce je v poslední době 
ovlivňován několika zásadními tendencemi. Jde zejména o rostoucí rychlost proměny znalostí 
vyžadovaných v zaměstnáních, dramatické strukturální změny pracovní síly způsobené zaváděním 

nových technologií a nových manažerských konceptů, globalizaci a evropanizaci hospodářství a 
společnosti a prudkou masifikaci vysokoškolského vzdělávání. Je to právě kvantitativní rozmach1

, 

který je spojen s mnoha různými procesy diferenciace (rozrůzňování studující populace, 
vysokoškolských institucí i studijních programů) i integrace (slučování a fúze vysokých škol, 
propojování mezinárodního vysokoškolského prostoru, realizace Boloňského procesu), které se však i 
v evropských zemích odehrávají ve stále velmi různorodém národním rámci. Dalším významným 
rysem posledního období je nepochybně také silný dopad ekonomické a finanční krize po roce 2008, 

který byl následován vlivy současné fáze ekonomické konjuktury na nejrůznější stránky rozvoje 
vysokého školství. Díky těmto tendencím je postavení absolventů vysokých škol poměrně nejisté a 

proměnlivé. Uplatnění absolventů vysokých škol a jejich postavení na trhu práce přitom zároveň patří 
mezi významné ukazatele kvality a relevance vysokého školství jako celku.  

Z pohledu jednotlivce každopádně obvykle přináší vysokoškolské vzdělání jeho absolventům řadu 
výhod. Prakticky ve všech vyspělých zemích nacházejí vysokoškoláci v porovnání s méně vzdělanými 
lidmi snadněji zaměstnání a jsou méně ohroženi nezaměstnaností. Jejich práce je kvalifikovanější a 
zpravidla i zajímavější. V neposlední řadě za ni dostávají vyšší odměnu.  Zároveň však platí, že výhody 
spojené se získáním vysokoškolského vzdělání však zdaleka neplatí všude a pro každého a také v 

každém období.  

Prakticky všechny výše zmíněné trendy a faktory lze vztáhnout i na situaci vysokoškolského 

vzdělávání a jeho vztahu s trhem práce v České republice v posledních 15 letech. Demografický 
pokles, strukturální proměny pracovní síly, expanze terciárního vzdělávání a vliv hospodářských cyklů 
synergicky proměňují celkový rozsah a strukturu přechodu absolventů škol na pracovní trh. Z toho 
vyplývající významné změny mohou vést v různých fázích k problémům, a to jak na straně nabídky 
(absolventi škol, kteří na pracovním trhu nenajdou očekávané uplatnění), tak i poptávky po pracovní 
síle (zaměstnavatelé, kteří na pracovním trhu nenajdou nové absolventy s kvalifikací, kterou 
požadují). 

                                                             

1
 Podle vlivné teorie masifikace vysokého školství Martina Trowa (např. Trow, 2005) platí, že mnohé evropské 

země se po elitní a masové fázi rozvoje vysokého školství přehouply do fáze univerzální (všeobecné), kdy na 
vysoké školy chodí více než polovina odpovídající věkové skupiny a vysokoškolský titul získávají nejméně dvě 
pětiny populace. Přes tyto hranice se před pár lety přehouplo i vysoké školství v České republice. 
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Předkládaná zpráva se nesnaží řešit všechny výše zmíněné okolnosti a aspekty vztahu mezi 
vysokoškolským vzděláním a uplatněním na trhu práce. Uplatnění absolventů na trhu práce v České 
republice nahlíží skrze dva velmi podstatné faktory. Tím je míra nezaměstnanosti absolventů 
vysokých škol a jejich výdělky na trhu práce. Výhodou těchto faktorů je jejich poměrně jasná definice 
a měřitelnost, a to i v rámci mezinárodního srovnání.  

Samotná zpráva se tedy skládá ze čtyř základních kapitol. První kapitola stručně nastiňuje 
kvantitativní vývoj v počtech absolventů v České republice v posledních 15 letech. Druhá kapitola se 
zabývá nezaměstnaností absolventů vysokých škol. V její první části je zkoumán vývoj míry 
nezaměstnanosti absolventů terciárního vzdělávání v mezinárodním kontextu. Druhá část analyzuje 
vývoj míry nezaměstnanosti absolventů vysokých škol v České republice v posledních 16 letech nejen 
ve svém celku, ale také podle stupně vzdělání, zaměření fakulty, typu zřizovatele a pro jednotlivé 
vysoké školy. Třetí část je pak tvořena zejména rozsáhlými tabulkami, které obsahují aktuální údaje o 
absolventech, dále ve studiu pokračujících absolventech, nezaměstnaných absolventech a mírách 
nezaměstnanosti pro všechny veřejné a soukromé vysoké školy a fakulty České republiky. Třetí 
kapitola se se zaměřuje na výdělky absolventů a jejich diferenciaci. Výdělky jsou analyzovány jak v 
národním, tak v mezinárodním kontextu. Na národní jsou výdělky srovnány podle jednotlivých stupňů 
vysokoškolského vzdělání, oborového zaměření fakult, jednotlivých vysokých škol a jejich součástí. 
Závěrečná kapitola poskytuje přehled, jakým způsobem jsou absolventi vysokých škol sledováni a 
zkoumáni v dalších Evropských zemích, zejména pak v Německu, Itálii a Francii. 
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Vývoj počtu absolventů vysokých škol 

V České republice byl tradičně podíl vysokoškoláků na pracovním trhu oproti jiným rozvinutým 
zemím poměrně nízký. Názorně to ukazuje situace ze začátku 21. století. Ve srovnání s dalšími 27 

současnými zeměmi Evropské unie měla Česká republika šestý nejnižší podíl terciárně vzdělaných2
 

v dospělé populaci. Konkrétně byl v roce 2002 v populaci vymezené věkem 25 až 64 let absolventem 
vysoké školy zhruba každý devátý (11,8 %)

3. Méně vysokoškoláků měly již jen čtyři země z jihu Evropy 

a Slovensko. Průměr za celou Evropskou unii byl téměř dvakrát tak vyšší. Prakticky stejný podíl 
terciárně vzdělaných ve věkové skupině 25 až 34 let ukazuje na to, že se před rokem 2002 podíl 
vysokoškoláků v populaci dlouhodobě příliš neměnil: bylo to pouze 11,9 %. 

 

 

Je obecně známé, že české vysoké školství prošlo od té doby masivním kvantitativním růstem. Strmý 
růst nastal zejména mezi roky 2002 a 2012. Mezi těmito roky se počet českých absolventů našich 

                                                             

2
 Mezinárodní komparace vysokého školství pracují s termínem terciární vzdělávání, které zahrnuje veškeré 

standardní vzdělávání navazující na dosažené střední vzdělání a vede k získání vyššího stupně vzdělání. Ve 
shodě s mezinárodní definicí a klasifikací ISCED je do terciárního vzdělávání v České republice zahrnuto studium 

na všech vysokých školách (veřejných, soukromých i státních), na vyšších odborných školách a menší část 
pomaturitního studia na konzervatořích. Podobným způsobem vymezují konkrétní (specificky národní) obsah 
pojmu terciární vzdělávání i ostatní země EU. 
Tato zpráva se zaměřuje na absolventy vysokých škol. Většina mezinárodních statistik však není schopna odlišit 
vysokoškolské vzdělání od ostatního terciárního vzdělání a uvádí pouze údaje za terciární vzdělání jako celek. I 
proto budeme používat v této zprávě termíny terciární a vysokoškolské jako ekvivalenty, i když jimi samozřejmě 
nejsou. 

3
 Zdrojem dat v této části je Eurostat. Více o těchto datech viz box „Metodologie – Eurostat a VŠPS“. 
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vysokých škol zvýšil 2,8krát. V absolutních číslech to znamenalo nárůst z 30,5 na necelých 86 tisíc4
 

absolventů. V roce 2012 tedy absolvovalo vysokou školu o více než 55 tisíc osob více než deset let 
předtím. Od té doby začal počet absolventů však opět poměrně rychle klesat. V roce 2017 tak 
absolvovalo vysokou školu již jen necelých 64 tisíc osob a i když ještě nemáme data za celý rok 2018, 
dá se očekávat pokles zhruba na hranici 60 tisíc absolventů. 

Předešlý strmý růst byl převážně „způsoben“ absolventy bakalářského studia, kteří však ve velké míře 
ve vysokoškolském studiu dále pokračují; dnes se to týká zhruba 63 % z nich, což je znatelně méně 
než v letech 2008 až 2011, kdy se tento podíl pohyboval mezi 71 a 74 %. Zároveň je to také návrat k 

situaci, která panoval před těmito roky. Obecně vysoký podíl dále pokračujících bakalářů v minulosti 
způsobil přeci jen pomalejší růst absolventů vstupujících na trh práce, než byl růst celkového počtu 
absolventů. Zatímco v roce 2002 vstoupilo na trh práce (neboli přesněji řečeno, nepokračovalo v 
dalším vysokoškolském studiu) asi 22,5 tisíce absolventů vysokých škol, v roce 2012 jich bylo necelých 
52 tisíc. Jejich počet se tak zvýšil 2,3krát. Stejně jako v případě všech absolventů došlo i u absolventů 
vstupujících na trh práce od roku 2012 k výraznému poklesu, takže v roce 2017 jich bylo již jen 
necelých 39 tisíc. 

Proč vlastně k těmto poměrně masivním změnám v České republice došlo? Vysvětlení je poměrně 
jednoduché. Zásadní vliv mělo výrazné zvyšování podílu přijímaných mladých lidí na vysokou školu 
během konce 90. let minulého století a zejména v prvním desetiletí 21. století. To následně vedlo k 
tomu, že zatímco ještě v roce 2002 absolvovalo vysokou školu zhruba 15 % z populačního ročníku, o 
deset let později to bylo již přes 40 %. To v souladu s tím, že vysokou školu v té době absolvovaly 
převážně ještě populačně poměrně silné ročníky lidí narozených v 80. letech 20. století, vedlo k výše 
popsanému masivnímu růstu absolutních hodnot počtu absolventů vysokých škol. V té době však již 
byl zastaven obrovský růst podílu přijímaných na vysokou školu, a proto se i posléze ustálil podíl 
absolvujících z populačního ročníku mírně pod hranící 40 %. Zároveň s tím však začínají absolvovat 
výrazně populačně slábnoucí ročníky lidí narozených v 90. letech. Důsledkem je tedy značný pokles 
počtu absolventů, který však bude i nadále pokračovat a to až zhruba do roku 2022, kdy by podle 
hrubého odhadu mělo ročně absolvovat vysokou školu asi 54 tisíc osob, přičemž zhruba 33 tisíc z nich 

vstoupí na trh práce. 

Tyto změny se samozřejmě musely zásadním způsobem odrazit ve výši podílu vysokoškoláků 
v populaci. Tento podíl se mezi roky 2002 a 2017 zvýšil již ze zmiňovaných 11,8 % na 23,9 %. 
V podstatě se tedy zdvojnásobil. Ve srovnání se zbytkem Evropské unie se však naše pozice příliš 
nezměnila. Naopak, Česká republika si v pořadí zemí EU podle zastoupení terciárně vzdělaných 
v dospělé populaci oproti roku 2002 ještě o jedno místo pohoršila, takže v současné době mají menší 
podíl jen v Rumunsku, Itálii, Slovensku a Chorvatsku. Průměr za celou Evropskou unii je 31,4 %. I přes 
masivní růst na tom není Česká republika o mnoho lépe ani při srovnání mladších věkových skupin ve 
věku 25-34 let. V rámci ní tvoří absolventi terciárního vzdělání téměř přesně jednu třetinu z populace, 

ve srovnání s dalšími 27 zeměmi EU to však stačí pouze na 22. místo. Na druhou stranu tempo růstu 
(změna z necelých 12 na necelých 34 %) bylo po Slovensku a Maltě třetí nejvyšší. Zároveň také platí, 
že průměr za celou EU (39 %) není o mnoho vyšší, než je současná hodnota v České republice. 

Ukazuje to na poměrně výraznou podobnost vzdělávacích politik napříč zeměmi EU, které se snaží 
působit v souladu se sdělením Evropské komise ze září 2011, které povzbuzuje členské země k 

                                                             

4
 Jedná se o hodnoty pouze za veřejné a soukromé vysoké školy. Při připočtení absolventů za státní vysoké 

školy by tento počet byl ještě o něco málo vyšší, celkový trend by to však nijak neovlivnilo. Zdroj dat je databáze 
Sdružených informací matrik studentů, MŠMT (zkráceně SIMS). 
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dalšímu růstu podílu vysokoškoláků v populaci. Jejím cílem je zvýšit průměrný podíl absolventů s 
vysokoškolským diplomem v zemích EU na 40 % do roku 2020. 

 

 

Ve všech zemích kromě Finska (kde je však podíl vysokoškoláků dlouhodobě jeden z nejvyšších) je 

podíl vysokoškoláků vyšší ve věkové skupině 25 až 34 let než v celé dospělé populaci. To jasně svědčí 
o výrazné snaze navyšovat zastoupení vysoce kvalifikovaných lidí v pracovní síle prakticky v celé 
Evropské unii. Zajímavé ovšem jistě je, že nejvyšších hodnot v nejmladší věkové kategorii nedosahují 
nejvyspělejší evropské státy, ale Kypr, Litva a Irsko, kde je podíl vysokoškoláků ve věkové skupině 25 
až 34 let vyšší než 50 %. 

I přes výrazný nárůst podílu mladých lidí, kteří v České republice absolvují vysokou školu, potrvá ještě 
poměrně dlouho, než se tyto změny projeví v rámci celé produktivní populace. Nárůst podílu v celé 
populaci bude navíc výrazně zpomalován prudce klesající demografickou křivkou, kdy se do 
odpovídajícího věku absolvování vysoké školy dostávají stále početně slabší ročníky.  

O graduálním růstu ostatně vypovídá i následující graf. Ten jasně ukazuje růst podílu vysokoškoláků 
ve věkové skupině 25 až 34 let po celé sledované období, avšak k strmému růstu došlo pouze mezi 
roky 2007 a 2013. Od té doby došlo k jeho výraznému zvolnění. Zároveň je vidět, jak je růst v celé 
populaci mnohem pozvolnější, což vede samozřejmě k tomu, že vzdělanostní struktura mladších a 
starších ročníků je čím dál tím více odlišnější.  
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Dalším zajímavým faktem, který graf ukazuje, je značné zvyšování podílu žen mezi vysokoškolskou 
populací. Tento fakt je odrazem poměrně výrazné feminizace českého vysokého školství.  Podíl žen 
mezi absolventy terciárního vzdělání vzrost během za 15 let ze 47 % na 58 %. Jde o jasně nejvyšší 
nárůst mezi zeměmi Evropské unie. 
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Nezaměstnanost absolventů vysokých škol 

Nezaměstnanost absolventů vysokých škol v mezinárodním srovnání 

Mladí lidé po skončení přípravy na povolání patří ve většině vyspělých zemí ke skupině nejvíce 
ohrožených nezaměstnaností. Tato skutečnost znamená nejen neuspokojivé využití potenciálu 
lidských zdrojů z pohledu společnosti, ale z pohledu jednotlivce může negativně ovlivnit budování 
pracovní a životní kariéry. Stále důležitějšími se tak stávají otázky, jaké faktory ovlivňují začleňování 
mladých lidí do pracovního života a jakými způsoby lze tento proces usnadnit.  

V této souvislosti se diskuse odborníků zaměřuje na to, jak by příprava na povolání měla vypadat, 
pokud jde o oborovou a úrovňovou strukturu vzdělávacího systému, jak zajistit větší variabilitu a 
prostupnost vzdělávacích cest, v jaké míře má počáteční vzdělání kombinovat obecné dovednosti a 
odborné znalosti, jak by měl fungovat podpůrný informační a poradenský systém a jakým způsobem 
sblížit vztah mezi vzděláváním a trhem práce a podnítit spolupráci škol se zaměstnavateli.  

V kontextu Boloňského procesu je zaměstnatelnost chápána jako „schopnost získat první zaměstnání, 
udržet si práci a být schopný se pohybovat na trhu práce“. V této souvislosti je role vysokoškolského 
vzdělávání chápána tak, že vysoká škola by měla své studenty vybavit schopnostmi a dovednostmi 
(znalosti, postoje a chování), které jedinci potřebují pro vykonávání kvalifikované práce a které jsou 
vyžadovány zaměstnavateli a zajistit dospělým možnosti si tyto schopnosti a dovednosti v průběhu 
svého pracovního života udržovat a obnovovat. 

Jako velmi dobré měřítko zaměstnatelnosti absolventů na trhu je považována jejich míra 
nezaměstnanosti. Je však třeba brát v potaz, že zaměstnanost a nezaměstnanost nezávisí jen na 
kvalitě získaného vzdělání. V rozvinutých zemích světa hraje často zásadní roli celková ekonomická 
situace země (rostoucí míra nezaměstnanosti v období recese nebo naopak dostatek pracovních míst 
v etapě růstu) a s ní související úroveň kvalifikačních požadavků na pracovním trhu. Ekonomický vývoj 
v minulých letech názorně ukázal, jak rychle se nedostatek pracovníků může proměnit v jejich 
nadbytek (ve většině zemí k tomu došlo během let 2007-2009). Míra nezaměstnanosti vysokoškoláků 
tedy souvisí s celkovou mírou nezaměstnanosti. Ve většině evropských zemí je o třetinu až o polovinu 
nižší. Tento vztah je obdobný i pro nejmladší věkovou skupinu, která se na trhu práce vyskytuje. Zde 
platí, že zaměstnatelnost mladých absolventů vysokých škol je ve většině zemí příznivější než u 
mladých lidí vůbec, ale zároveň méně příznivá než zaměstnatelnost všech vysokoškoláků. 

Míra nezaměstnanosti mladých vysokoškoláků je tedy do určité míry svázaná s celkovou 

nezaměstnaností, neplatí to však samozřejmě úplně. Výraznou roli můžou hrát překotné změny. Ty se 
můžou odehrát jednak na straně trhu práce: klasickým případem je nedávná ekonomická krize, která 
zpravidla vždy zasáhne výrazněji čerstvé absolventy než zkušenější pracovníky, kteří již mají pozici na 

trhu práce stabilizovanou. Na druhé straně může být vztah k celkové nezaměstnanosti ovlivněn 
vývojem na straně vzdělávání, a to například v podobě zásadních změn ve vzdělávací struktuře 
absolventů proudících na trh práce. Česká republika, jak je výše detailně popsáno, se přitom právě 
řadí k zemím, kde k takovýmto změnám nedávno došlo. 
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Nejprve se podívejme na srovnání měr nezaměstnanosti mladých (20-34 let) absolventů 
vysokoškolského vzdělávání v rámci zemí Evropské unie. Co je patrné na první pohled, jsou obrovské 
rozdíly. Zatímco na jedné straně jsou země jako Česká republika, Malta, Německo a Maďarsko s méně 
než 3 % nezaměstnanými mezi ekonomicky aktivními, na jihu Evropy v zemích jako je Chorvatsko, 

Portugalsko, Itálie, Kypr, Španělsko a Řecko je míra nezaměstnanosti mladých vysokoškoláků 14 % a 

vyšší (v případě Řecka dokonce více než 27 %). 

Česká republika je země, kde je míra nezaměstnanosti mladých vysokoškoláků v rámci Evropské unie 
dlouhodobě jedna z nejnižších. Poměr míry nezaměstnanosti mladých vysokoškoláků v České 
republice a ve zbytku Evropské unie byl přitom v posledních 15 letech velmi konzistentní. V podstatě 
se po celou dobu pohyboval někde v rozpětí 0,4 až 0,55 (míra nezaměstnanosti v ČR / míra 
nezaměstnanosti v EU). V roce 2017 však došlo k výraznému poklesu na 0,28. Hodnota míry 
nezaměstnanosti absolventů terciárního vzdělání v České republice pak klesla na pouhých 1,9 %, což 
bylo v rámci Evropské unie vůbec nejméně.  

 

Metodologie – Eurostat a VŠPS 

Aby bylo možné srovnat situaci v České republice s ostatními zeměmi je potřeba mít srovnatelná 
data. Taková jsou dostupná na stránkách statistického úřadu Evropské unie Eurostat 
(https://ec.europa.eu/eurostat/data/database). Eurostat veškerá svoje data získává od 
organizací pověřených jednotlivými členskými státy ke shromažďování statistických dat na jejich 
území. V České republice je touto autoritou Český statistický úřad. Ten při výpočtech údajů o 
počtech lidí podle vzdělání a jejich zaměstnanosti vychází z Výběrového šetření pracovních sil 
(tzv. VŠPS)1

. 

Z pohledu zjišťování míry nezaměstnanosti je důležité, jak jsou chápáni a definováni 
nezaměstnaní. Za nezaměstnané se podle mezinárodně srovnatelné metodiky považují všechny 
osoby patnáctileté a starší, obvykle bydlící na sledovaném území, které v průběhu referenčního 
týdne souběžně splňovaly 3 podmínky ILO (Mezinárodní organizace práce): 

- nebyly zaměstnané, 

- byly připraveny k nástupu do práce, tj., během referenčního období byly k disposici okamžitě 
nebo nejpozději do 14 dnů pro výkon placeného zaměstnání nebo sebezaměstnání, 

- v průběhu posledních 4 týdnů hledaly aktivně práci (prostřednictvím úřadu práce nebo 
soukromé zprostředkovatelny práce, přímo v podnicích, využíváním inzerce, podnikáním kroků 
pro založení vlastní firmy, podáním žádosti o pracovní povolení a licence nebo jiným způsobem). 

Mezi nezaměstnané patří i osoby, které nehledají práci, protože ji již našly a jsou schopny ji 
nastoupit nejpozději do 14 dnů. 

Míra nezaměstnanosti je vypočítána jako podíl počtu nezaměstnaných vůči počtu ekonomicky 
aktivních, přičemž ekonomicky aktivní jsou všichni, kdo jsou zaměstnaní nebo nezaměstnaní. 

Zařazení do této kategorie nesouvisí s kategorií registrovaných uchazečů o zaměstnání na 
úřadech práce a ani s faktem, zda tyto osoby pobírají či nepobírají příspěvek v nezaměstnanosti 
či jiné sociální dávky nebo příspěvky. Tyto údaje jsou využity v části zabývající se detailní 
analýzou nezaměstnanosti absolventů jednotlivých vysokých škol a fakult. 

Více o metodologii VŠPS viz https://www.czso.cz/csu/czso/zam_vsps.  

 

https://ec.europa.eu/eurostat/data/database
https://www.czso.cz/csu/czso/zam_vsps
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Již na prvního pohled je tedy poměrně jasné, že míra nezaměstnanosti mladých vysokoškoláků 
s jejich podílem v populaci spolu navzájem při srovnání situace v jednotlivých zemích EU prakticky 
vůbec nesouvisí. Na jedné straně máme země s nízkým podílem terciárně vzdělaných a nízkou mírou 
nezaměstnanosti (např. Česká republika, Maďarsko), na druhé straně země z jihu Evropy jako Itálie a 
Portugalsko, které mají vysokou míru ale nízký podíl. Mnohem větší souvislost lze hledat s celkovou 

nezaměstnaností. Aby bylo možné co nejlépe vyjádřit, jaká je pozice na trhu práce mladých 

vysokoškoláku s ohledem na jejich zaměstnatelnost, byla vypočtena míra, která vyjadřuje poměr míry 
nezaměstnanosti terciárně vzdělaných ve věku 20 až 34 let a míry nezaměstnanosti ostatní 
ekonomicky aktivní populace ve věku 15 až 64 let. 

V průměru se zaměstnatelnost na trhu práce mladých vysokoškoláků ve srovnání s ostatními 
ekonomicky aktivními v Evropské unii až do roku 2014 mírně zhoršovala. Od té doby však nabral 
trend opačný směr. Celkově se v 10 zemích poměr míry nezaměstnanosti terciárně vzdělaných ve 

věku 20 až 34 let a míry nezaměstnanosti ostatní ekonomicky aktivní populace ve věku 15 až 64 let 
mezi roky 2002 a 2017 snížil (situace mladých vysokoškoláků se tedy relativně zlepšila) a naopak v 18 

zemích se poměr zvýšil (zde naopak došlo ke zhoršení situace). Vzhledem k tomu, že se zastoupení 
absolventů v produktivní populaci ve všech zemích zvětšilo, dalo by se předpokládat, že toto zvýšení 
se zhoršující se zaměstnatelností souvisí. Neboli že bude platit, čím vyšší růst podílu mladých 
vysokoškoláků v populaci, tím rychlejší růst poměru míry nezaměstnanosti terciárně vzdělaných 
mladších 34 let a míry nezaměstnanosti ostatní ekonomicky aktivní populace. Do jisté míry tomu tak 
opravdu je. Na druhou stranu je však řada zemí, kde došlo k výraznému růstu podílu mladých 
vysokoškoláků v produktivní populaci a jejich relativní pozice na trhu práce z pohledu 

zaměstnatelnosti se nezhoršila anebo jen málo (Portugalsko, Itálie, Malta). Samozřejmě ne vždy to 
nutně znamená pozitivní zprávu. Například v Portugalsku míra nezaměstnanosti terciárně vzdělaných 
ve věku 20-34 let výrazně rostla, avšak stejně tak zde rostla i míra nezaměstnanosti všech ostatních. 
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Naopak v Německu se situace mladých vysokoškoláků sice relativně zhoršila, jejich míra 
nezaměstnanosti v roce 2017 je však ve skutečnosti nižší než v roce 2000 (a navíc velice nízká), jen 
míra nezaměstnanosti všech ostatních se snížila ještě více. 

 

 

V podstatě velice podobná situace nastala v České republice s tím, že u nás však rostl podíl mladých 
lidí s terciárním vzděláním mnohem razantněji než v Německu. Díky tomu vzrostl poměr míry 
nezaměstnanosti terciárně vzdělaných ve věku 20 až 34 let a míry nezaměstnanosti ostatní 
ekonomicky aktivní populace ve věku 15 až 64 let mezi roky 2002 a 2016 z 0,35 na 0,76. Při výrazném 
snížení míry nezaměstnanosti mladých vysokoškoláků se však tento koeficient v roce 2017 skokově 
snížil na 0,6. 

Přehledně vývoj zaměstnatelnosti mladých vysokoškoláků v posledních 16 letech shrnuje následující 
graf. V něm jsou znázorněny tři druhy ukazatelů. Za prvé se jedná o podíl ekonomicky aktivních 
absolventů terciárního vzdělávání ve věku 20 až 34 let z celé ekonomicky aktivní populace a 
z ekonomicky aktivní populace stejné věkové skupiny. Oba tyto podíly v průběhu let poměrně 
rovnoměrně rostly. V případě zastoupení mladých vysokoškoláků v rámci dospělé populace došlo 
mezi roky 2002 a 2017 k růstu ze zhruba 3,5 % na necelých 8 % a v případě zastoupení mladých 
vysokoškoláků mezi svými vrstevníky se podíl zvýšil z 9 % na necelých 29 %. Tyto hodnoty 

samozřejmě v podstatě jen v trochu jiné podobě dokládají již výše popsané – výrazné zvýšení přísunu 
mladé kvalifikované síly na trh práce. 

Za druhé jsou v grafu znázorněny troje míry nezaměstnanosti – celková míra nezaměstnanosti 
(přesně řečeno míra nezaměstnanosti populace ve věku 15 až 64 let), míra nezaměstnanosti mladých 
lidí ve věku 20 až 34 let a míra nezaměstnanosti terciárně vzdělaných opět ve věku 20 až 34 let. 
Celková míra nezaměstnanosti se nejprve z maxima 8,3 % v roce 2004 poměrně prudce snižovala na 

téměř poloviční (4,4 %) hodnotu v roce 2008. Poté však přišla ekonomická krize a míra 
nezaměstnanosti opět během dvou let strmě vzrostla na 7,4 % v roce 2010. Po několika letech 
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stability se její hodnota začala výrazně snižovat až na hodnotu pouhých 2,9 % v roce 2017. Stejně jako 
v případě míry nezaměstnanosti mladých vysokoškoláků se jedná o nejnižší hodnotu v rámci celé 
Evropské unie.  

Vývoj míry nezaměstnanosti mladých lidí (20 až 34 let) do značné míry kopíruje celkovou míru 
nezaměstnanosti. Zároveň platí, že v dobách s celkovou vysokou úrovní nezaměstnanosti je míra 
nezaměstnanosti mladé populace výrazně vyšší než celková, v době nízké nezaměstnanosti se rozdíl 
zmenšuje. Tento průběh tak potvrzuje tezi, že ekonomická recese zpravidla vždy zasáhne výrazněji 
čerstvé absolventy než zkušenější pracovníky. Míra nezaměstnanosti mladých vysokoškoláků 
kopírovala celkovou míru nezaměstnanosti o něco méně. Mezi roky 2002 až 2008 se její hodnota 
pohybovala mezi 2,3 % (v roce 2007) a 3,9 %. Následně i v důsledku ekonomické krize došlo skokově 
k růstu na hodnoty kolem 4,5 %, kde se pohybovala až do roku 2014. Od té doby, obdobně jako 
v případě celkové míry nezaměstnanosti, došlo k značnému poklesu až na již zmíněných 1,9 % v roce 

2017. 

 

Vztah nezaměstnanosti mladých vysokoškoláků a nezaměstnanosti ostatních ukazuje poslední dvojice 
ukazatelů. Jedná se o poměr míry nezaměstnanosti vysokoškoláků ve věku 20 až 34 let a (v prvním 
případě) míry nezaměstnanosti všech ostatních5

 ve věku 15 až 64 let a (v druhém případě) míry 
nezaměstnanosti všech ostatních ve věku 20 až 34 let. I když vývoj těchto dvou ukazatelů není ani 
zdaleka stabilní, po evidentním růstu v prvních šesti sledovaných letech se pozice mladých 
vysokoškoláků na trhu práce ve vztahu k ostatním nijak zásadně neměnila (pomineme-li určité 
meziroční výkyvy). Jak již však bylo zmíněno, v roce 2017 se míra nezaměstnanosti mladých 
vysokoškoláků snížila výrazně více než u ostatních skupin a teprve čas ukáže, do jaké míry se jedná o 
náhodný výkyv, nebo o nový trend. 

                                                             

5
 Pro upřesnění, jedná se o míru nezaměstnanosti všech v dané věkové skupině kromě terciárně vzdělaných ve 

věku 20–34 let.  
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Jak bylo ukázáno v části o expanzi vysokoškoláků v České republice, mnohem výrazněji se na této 
expanzi podílely ženy. To samozřejmě vede k otázce, zda ženy nezačaly mít výraznější problémy 
s nalezením práce než muži. Následující graf ukazuje, že míra nezaměstnanosti mladých 
vysokoškolaček byla v posledních 15 letech kromě roku 2009 vždy vyšší než míra nezaměstnanosti 
mladých vysokoškoláků. Rozdíly mezi oběma měrami však podléhají značným výkyvům a nelze 
pozorovat nějaký jednoznačný trend. V posledních dvou letech je však míra nezaměstnanosti žen 
přeci jen znatelně vyšší (v roce 2017 2,5 % ve srovnání 1,2 % v případě mužů), samozřejmě i tak je 
vzhledem k celkové situaci velice nízká. 
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Nezaměstnanost absolventů vysokých škol v České republice 

 

Metodologie – data MPSV a SIMS 

V předchozí části jsme vycházeli zejména z údajů Eurostatu, kam za Českou republiku dodává 
údaje Český statistický úřad. Pokud však chceme jít do větších podrobností a podívat se zejména 
na to, jak si na trhu práce vedou absolventi jednotlivých vysokých škol a fakult, nejsou tato data 
dostatečně detailní. Proto je nutné použít údaje, které detailní informace o absolventech 
zaznamenávají. 

Následující data o nezaměstnanosti absolventů vysokých škol pocházejí ze dvou zdrojů. Údaje o 
nezaměstnaných absolventech sbírají jednotlivé úřady práce v ČR a zpracovávají se v gesci 
Ministerstva práce a sociálních věcí pravidelně dvakrát ročně, vždy k 30. dubnu a k 30. září. 
Nezaměstnaným absolventem je na úřadu práce registrovaný uchazeč o zaměstnání, který 
absolvoval školu nejdéle před dvěma roky. Údaje se tedy týkají tzv. registrované 
nezaměstnanosti, která se liší od používané mezinárodně srovnatelné definice ILO (International 
Labour Organization). Registrovaná nezaměstnanost bývá odlišná, v některých případech o něco 
vyšší, jindy nižší. U absolventů může být nižší, jelikož ze zákona mají nárok na podporu pouze 
tehdy, pokud v posledních třech letech alespoň půl roku prokazatelně pracovali. Protože však za 

ně stát – v případě registrace na úřadu práce – platí pojištění, mají nezaměstnaní absolventi 
motivaci se na úřad přihlásit. Data o nezaměstnaných zveřejňuje MPSV na svém integrovaném 
portále od roku 2002 – https://portal.mpsv.cz/sz/stat/abs/polo. 

Co se týče kvality dat, problematické jsou roky 2012 a 2013. V těchto letech bohužel MPSV přešlo 
na nový systém shromažďování a spravování dat o nezaměstnaných. Převod na nový systém 
způsobil MPSV řadu problémů a kvalita dat se zhoršila. Výsledkem je bohužel to, že data od září 
2012 do září 2013 již nemají takovou kvalitu, aby bylo možné počítat míru nezaměstnanosti i po 
fakultách. Od roku 2014 naštěstí přešlo MPSV na staronový systém, takže je opět možné údaje po 

fakultách uvádět a analyzovat je. Za období od září 2012 do září 2013 je však možné analyzovat 
pouze údaje po školách a stupních vzdělání. 

Druhý zdroj údajů je databáze Sdružených informací matrik studentů, MŠMT (zkráceně SIMS). 
Z té byly získány údaje o celkových počtech absolventů všech vysokých škol a o počtech těch, 
kteří po získání diplomu dále studují (například většina bakalářů pokračuje v navazujícím 
magisterském studiu). Údaje z matriky jsou definovány a zpracovávány tak, aby plně odpovídaly 
termínům, kdy úřady práce sbírají údaje o nezaměstnaných absolventech. Vztahují se tedy také k 
30. dubnu a k 30. září. Údaje do databáze dodávají samotné vysoké školy. Bohužel tak nečiní 
Policejní akademie ČR. Univerzita obrany v Brně pak dodává údaje jen o některých svých 
absolventech. Pro oboje tyto státní vysoké školy tak není možné míru nezaměstnanosti počítat, 
což je škoda vzhledem k tomu, že v souborech o počtech nezaměstnaných MPSV se nezaměstnaní 
těchto škol vyskytují. 

 

https://portal.mpsv.cz/sz/stat/abs/polo
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Pro účely této zprávy je tedy absolvent vysoké školy definován jako ten, kdo úspěšně absolvoval 
školu nejdéle dva roky před datem zjišťování. Datum ukončení studia odpovídá dni úspěšného 
vykonání poslední státní zkoušky. Absolventem dále pokračujícím ve studiu se pak rozumí ten, 
kdo po ukončení studia zahájil další studium na vysoké škole a byl v něm k datu zjišťování stále 
ještě zapsán. Pod pojmem nezaměstnaný absolvent se rozumí takový uchazeč o práci 
registrovaný na úřadu práce, který úspěšně ukončil školu nejdéle před dvěma lety.  

Na základě uvedených údajů lze zjistit míru nezaměstnanosti absolventů vysokých škol, která se 
rovná počtu nezaměstnaných děleno rozdíl mezi celkovým počtem absolventů a počtem dále 
studujících. V předkládané analýze je navíc používána míra nezaměstnanosti, která je váženým 
průměrem (podle počtu absolventů nepokračujících ve studiu) míry z 30. 4. a 30. 9. příslušného 
roku. Průměr je používán především proto, aby míra pokryla absolventy za celý rok. 

Tato běžná míra nezaměstnanosti pak ukazuje skutečné šance na uplatnění absolventů. Ty jsou 
však samozřejmě jiné v Praze než v Ústeckém nebo Moravskoslezském kraji, bez ohledu na to, 
kterou školu absolvent ukončil. Absolventi jednotlivých škol nastupují na regionální trhy práce, 
které jsou z hlediska pracovních příležitostí dosti rozdílné. Pokud tedy chceme srovnávat 
jednotlivé vysoké školy a fakulty a jejich schopnost připravit své absolventy tak, aby si našli práci, 
není zcela korektní je porovnávat podle běžné míry nezaměstnanosti absolventů například 
pražské a ostravské školy. Proto byla vytvořena tzv. standardizovaná míra nezaměstnanosti, která 
je očištěná od vlivu různé míry nezaměstnanosti regionálních trhů práce. Nehraje u ní roli, ve 
kterých regionech si absolventi příslušné školy či fakulty hledají práci. 

Výpočet standardizované míry nezaměstnanosti probíhá následovně. Na základě měsíčních údajů 
o obecné míře nezaměstnanosti (od roku 2005 podílu nezaměstnaných osob – MPSV ve svých 
statistikách na okresní úrovni přešlo počínaje lednem 2013 na nový ukazatel registrované 
nezaměstnanosti v ČR s názvem „podíl nezaměstnaných osob“, který vyjadřuje podíl 
dosažitelných uchazečů o zaměstnání (evidovaných na úřadech práce) ve věku 15–64 let ze všech 
obyvatel ve stejném věku. Tento údaj je zpětně dostupný od roku 2005) je zkonstruován tzv. 
koeficient náročnosti okresních trhů práce (podíl okresní a republikové míry nezaměstnanosti) ke 
všem dubnovým i zářijovým termínům zjišťování. Váha každého nezaměstnaného absolventa je 
posléze upravena vynásobením převrácenou hodnotou koeficientu náročnosti podle toho, v 
jakém okresu byl absolvent hlášen jako nezaměstnaný (nezaměstnaní se hlásí podle místa 
trvalého bydliště). Tím v konečném důsledku dochází ke zmírnění vlivu nezaměstnaných 
absolventů z problémových okresů. Standardizované (upravené) míry nezaměstnanosti se 
následně získají jako podíl upraveného (váženého) počtu nezaměstnaných a příslušného počtu 
absolventů nepokračujících ve studiu. 

Koeficient vyjadřuje, na jak náročných trzích práce si nezaměstnaní absolventi v průměru hledají 
práci (tj. kde jsou přihlášeni na úřadu práce). V případě, že je koeficient náročnosti trhu práce 
rovný 1, znamená to, že si absolventi dané školy (případně fakulty, stupně vzdělání apod.) hledají 
práci v okresech, kde je průměrná míra nezaměstnanosti stejná jako v celé České republice. Je-li 

koeficient větší než 1, hledají si práci na nadprůměrně náročných trzích práce; pokud je menší než 
1, je tomu naopak. Zajímavý, ale očekávatelný poznatek přitom je, že koeficient za všechny 
vysoké školy je dlouhodobě o něco nižší než 1, což znamená, že celkově si absolventi vysokých 
škol hledají práci v regionech s nižší než průměrnou mírou nezaměstnanosti).  
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Propojení podrobných a úplných údajů o počtech absolventů vysokých škol, počtech absolventů dále 
pokračujících ve studiu na vysoké škole a počtech nezaměstnaných absolventů na úrovni jednotlivých 
vysokých škol umožňuje analyzovat stav a vývoj zaměstnatelnosti absolventů vysokých škol v České 
republice na celostátní úrovni, ale především na úrovni jednotlivých institucí.  

Díky možnosti rozdělit absolventy vysokých škol do tří období podle toho, jak dlouho před datem 
zjišťování ukončili studium, je navíc možné celkem podrobně zmapovat vývoj jejich zaměstnatelnosti 
při přechodu ze školy na trh práce. Jde o období: 0 – ½ roku, ½ – 1 rok a 1 – 2 roky

6
. 

Zdaleka nejvyšší je míra nezaměstnanosti úplně čerstvých absolventů – tedy v prvním půlroce po 
absolvování. Již během druhého půlroku míra nezaměstnanosti prudce klesá. Vyjádřeno konkrétními 
hodnotami se v průměru v roce 2018 přihlásilo na úřadech práce jako nezaměstnaní během prvního 
půlroku po absolvování 5,9 % absolventů, zatímco v druhém půlroce to bylo 1,6 % a během druhého 
roku 1,3 %. Z těchto údajů je patrné, že používat míru nezaměstnanosti úplně čerstvých absolventů, 
kteří se na trhu práce teprve rozkoukávají a jejichž nezaměstnanost má často jen krátkodobou 
(„frikční“7) povahu, je, obzvláště pro srovnávající účely, poněkud zavádějící. I přesto však je dobré 
míru nezaměstnanosti prvního půlroku po absolvování uvést, dříve nebyl podíl zcela čerstvých 
absolventů, kteří mají problém si na samém začátku své pracovní kariéry najít práci, totiž rozhodně 
zanedbatelný. To ostatně přehledně ukazuje následující graf. Z jiných výzkumů však víme, že se čím 
dál tím více prosazuje tendence najít si zaměstnání již během posledních ročníků vysokoškolského 
studia

8. I proto byla míra nezaměstnanosti čerstvých vysokoškoláků jasně nejvyšší v první polovině 
prvního desetiletí 21. století. V následujících analýzách, pokud nebude výslovně uvedeno jinak, bude 
používána pouze míra nezaměstnanosti absolventů vysokých škol, kteří ukončili studium v období půl 
až jeden rok před datem zjišťování.  

 

                                                             

6 Mluvit o půl roku není úplně přesné, pro jednoduchost to tak však uvádíme. Konkrétně totiž jde o období mezi 
1. 5. až 30. 9. (5 měsíců) a 1. 10. až 30. 4. (7 měsíců). 
7
 Frikční nezaměstnanost je dobrovolná nezaměstnanost, vyplývající z časové prodlevy mezi výpovědí a 

nalezením nového pracovního místa, které by nejvíce vyhovovalo/odpovídalo kvalitám a schopnostem 
zaměstnance. 
8 Absolventi z let 2001/02 měli práci již v době absolvování v necelých 27 % případů, absolventi z let 2005/06 ve 

35 % případů, u absolventů z let 2008/09 to již bylo necelých 55 % a u absolventů z let 2010-12 dokonce téměř 
63 % (Koucký, Ryška, Zelenka 2014). 
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Míra nezaměstnanosti absolventů vysokých škol prošla v posledních 17 letech několika fázemi 
poklesu a růstu. Tyto fáze byly přirozeně výrazně ovlivněny celkovým vývojem na trhu práce v České 
republice. Nejprve byla míra nezaměstnanosti absolventů vysokých škol poměrně vysoká, v roce 2003 

dosáhla ve sledovaném období svého maxima – 8,4 %. Tyto hodnoty však více méně korespondovaly 
s vysokou mírou nezaměstnanosti v celé České republice z přelomu století. Následuje fáze mezi roky 
2004 a 2008, kdy se po vstupu České republiky do EU vyvíjí ekonomika a trh práce mimořádně 
příznivě a i díky tomu postupně klesá míra nezaměstnanosti absolventů vysokých škol do v té době 
rekordně nízkých hodnot. V roce 2008 bylo tak po půl roce od absolvování nezaměstnáno pouze 2,4 

% absolventů vysokých škol.  

Koncem roku 2008 však již přichází ekonomická krize, následkem čehož začíná míra nezaměstnanosti 
absolventů vysokých škol opět růst. Nejprve pozvolna a s určitým zpožděním oproti míře 
nezaměstnanosti v celé České republice. Mezi roky 2010 a 2012 se držela na úrovni mezi 4,0 a 4,6 %. 
V roce 2013 se však za prvé výrazněji zvýšil podíl nezaměstnaných v celé ekonomice a za druhé v té 
době vrcholily důsledky masifikace českého vysokého školství, kdy na trh práce vstupuje více než 50 
tisíc absolventů ročně. To vedlo k nejvyšší míře nezaměstnanosti absolventů vysokých škol od roku 
2004: 6,1 %. Zároveň šlo o největší přiblížení k ukazateli „podíl nezaměstnaných osob v ČR9“ od roku 
2005, kdy je tento ukazatel k dispozici. V té době se tak zdálo, že se začínají vyplňovat dlouhodobá 
očekávání o tom, že expanze počtu vysokoškoláků přicházejících ze škol na pracovní trh povede 
k rostoucímu nepoměru mezi rychle rostoucími počty čerstvých absolventů vysokých škol na jedné 
straně a nižším počtem nových vysokoškolských pracovních míst na straně druhé, čehož důsledkem 
by měla být nejen jejich zvýšená míra nezaměstnanosti, ale také třeba to, že mladí vysokoškoláci 

                                                             

9
 Tento ukazatel MPSV je podrobně popsán v části metodologie. Zde je tento ukazatel používán pro srovnávací 

účely, jednak proto, že také měří registrovanou nezaměstnanost, ale i proto, že je MPSV počítán každý měsíc. 
Díky tomu bylo možné pro každý rok vypočítat údaj, který je průměrem za údaj z dubna a září, tedy stejných 
měsíců, kdy je zjišťována a počítána i míra nezaměstnanosti absolventů vysokých škol. 
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budou muset slevit ze svých nároků na kvalifikovanost práce a na mzdu10. Začnou totiž obsazovat 
pracovní místa, která dosud zastávali především středoškoláci, a ti zase budou z trhu práce vytlačovat 
mladé lidi s nejnižším vzděláním. Zároveň je však třeba podoktnout, že hodnota míry 
nezaměstnanosti těsně nad 6 % nebyla, zejména ve srovnání se zahraničím, stále nijak alarmující. 

Od roku 2014 však začíná míra nezaměstnanosti absolventů vysokých škol více méně v souladu 

s celkovou situací na trhu práce postupně klesat až na hodnotu 4,0 % v roce 2016. V posledních dvou 
letech pak dochází k dalšímu strmému poklesu až na rekordně nízkou hodnotu za celých 17 let11

 

sledování tohoto ukazatele – 1,6 %. Zároveň jde o pokles podstatně větší než v případě ukazatele 
podíl nezaměstnaných osob v ČR. Dlouhodobě se pohybuje poměr mezi mírou nezaměstnanosti 

absolventů vysokých škol a podílem nezaměstnaných osob v ČR mezi 0,6 až 0,8, v roce 2018 to však je 
pouze 0,51.  

Může za to především výborná situace na trhu práce, kdy počet volných pracovních míst je v roce 

2018 poprvé v historii České republiky vyšší než počet uchazečů o zaměstnání. Podobná situace 
přitom předtím naposledy nastala v České republice v roce 1996. Navíc změny na trhu práce, které 
lze pozorovat již delší dobu, poukazují na trend, kdy dochází k posunu od těžkého průmyslu směrem k 
digitálním technologiím a službám. Tento posun jde ruku v ruce s posunem od pracovních míst 
vyžadujících nízkou úroveň kvalifikací ke znalostní ekonomice, která vyžaduje jiné, a to zejména vyšší 
kvalifikace. Poptávka po vysoce kvalifikované pracovní síle začala převyšovat její nabídku. 

Velmi nízké míře nezaměstnanosti mladých absolventů výrazně nahrávají i demografické změny, kdy 
absolvují čím dál tím slabší ročníky. I přestože podíl vysokoškoláků v populaci roste, počet absolventů 
vstupujících na trh práce již 6 let klesá (navíc v posledních 4 letech poměrně značně), konkurence 
mezi čerstvými absolventy tedy není tak velká. Současní absolventi vysokých škol tak vstupují na trh 
práce za extrémně příznivé situace, díky které momentálně nejsou naplňovány obavy z toho, že 

výrazně rostoucí počty absolventů vysokých škol povedou dlouhodobě k jejich horší 
zaměstnatelnosti. Je však samozřejmě otázkou, jak dlouho takto příznivá situace na trhu práce 
potrvá.  

 

Nezaměstnanost absolventů vysokých škol podle stupně vzdělání 
Výše popsané změny se týkaly i absolventů všech typů vysokoškolského vzdělání, zejména pak 
bakalářů a magistrů, v případě absolventů doktorského studia je jejich situace z dlouhodobého 
hlediska přeci jen poněkud stabilnější a nereaguje výrazněji na celkové změny na trhu práce. 
Zajímavé je sledovat zejména dynamiku vývoje měr nezaměstnanosti bakalářů a magistrů a vztahy 
mezi nimi. Bakalářské studium bylo na začátku století stále v procesu postupného zavádění. Podíl 
absolventů bakalářského studia však rychle rostl – z 25 % v roce 2002 až na 56 % v roce 2012. V roce 

2018 to je 52 %. Vzhledem k tomu, že zhruba dvě třetiny absolventů bakalářského studia dále ve 
studiu pokračuje, je podíl bakalářů mezi všemi absolventy vstupujících na trh práce znatelně nižší. I 

                                                             

10
 Z šetření REFLEX z let 2006, 2010 a 2013 víme, že k těmto jevům opravdu došlo (více viz Koucký, Ryška, 

Zelenka 2014). Je otázka, zda právě probíhající šetření Absolvent 2018, které se uskutečňuje za neobvykle 

pozitivní ekonomické situace, tyto trendy potvrdí. 
11

 I přestože nemáme dostupné údaje o míře nezaměstnanosti mladých absolventů vysokých škol před rokem 
2002, jedná se, vzhledem k vývoji celkové míry nezaměstnanosti v České republice v 90. letech minulého 

století, s vysokou pravděpodobností o nejnižší míru nezaměstnanosti absolventů vysokých škol v historii České 
republiky.  
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zde však došlo k výraznému růstu z 13 % v roce 2002 na 36 % v roce 2013 a následnému poklesu na 
necelých 31 % v roce 2018.  

 

 

Vzhledem k tomu, že bakalářské studium je nižší kvalifikační úrovně a v České republice obecně platí, 
že čím vyšší úroveň vzdělání, tím nižší míra nezaměstnanosti, a jelikož se jednalo o určité novum, 
které pro mnohé zaměstnavatele bylo zpočátku poněkud obtížně uchopitelné (nebyli si jisti, jestli 

takto kvalifikované absolventy chápat jako plnohodnotné vysokoškoláky), je pochopitelné, že míra 
nezaměstnanosti bakalářů je po celou dobu sledování vyšší než v případě absolventů magisterského 
studia.  

Z dlouhodobého hlediska se dokonce jeví rozdíl mezi nezaměstnaností bakalářů a magistrů jako 
poměrně stabilní. Míra nezaměstnanosti bakalářů bývá v průměru zhruba o 50 % vyšší než míra 
nezaměstnanosti magistrů. Což je zajímavé i vzhledem k výše popsanému postupnému růstu podílů 
bakalářů. Neznamená to, že nedocházelo k určitým krátkodobým výkyvům. Zejména v roce 2011 se 

zdálo, že pracovní trh přichází bakalářům konečně na chuť, jejich nezaměstnanost byla jen o 23 % 
vyšší než magistrů. Již o dva roky později však zvýšení míry nezaměstnanosti postihlo zejména 
bakaláře a v té době byla jejich míra nezaměstnanosti vyšší o 77 %. Od té doby tento poměr kolísá a 
není možné vysledovat nějaký výrazný trend. V roce 2018 však tento poměr vyskočil na 81 %, a to i 
přesto, že míra nezaměstnanosti absolventů bakalářského studia je rekordně nízká – 2,4 %. Míra 
nezaměstnanosti absolventů magisterského studia však klesla ještě více, a to na pouhých 1,3 %. I 
v tomto případě jde o historické minimum.  

Jak již bylo zmíněno výše, míra nezaměstnanosti absolventů doktorského studia je dlouhodobě 
poměrně stabilní. Výjimku tvoří období kolem roku 2013, kdy se jedinkrát dostala jejich míra 
nezaměstnanosti nad hranici 3 %. Jinak se však v letech 2005 až 2009 a 2016 až 2018 pohybovala tato 
míra pod hranicí 1 %, což navíc v absolutních hodnotách znamená velmi nízké počty nezaměstnaných. 
Například v roce 2018 bylo nezaměstnaných absolventů s titulem Ph.D. pouze 10. To v relativní míře 
znamená nezaměstnanost 0,5 %. V tomto případě se však o historické minimum nejedná, ještě o 
trochu nižší míru nezaměstnanosti měli absolventi doktorského studia v roce 2006.  
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Nezaměstnanost absolventů vysokých škol podle oborového zaměření fakult 

Vývoj míry nezaměstnanosti absolventů je možné zkoumat i podle zaměření jednotlivých fakult. Pro 
tyto účely byly všechny fakulty a školy (v případě, že se škola na žádné fakulty nedělí) roztříděny do 
12 skupin. Tyto skupiny byly zvoleny tak, aby co nejlépe postihovaly různorodost zaměření fakult, 
zároveň však bylo nutné zvolit smysluplně vysoký počet k vzájemnému srovnávání12

.  

Fakulty lze z dlouhodobého13
 pohledu na zaměstnatelnost jejich absolventů rozlišit do několika 

skupin. Nejprve zde máme absolventy fakult, kteří mají dlouhodobě jednu z nejnižších měr 
nezaměstnanosti. Jedná se o fakulty lékařské a farmaceutické, zdravotně-sociální a právnické. 
Zajímavé je zejména porovnání mezi lékařskými a farmaceutickými a zdravotně-sociální fakultami. 
Jedná se dva typy fakult podobného oborového zaměření, na jedné straně se jedná však většinou o 
magisterské studijní programy na tradičních lékařských fakultách a na druhé straně o bakalářské 
studijní programy na hojně v posledních 15 letech nově vznikajících zdravotně-sociálních fakultách. I 
přes rozličné profily zřejmě podobné oborové zaměření vede k nízké nezaměstnanosti absolventů 

těchto fakult. V případě právnických fakult je třeba poznamenat, že v jejich případě došlo 
v posledním roce k nejmenšímu snížení míry nezaměstnanosti absolventů, díky čemuž v pomyslném 
žebříčku skupin fakult jsou až na sedmém místě. V momentě, kdy je však míra nezaměstnanosti jejich 
absolventů pouze 1,5 %, lze stěží mluvit o nějakém zhoršení.   

Druhou skupinu tvoří fakulty, jejichž obory jsou „na vzestupu“. Jedná se o informatické a 
elektrotechnické a chemicko-technologické fakulty. Je však poměrně značný rozdíl, kdy u nich 
k tomuto zlepšení došlo. V případě informatických a elektrotechnických fakult se první výrazné 
snížení míry nezaměstnanosti jejich absolventů odehrálo již v polovině minulého desetiletí a druhé, 
které je ve srovnání s ostatními fakultami dostalo na druhé místo, až v roce 2017. Absolventi 

chemicko-technologických fakult se potýkali s většími problémy při hledání zaměstnání prakticky celé 
první desetiletí 21. století a například v roce 2009 měli ve srovnání s absolventy ostatních fakult míru 
nezaměstnanosti vůbec nejvyšší. V poslední době si vedou na trhu práce podstatně lépe a 
v posledních dvou letech mají míru nezaměstnanosti třetí nejnižší. V souvislosti s touto skupinou 

fakult je samozřejmě dobré zmínit, že takzvaně „na vzestupu“ jsou v podstatě fakulty všech zaměření. 
Míra nezaměstnanosti se v posledních dvou letech snížila ve všech případech, přičemž ve většině 
případu to bylo na méně než poloviční hodnotu oproti roku 2016. 

Další skupinu tvoří fakulty, v jejichž případě je míra nezaměstnanosti dlouhodobě průměrná. Mírně 
podprůměrnou míru nezaměstnanosti mívají absolventi pedagogických a tělovýchovných fakult, 
mírně nadprůměrnou mírou se pak zpravidla vyznačují absolventi ekonomických fakult. 
Dynamičtějším vývojem prošla míra nezaměstnanosti absolventů strojních, stavebních, architektury a 
ostatních technických fakult. V jejich případě míra nezaměstnanosti nejprve výrazně klesala až na 
druhou nejnižší v roce 2007, což souviselo s tehdy probíhajícím oživením některých průmyslových 
odvětví a v důsledku toho s nárůstem volných pracovních míst v technicky zaměřených oborech. Po 
                                                             

12
 Rozhodujícím faktorem při zařazení fakulty do každé skupiny byl počet absolventů absolvujících v posledních 

letech v příslušném oboru. Je totiž zcela zřejmé, že některé fakulty a školy poskytují vzdělání v oborech, které 
nelze zařadit pouze do jedné ze skupin. Výsledkem jsou bohužel i případy, kdy fakulty stejného názvu na 
různých školách jsou v různých skupinách (např. Fakulta sociálních studií MU není řazena mezi zdravotně-

sociální, ale mezi humanitní, teologické a společenskovědní fakulty a Fakulta humanitních studií UTB není 
řazena mezi humanitní, teologické a společenskovědní fakulty, ale mezi pedagogické a tělovýchovné fakulty). 

Rozřazení fakult do jednotlivých oborových skupin je v příloze. 
13

 Vzhledem k problémům s daty, které jsou popsané v části metodologie, bohužel nebylo možné analyzovat 
fakulty podle jejich oborového zaměření v letech 2012 a 2013. 
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ekonomické krizi, která se nejvíce projevila v průmyslových oborech, však došlo opět k výraznému 
růstu a od té doby zůstávala míra nezaměstnanosti absolventů těchto fakult ve srovnání s absolventy 

fakult ostatních několik let někde v blízkosti průměru. V posledních dvou letech však jejich míra 
nezaměstnanosti klesla ze všech nejvíce. Zdá se tak, že zaměstnatelnost absolventů strojních, 
stavebních, architektury a ostatních technických fakult reaguje na ekonomické cykly nejcitlivěji. 

 

Poslední skupinu tvoří fakulty, jejichž absolventi mají s nezaměstnaností dlouhodobě největší 
problémy. Sem se řadí zejména zemědělské fakulty, jejichž absolventi měli první nebo druhou 
nejvyšší míru nezaměstnanosti ve 14 z 15 sledovaných let. V posledních třech letech mají vůbec 
nejvyšší míru nezaměstnanosti absolventi uměleckých fakult, v jejich případě je však výše míry 
vzhledem k nízkému počtu absolventů zpravidla poměrně kolísavá. Nadprůměrně vysokou míru 
nezaměstnanosti mají také absolventi dvou skupin fakult: první jsou fakulty přírodovědecké a 
humanitní, druhá fakulty společenskovědní a teologické. Je však třeba si uvědomit, že v posledních 
dvou letech lze jen stěží mluvit o tom, že by absolventi fakult jakéhokoliv oborového zaměření měli 
problémy s nalezením zaměstnání. Nejvyšší míra nezaměstnanosti je tedy u uměleckých fakult a 

v roce 2018 činí 3,1 %, u všech ostatních fakult je míra nezaměstnanosti nižší než 2,6 %. 

Hodnoty míry nezaměstnanosti podle oborového zaměření fakult v roce 2018 tak jasně ukazují, v jak 
specifické situaci se trh práce nachází. Zjednodušeně řečeno, prakticky žádní absolventi vysokých škol 
nemají v současné době problémy s nalezením práce, a to bez ohledu na typ fakulty nebo školy, 
kterou vystudovali. 
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Nezaměstnanost absolventů veřejných a soukromých vysokých škol 
Již na konci devadesátých let byl u nás umožněn vznik soukromých vysokých škol14. Proto můžeme 
dlouhodobě sledovat a srovnávat zaměstnatelnost absolventů veřejných a soukromých vysokých 
škol.  

Zpočátku až do roku 2007 měli nižší míru nezaměstnanosti absolventi veřejných vysokých škol. Od té 
doby však až do roku 2014 měli nižší míru nezaměstnanosti absolventi soukromých vysokých škol. 
Největší rozdíl nastal v roce 2011, kdy byla míra nezaměstnanosti v případě soukromých škol 3,2 %, 
zatímco v případě veřejných škol to bylo 4,9 %. Tuto výhodu soukromých škol lze interpretovat 
dvěma způsoby. Za prvé řada soukromých vysokých škol působí v Praze a jejich absolventi mnohem 
snadněji hledají práci vzhledem k nízké nezaměstnanosti vysokoškoláků v Praze a podstatně širší 
nabídce odpovídajících pracovních příležitostí než v ostatních regionech. Avšak i v případě srovnání 
standardizovaných měr nezaměstnanosti, který tento problém zohledňuje, byly na tom soukromé 
vysoké školy lépe, byť ne tak znatelně. Zřejmě nejvýraznější příčinou bylo tedy to, že soukromé 
vysoké školy mnohem častěji navštěvují lidé staršího věku, kteří už zaměstnání mají a jen si doplňují 
nebo zvyšují svou kvalifikaci. Například podle šetření absolventů vysokých škol REFLEX 2013 byl 
průměrný věk absolventů soukromých vysokých škol 33,5 let, což bylo o 5,5 roků více než v případě 
absolventů veřejných vysokých škol15. Ovšem protože si stále více mladých lidí nachází práci již 
během studia, přestává mít tento faktor takový vliv a tato výhoda se ztrácí.  

V roce 2015 a 2016 byla míra nezaměstnanosti absolventů veřejných a soukromých vysokých škol 
prakticky stejná (4,5 % v roce 2015, 4,0 % v roce 2016). Snížení se však projevilo o něco výrazněji u 
absolventů veřejných vysokých škol: v roce 2018 byla jejich míra nezaměstnanosti 1,5 %, zatímco u 

absolventů soukromých vysokých škol 2,0 %. 

                                                             

14 Absolvování soukromé vysoké školy se stalo v průběhu let poměrně častým jevem. Zatímco ještě v roce 2004 
pouze necelá 4 % ze všech absolventů vysokých škol vstupujících na trh práce získalo svůj diplom na soukromé 
škole, v roce 2013 jich bylo již téměř 22 %. Je tak vidět, že na celkovém růstu počtu absolventů vysokých škol se 
výrazně podílel nárůst počtu absolventů na soukromých školách. Zároveň jsou to však soukromé vysoké školy, 
kterým v posledních letech ubývají studenti, a tedy i absolventi podstatně rychleji. Zatímco ještě v roce 2012 

vstoupilo na trh práce přes 11 tisíc absolventů soukromých vysokých škol, v roce 2018 to bylo již jen zhruba 5,6 
tisíc, což znamenalo snížení podílu ze všech absolventů vysokých škol na zhruba 15 %.  Zpočátku také platilo, že 
soukromé vysoké školy produkují pouze absolventy bakalářského studia. To již delší dobu neplatí. Zhruba každý 
třetí absolvent soukromé školy má magisterský titul. Mezi vstupujícími na trh práce je podíl magistrů dokonce 
43 %. Několik málo soukromých škol nabízí i doktorské studium. Nikdy však počet absolventů s titulem Ph.D. ze 

soukromých vysokých škol nepřesáhl hranici 20 absolventů za rok. 
15 Údaje o průměrném věku byly spočítány pro absolventy, kteří byli v době šetření již ekonomicky aktivní. 
Stejně jako v případě statistik o nezaměstnanosti absolventů škol tak nejsou bráni v úvahu absolventi dále 
pokračující ve studiu. 
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Jednotlivé vysoké školy lze porovnávat dvojím způsobem. Míra nezaměstnanosti ukazuje reálný stav 
na trhu práce bez ohledu na to, v jakých regionech si absolventi práci hledají. Pro srovnání přípravy 

svých absolventů pro úspěšný vstup na trh práce je však vhodnější v metodologické části vysvětlená 
standardizovaná míra nezaměstnanosti.  

Výrazné zlepšení situace na trhu práce v posledních letech a zejména v posledním dvou letech se 

odehrálo napříč prakticky všemi veřejnými vysokými školami. O tom, o jak výrazné a plošné zlepšení 
šlo, svědčí fakt, že jak mezi roky 2016 a 2017, tak mezi roky 2017 a 2018 došlo ke snížení 
standardizované míry nezaměstnanosti v případě 25 z 26 veřejných vysokých škol. Jedinou výjimku 
tvoří Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, u které je však míra nezaměstnanosti absolventů i 
kvůli nízkému každoročnímu počtu absolventů již dlouhodobě poměrně kolísavá. V roce 2018 má tato 
škola zároveň nejvyšší hodnotu standardizované míry nezaměstnanosti, je to však pouhých 3,7 %, což 
je zároveň jediná hodnota nad hranicí 3 % mezi všemi veřejnými vysokými školami. Největší pokles 
míry a tedy i největší zlepšení jejich situace na trhu práce byl zaznamenán v posledních dvou letech 

(kromě menších uměleckých škol Akademie múzických umění v Praze a Akademie výtvarných umění 
v Praze, kde nebyli v roce 2018 žádní nezaměstnaní) v případě absolventů Vysoké školy báňské - 

Technické univerzity Ostrava, Vysoké školy chemicko-technologické v Praze a Vysoké školy technické 
a ekonomické v Českých Budějovicích. 

Obecně pak platí, že si většina škol z dlouhodobého hlediska vzhledem k ostatním školám spíše 
zachovává svoje pozice. Výjimku tvoří zejména menší školy (zejména pak čtyři umělecké), v jejichž 
případě míra nezaměstnanosti absolventů poměrně dost kolísá. Důležité je proto brát v úvahu 
zejména dlouhodobé trendy.  

Pro nejlepší vyjádření situace posledních let proto byla spočítána průměrná standardizovaná míra 
nezaměstnanosti z posledních tří let. Při srovnání s pomocí takto počítané míry nezaměstnanosti jsou 
nejméně často nezaměstnaní absolventi Univerzity Karlovy, následováni absolventy Vysoké školy 
chemicko-technologické v Praze, Janáčkovy akademie múzických umění v Brně, Českého vysokého 
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učení technického v Praze, Univerzity J. E. Purkyně v Ústí n. L. a Vysoké školy ekonomické v Praze. 
Mezi prvními šesti vysokými školami se tak nachází čtyři pražské, a to i přesto, že používání 
standardizované míry oproti nestandardizované verze pro srovnávání je znevýhodňuje. 

Na druhé straně spektra nacházíme dvě umělecké vysoké školy – Akademii výtvarných umění v Praze 

a Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze. Jde o dvě menší školy, jejichž míra nezaměstnanosti 
dost kolísá (jak již bylo zmíněno – míra nezaměstnanosti absolventů AVU je v roce 2018 nulová), na 
druhou stranu v naprosté většině sledovaných let patří ve srovnání s ostatními školami k nejvyšším. 
Pak jsou zde dvě nejnovější veřejné vysoké školy – Vysoká škola polytechnická Jihlava a Vysoká škola 
technická a ekonomická České Budějovice. I přesto, že jsou ve srovnání s ostatními vysokými školami 

stále téměř na samém konci, míra nezaměstnanosti jejich absolventů prošla v posledních letech 
zásadním pozitivním vývojem. Absolventi obou škol měli v prvních letech existence škol poměrně 
značné problémy s nalezením práce a ještě v roce 2013 byl nezaměstnaný po půlroce od absolvování 
zhruba každý pátý absolvent. V roce 2018 však byla hodnota standardizované míry nezaměstnanosti 
již nižší než 2,5 %, což je už řadí spíše někam k průměru. Mezi další školy, jejichž absolventi mají 
dlouhodobě vyšší standardizovanou míru nezaměstnanosti, se řadí Mendelova univerzita v Brně, 
Veterinární a farmaceutická univerzita Brno a Univerzita Pardubice. 
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Nezaměstnanost absolventů vysokých škol a fakult v roce 2018 

Závěr této části je tvořen rozsáhlými tabulkami, které obsahují nejnovější údaje za všechny veřejné a 
soukromé vysoké školy České republiky. Tabulky obsahují počty všech absolventů a podíl těch, kteří 
dále pokračují ve studiu na vysoké škole, stejně jako údaje o počtech nezaměstnaných absolventů pro 
jednotlivé vysoké školy a fakulty. Jedná se o údaje, které se vztahují k datům 30. dubna a 30. září 
2018 a k absolventům, kteří absolvovali vysokou školu půl roku až jeden rok před těmito daty. 

Nejdůležitějším údajem jsou však dvě míry nezaměstnanosti absolventů vysokých škol. Běžná míra 
nezaměstnanosti ukazuje skutečné šance na uplatnění absolventů po vstupu na trh práce. 
Standardizovaná míra nezaměstnanosti bere v úvahu rozdílnost regionálních trhů práce z hlediska 

pracovních příležitostí. V obou případech je k těmto mírám přiřazeno pořadí, které seřazuje vysoké 
školy a fakulty podle úrovně míry nezaměstnanosti za poslední rok. Toto pořadí má sloužit spíše 
orientačně, aby bylo zřejmé, do jaké části spektra danou školu nebo fakultu příslušná výše míry 
nezaměstnanosti řadí. Je však třeba upozornit – a z tabulky je to zřejmé – že některé vysoké školy 
nebo fakulty mají tak málo absolventů, že i nepatrný počet nezaměstnaných může vést k vysoké míře 
nezaměstnanosti a tedy i vysokému pořadí. Přitom o rok dříve třeba neměly žádného 
nezaměstnaného a mohly se naopak umístiti na předních pozicích. I proto tabulky obsahují také 
průměrnou míru nezaměstnanosti a průměrnou standardizovanou míru nezaměstnanosti za poslední 
tři roky. Tyto míry mnohem lépe zachycují dlouhodobou úroveň, zmírňují vliv malého počtu 
absolventů a krátkodobých výkyvů. Zároveň však oproti roční míře nezachycují tak dobře nejnovější 
trend v podobě výrazného snížení míry nezaměstnanosti absolventů vysokých škol v posledním roce. 

I přes rozsáhlost tabulek se jedná v podstatě jen o zlomek všech dat, které celá databáze o 
absolventech vysokých škol a jejich nezaměstnanosti obsahuje. Další údaje o absolventech a 

nezaměstnaných absolventech jednotlivých vysokých škol a fakult v České republice po roce 2002 je 
možné vyhledat v interaktivní databázi. Zde je mimo jiné možné srovnávat míry nezaměstnanosti 
absolventů pro jednotlivé úrovně vzdělání (bakalář, magistr, doktor), různé vysoké školy nebo fakulty 
(vyjma let 2012 a 2013), různé typy škol a zaměření fakult, jednotlivé regiony a pro různě dlouhá 
období po ukončení studia apod.  

Databázi lze nalézt na adrese:  http://www.strediskovzdelavacipolitiky.info/svp/.  

Opět je však třeba upozornit na obezřetnost při práci s daty a jejich hodnocením. Ze statistického 
hlediska nejsou počty absolventů, a tedy samozřejmě i počty nezaměstnaných absolventů 
v případech menších škol a fakult nijak velké. V důsledku to znamená, že i nepatrný počet 
nezaměstnaných může vést k vysoké míře nezaměstnanosti. To pak platí dvojnásob, pokud jsou 
absolventi tříděni podle úrovně dosaženého vzdělání. Výsledky je pak v těchto případech třeba 
chápat spíše orientačně a vnímat zejména dlouhodobý trend, nebo si případně spočítat dlouhodobou 
(3 a víceletou) míru nezaměstnanosti. 

 

 

  

http://www.strediskovzdelavacipolitiky.info/svp/
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Vysvětlivky k tabulkám „Míry nezaměstnanosti absolventů vysokých škol“ 

Absolventi – celkem: Absolventi vysokých škol, kteří v období od 1. 5. 2017 do 30. 4. 2018 
ukončili studium (úspěšně vykonali poslední státní zkoušku). 

Absolventi - pokračující ve studiu: Podíl absolventů, kteří v období od 1. 5. 2017 do 30. 9. 2017 
ukončili studium a kteří zahájili další studium na stejné nebo jiné vysoké škole a byli v něm stále 
ještě zapsáni k 30. 4. 2018 ze všech, co absolvovali v období od 1. 5. 2017 do 30. 9. 2017, a 

absolventů, kteří v období od 1. 10. 2017 do 30. 4. 2018 ukončili studium a kteří zahájili další 
studium na stejné nebo jiné vysoké škole a byli v něm stále ještě zapsáni k 30. 9. 2018 ze všech, 
co absolvovali v období od 1. 10. 2017 do 30. 4. 2018. 

Absolventi – nezaměstnaní: Nezaměstnaní absolventi vysoké školy jsou uchazeči o práci 
registrovaní na úřadu práce k 30. 4. 2018 a k 30. 9. 2018, kteří úspěšně ukončili školu v období od 
1. 5. 2017 do 30. 9. 2017, resp. od 1. 10. 2017 do 30. 4. 2018.  

Míra nezaměstnanosti za poslední rok: Míra nezaměstnanosti absolventů je podílem počtu 
nezaměstnaných k celkovému počtu absolventů bez těch, kteří pokračují ve studiu. V tomto 

případě se jedná o vážený průměr míry nezaměstnanosti z dubna 2018 a míry nezaměstnanosti 
ze září 2018 a týká se absolventů, kteří ukončili studium v období půl až jeden rok před dubnem 
2018, resp. zářím 2018. 

Pořadí podle míry nezaměstnanosti: Pořadí seřazuje vysoké školy a fakulty podle úrovně míry 
nezaměstnanosti za poslední rok. Na prvních místech se umisťují ty instituce, jejichž absolventi 
mají nejnižší míru nezaměstnanosti, na posledních naopak ty, jejichž absolventi mají nejvyšší 
míru nezaměstnanosti. 

Míra nezaměstnanosti za tři roky: Míra nezaměstnanosti za tři roky je průměrná míra vypočítaná 
z měr nezaměstnanosti za poslední tři roky. Jde o vážený průměr, přičemž váha příslušného roku 

je daná počtem absolventů příslušné školy/fakulty nepokračujících ve studiu. U škol, které nemají 
alespoň tříletou časovou řadu, není tento ukazatel uveden.  

Míra nezaměstnanosti standardizovaná za poslední rok: Míra nezaměstnanosti standardizovaná 

je vážený průměr standardizované míry nezaměstnanosti z dubna 2018 a standardizované míry 
nezaměstnanosti ze září 2018. Jde o míru nezaměstnanosti, která je počítána pro absolventy, 
kteří ukončili studium v období půl až jeden rok před dubnem 2018, resp. zářím 2018. 

Pořadí podle standardizované míry nezaměstnanosti: Pořadí seřazuje vysoké školy podle úrovně 
standardizované míry nezaměstnanosti za poslední rok. Na prvních místech se umisťují ty 
instituce, jejichž absolventi mají nejnižší standardizovanou míru nezaměstnanosti, na posledních 
naopak ty, jejichž absolventi mají nejvyšší standardizovanou míru nezaměstnanosti. 

Míra nezaměstnanosti standardizovaná za tři roky: Míra nezaměstnanosti standardizovaná za tři 
roky je průměrná míra vypočítaná ze standardizovaných měr nezaměstnanosti za poslední tři 
roky. Jde o vážený průměr, přičemž váha příslušného roku je daná počtem absolventů příslušné 
školy/fakulty nepokračujících ve studiu. U škol, které nemají alespoň tříletou časovou řadu, není 
tento ukazatel uveden. 

Poznámka: V tabulce jsou uvedeny všechny veřejné a soukromé vysoké školy v České republice, 
kromě těch, co již neměly v roce 2018 absolventy (již zanikly), nebo ještě neměly absolventy 
(jedná se o nové instituce). Není uvedena Západomoravská vysoká škola Třebíč, kde vzhledem 

k nízkým počtům absolventů v posledních dvou letech vykazovaných v SIMS, existuje podezření, 
že tyto údaje neodpovídají skutečnosti. 
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Tabulky: Míry nezaměstnanosti absolventů vysokých škol 

  

celkem
pokračují   
ve studiu

nezaměst-
naní

MN za 

poslední 
rok

pořadí 
škol/fakult

MN za 3 

roky

SMN za 

poslední 
rok

pořadí 
škol/fakult

SMN za 3 

roky

Vysoké školy celkem 63 402 38,4% 619 1,6% 2,7% 1,6% 2,9%

Veřejné vysoké školy 55 862 39,9% 512 1,5% 2,7% 1,6% 2,8%

Univerzita Karlova 7047 35,5% 25 0,6% 56 1,1% 0,7% 59 1,4%

1. lékařská fakulta 560 15,4% 2 0,4% 49 1,0% 0,4% 49 1,2%

3. lékařská fakulta 192 16,1% 0 0,0% 1-44 0,7% 0,0% 1-44 0,9%

2. lékařská fakulta 180 20,0% 0 0,0% 1-44 0,4% 0,0% 1-44 0,5%

Lékařská fakulta v Plzni 230 6,5% 2 0,9% 75 0,8% 1,4% 92 1,3%

Lékařská fakulta v Hradci Králové 174 4,6% 0 0,0% 1-44 1,1% 0,0% 1-44 1,4%

Farmaceutická fakulta v Hradci  Králové 203 17,2% 0 0,0% 1-44 0,5% 0,0% 1-44 0,5%

Filozofická fakulta 1018 45,1% 4 0,7% 64 1,4% 0,9% 73 1,8%

Právnická fakulta 491 10,6% 0 0,0% 1-44 0,6% 0,0% 1-44 0,7%

Fakulta sociálních věd 769 46,8% 1 0,2% 45 0,9% 0,4% 48 0,9%

Fakulta humanitních studií 268 30,2% 2 1,1% 85 2,3% 1,5% 100 2,8%

Katolická teologická fakulta 116 32,8% 0 0,0% 1-44 1,0% 0,0% 1-44 1,5%

Evangelická teologická fakulta 77 29,9% 1 1,9% 119-121 1,0% 2,8% 157 1,0%

Husitská teologická fakulta 166 44,0% 1 1,1% 86 4,3% 1,6% 108 4,6%

Přírodovědecká fakulta 852 55,3% 4 1,0% 83 2,1% 1,4% 96 2,5%

Matematicko-fyzikální fakulta 339 55,2% 1 0,7% 60 0,4% 0,9% 74 0,6%

Pedagogická fakulta 992 35,6% 3 0,5% 52 0,6% 0,7% 57 0,8%

Fakulta tělesné výchovy a sportu 420 46,4% 4 1,8% 117 2,0% 1,7% 111 2,6%

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 2328 37,2% 30 2,1% 135 2,8% 2,7% 150 3,7%

Zdravotně sociální fakulta 467 22,9% 7 1,9% 124 1,6% 2,1% 129 2,0%

Filozofická fakulta 174 51,1% 1 1,2% 90 7,4% 1,8% 119 10,0%

Zemědělská fakulta 335 45,1% 5 2,7% 163 4,1% 4,2% 185 5,3%

Teologická fakulta 206 25,7% 2 1,3% 95 1,8% 1,7% 110 2,4%

Přírodovědecká fakulta 174 55,7% 3 3,9% 182 3,1% 4,3% 188 4,2%

Pedagogická fakulta 593 33,4% 10 2,5% 155 3,1% 3,2% 169 4,0%

Ekonomická fakulta 349 46,1% 2 1,1% 84 2,3% 1,9% 120 3,1%

Fakulta rybářství a ochrany vod 30 36,7% 0 0,0% 1-44 0,0% 0,0% 1-44 0,0%

Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem 1557 30,6% 15 1,4% 100 2,2% 1,2% 83 1,9%

Filozofická fakulta 137 35,0% 1 1,1% 89 2,1% 0,6% 54 1,4%

Fakultu strojního inženýrství 57 64,9% 0 0,0% 1-44 0,0% 0,0% 1-44 0,0%

Pedagogická fakulta 615 21,3% 2 0,4% 48 1,4% 0,3% 46 1,2%

Přírodovědecká fakulta 111 45,9% 3 5,0% 195 5,0% 4,3% 189 4,1%

Fakulta zdravotnických studií 128 19,5% 0 0,0% 1-44 0,6% 0,0% 1-44 0,7%

Fakulta sociálně ekonomická 308 38,0% 4 2,1% 138 2,4% 1,3% 87 1,8%

Fakulta životního prostředí 87 28,7% 2 3,2% 175 5,3% 2,7% 151 4,1%

Fakulta umění a designu 114 37,7% 3 4,2% 187 6,4% 5,6% 198 7,6%

Masarykova univerzita 5887 37,9% 74 2,0% 130 3,1% 1,9% 122 3,0%

Lékařská fakulta 538 21,2% 3 0,7% 62 0,8% 0,7% 56 0,7%

Filozofická fakulta 1255 40,4% 19 2,5% 156 5,9% 2,6% 146 5,7%

Právnická fakulta 603 18,7% 6 1,2% 92 1,8% 1,1% 80 1,6%

Fakulta sociálních studií 647 44,5% 6 1,7% 112 3,7% 1,3% 89 3,6%

Přírodovědecká fakulta 675 53,6% 10 3,2% 174 4,2% 2,7% 152 3,9%

Fakulta informatiky 168 41,1% 1 1,0% 81 1,1% 1,3% 91 1,0%

Pedagogická fakulta 1187 37,8% 10 1,4% 97 1,9% 1,4% 94 1,9%

Fakulta sportovních studií 333 40,2% 9 4,5% 191 4,9% 4,5% 192 4,9%

Ekonomicko-správní fakulta 481 40,7% 10 3,5% 179 2,5% 3,4% 172 2,5%

Univerzita Palackého v Olomouci 3860 36,3% 50 2,0% 131 3,3% 2,1% 126 3,3%

Lékařská fakulta 238 4,2% 4 1,8% 115 1,4% 1,6% 106 1,4%

Fakulta zdravotnických věd 162 29,6% 0 0,0% 1-44 0,3% 0,0% 1-44 0,3%

Filozofická fakulta 964 48,2% 18 3,6% 181 4,7% 3,7% 178 4,8%

Právnická fakulta 237 13,5% 5 2,4% 151 4,1% 2,6% 149 3,8%

Cyrilometodějská teologická fakulta 225 28,9% 3 1,9% 122 1,5% 1,8% 115 1,5%

Přírodovědecká fakulta 705 52,8% 9 2,7% 162 5,4% 2,8% 155 5,4%

Pedagogická fakulta 970 28,5% 6 0,9% 70 2,1% 0,8% 65 2,1%

Fakulta tělesné kultury 359 37,0% 5 2,2% 141 4,1% 2,6% 147 4,2%

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno 420 24,3% 8 2,5% 154 3,8% 2,3% 137 4,1%

Fakulta veterinárního lékařství 108 9,3% 3 3,1% 172 5,2% 2,4% 140 6,1%

Fakulta veterinární hygieny a ekologie 196 40,8% 5 4,3% 188 5,2% 4,3% 190 5,2%

Farmaceutická fakulta 116 10,3% 0 0,0% 1-44 0,7% 0,0% 1-44 0,7%

Absolventi vyokých škol - všechny typy studijních programů

Název vysoké školy/fakulty

Absolventi Míra nezaměstnanosti (MN) Stand. míra nezaměstn. (SMN)



 

 

30 

 

 
  

celkem
pokračují   
ve studiu

nezaměst-
naní

MN za 

poslední 
rok

pořadí 
škol/fakult

MN za 3 

roky

SMN za 

poslední 
rok

pořadí 
škol/fakult

SMN za 3 

roky

Ostravská univerzita 2007 32,4% 35 2,6% 158 3,9% 2,0% 124 3,0%

Lékařská fakulta 292 18,8% 2 0,8% 69 0,6% 0,6% 55 0,4%

Fakulta sociálních studií 183 31,7% 5 4,0% 185 2,8% 2,4% 139 2,0%

Filozofická fakulta 393 42,5% 9 4,0% 184 6,8% 3,0% 162 5,2%

Přírodovědecká fakulta 322 43,5% 8 4,4% 190 7,6% 4,3% 187 6,5%

Pedagogická fakulta 729 26,1% 8 1,5% 106 2,5% 1,0% 75 1,8%

Fakulta umění 88 46,6% 3 6,4% 202 13,2% 6,3% 199 12,0%

Univerzita Hradec Králové 1358 35,9% 17 2,0% 125 2,7% 2,3% 138 3,3%

Pedagogická fakulta 657 29,7% 8 1,7% 114 2,1% 1,9% 121 2,6%

Fakulta informatiky a managementu 289 37,7% 4 2,2% 142-144 2,8% 3,2% 168 3,4%

Filozofická fakulta 176 50,6% 4 4,6% 192 5,8% 5,2% 196 7,0%

Přírodovědecká fakulta 107 59,8% 1 2,3% 148 5,1% 3,0% 165 6,0%

Slezská univerzita v Opavě 1063 31,1% 15 2,0% 133 4,2% 1,8% 116 3,6%

Filozoficko-přírodovědecká fakulta 302 32,8% 8 3,9% 183 5,8% 3,7% 181 5,3%

Fakulta veřejných politik v Opavě 266 16,9% 1 0,5% 51 2,1% 0,5% 50 1,8%

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné 491 37,9% 6 2,0% 127 4,7% 1,4% 97 3,7%

České vysoké učení technické  v Praze 4117 49,1% 15 0,7% 63 1,4% 1,0% 78 1,7%

Fakulta stavební 1154 53,3% 7 1,3% 94 1,5% 1,7% 113 1,9%

Fakulta strojní 545 57,4% 1 0,4% 50 1,4% 0,5% 52 1,5%

Fakulta elektrotechnická 539 46,4% 0 0,0% 1-44 0,5% 0,0% 1-44 0,6%

Fakulta informačních technologií 309 46,3% 1 0,6% 59 0,4% 0,9% 70 0,8%

Fakulta dopravní 198 46,5% 1 0,9% 77 2,4% 1,4% 98 3,1%

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská 196 63,8% 1 1,4% 103 2,0% 2,5% 143 1,9%

Fakulta architektury 379 46,2% 1 0,5% 53 2,9% 0,8% 63 3,3%

Fakulta biomedicínského inženýrství 419 32,0% 0 0,0% 1-44 0,6% 0,0% 1-44 0,7%

Vysoká škola chemicko-technolo.  v Praze 809 57,7% 2 0,6% 58 1,4% 0,7% 60 1,5%

Fakulta chemické technologie 227 60,4% 1 1,1% 88 1,6% 1,6% 105 1,4%

Fakulta technologie ochrany prostředí 80 51,3% 0 0,0% 1-44 0,8% 0,0% 1-44 1,0%

Fakulta potravinářské a biochemické technologie 333 57,4% 1 0,7% 61 1,4% 0,7% 61 1,7%

Fakulta chemicko-inženýrská 150 57,3% 0 0,0% 1-44 1,6% 0,0% 1-44 1,9%

Západočeská univerzita v Plzni 2168 41,1% 19 1,5% 107 2,6% 2,2% 131 3,7%

Fakulta strojní 189 48,7% 0 0,0% 1-44 0,3% 0,0% 1-44 0,4%

Fakulta elektrotechnická 269 49,1% 0 0,0% 1-44 0,8% 0,0% 1-44 1,3%

Fakulta zdravotnických studií 172 26,2% 2 1,6% 109 0,8% 1,3% 86 1,0%

Fakulta právnická 93 51,6% 1 2,2% 142-144 2,0% 3,9% 182 2,7%

Filozofická fakulta 360 40,3% 7 3,3% 176 4,7% 4,6% 193 6,5%

Fakulta designu a umění L. Sutnara 134 42,5% 4 5,2% 197 10,6% 8,3% 203 15,4%

Fakulta pedagogická 410 29,0% 3 1,0% 82 2,7% 1,7% 112 3,6%

Fakulta ekonomická 327 42,2% 1 0,5% 54 1,8% 0,9% 72 2,7%

Fakulta aplikovaných věd 214 53,3% 1 1,0% 80 1,2% 1,6% 102 1,8%

Technická univerzita v Liberci 1146 39,0% 16 2,3% 147 3,3% 2,3% 136 3,7%

Fakulta strojní 124 43,5% 1 1,4% 104 0,7% 1,3% 90 0,9%

Fakulta mechatroniky, informatiky a meziob. studií 98 45,9% 0 0,0% 1-44 0,5% 0,0% 1-44 0,6%

Ekonomická fakulta 302 45,0% 3 1,8% 118 2,9% 1,6% 107 2,8%

Fakulta textilní 115 39,1% 2 2,9% 166 8,0% 3,5% 177 9,3%

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická 396 31,1% 6 2,2% 140 3,6% 2,0% 123 4,1%

Fakulta umění a architektury 61 45,9% 4 12,1% 205 8,8% 13,5% 206 9,5%

Fakulta zdravotnických studií 50 32,0% 0 0,0% 1-44 n/a 0,0% 1-44 n/a

Univerzita Pardubice 1645 38,3% 18 1,8% 116 3,1% 2,2% 134 3,9%

Fakulta restaurování 18 38,9% 0 0,0% 1-44 4,9% 0,0% 1-44 7,2%

Fakulta f ilozofická 308 37,0% 4 2,1% 136 6,4% 2,6% 145 8,3%

Fakulta chemicko-technologická 336 47,9% 4 2,3% 146 1,8% 3,1% 167 2,2%

Fakulta ekonomicko-správní 364 32,7% 6 2,4% 152 3,2% 3,0% 164 3,9%

Dopravní fakulta Jana Pernera 294 43,2% 4 2,4% 149 2,9% 2,9% 161 3,4%

Fakulta zdravotnických studií 192 21,4% 0 0,0% 1-44 0,7% 0,0% 1-44 0,8%

Fakulta elektrotechniky a  informatiky 133 45,9% 0 0,0% 1-44 1,8% 0,0% 1-44 2,5%

Absolventi vyokých škol - všechny typy studijních programů

Název vysoké školy/fakulty

Absolventi Míra nezaměstnanosti (MN) Stand. míra nezaměstn. (SMN)
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celkem
pokračují   
ve studiu

nezaměst-
naní

MN za 

poslední 
rok

pořadí 
škol/fakult

MN za 3 

roky

SMN za 

poslední 
rok

pořadí 
škol/fakult

SMN za 3 

roky

Vysoké učení technické v Brně 4363 49,5% 32 1,5% 105 2,9% 1,2% 84 2,8%

Fakulta stavební 1109 50,7% 4 0,7% 65-66 3,1% 0,8% 64 3,1%

Fakulta strojního inženýrství 971 55,8% 4 0,9% 76 1,9% 0,7% 58 1,6%

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií 631 49,9% 3 0,9% 78 1,3% 0,8% 66 1,3%

Fakulta informačních technologií 333 55,9% 2 1,4% 98-99 2,0% 1,5% 99 2,1%

Fakulta chemická 223 56,5% 0 0,0% 1-44 0,5% 0,0% 1-44 0,5%

Fakulta architektury 141 48,2% 2 2,7% 164 12,4% 1,7% 109 11,0%

Fakulta výtvarných umění 52 38,5% 5 15,6% 206 13,6% 11,9% 205 12,9%

Fakulta podnikatelská 774 42,2% 9 2,0% 128 4,0% 1,8% 118 3,7%

Vysoká škola báňská - Techn. univer. Ostrava 3170 46,6% 21 1,2% 93 3,4% 1,0% 77 2,8%

Fakulta stavební 321 43,3% 1 0,5% 55 4,7% 0,5% 53 4,1%

Fakulta bezpečnostního inženýrství 235 37,4% 3 2,0% 132 2,5% 2,2% 132 2,0%

Fakulta strojní 433 49,7% 2 0,9% 73-74 1,5% 0,9% 69 1,3%

Fakulta elektrotechniky a informatiky 461 46,2% 4 1,6% 110 1,4% 1,1% 81 0,9%

Hornicko-geologická fakulta 542 48,7% 1 0,4% 47 4,0% 0,4% 47 2,9%

Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství 335 48,1% 3 1,7% 113 2,1% 1,5% 101 1,7%

Ekonomická fakulta 812 46,8% 7 1,6% 111 5,2% 1,2% 82 4,4%

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně 1935 38,0% 25 2,1% 137 2,8% 2,2% 133 3,1%

Fakulta technologická 287 50,2% 5 3,5% 178 2,3% 3,4% 175 2,3%

Fakulta managementu a ekonomiky 461 38,2% 4 1,4% 102 3,6% 1,8% 117 3,8%

Fakulta multimediálních komunikací 244 41,4% 4 2,8% 165 4,0% 2,8% 154 4,4%

Fakulta aplikované informatiky 257 32,7% 5 2,9% 167 3,6% 3,0% 163 4,0%

Fakulta humanitních studií 531 26,9% 3 0,8% 67 1,4% 0,8% 67 1,5%

Fakulta logistiky a krizového řízení 155 56,1% 4 5,9% 199-201 6,2% 6,8% 200 6,6%

Vysoká škola ekonomická v Praze 3078 42,0% 14 0,8% 68 1,7% 0,9% 71 2,2%

Fakulta f inancí a účetnictví 565 41,4% 4 1,2% 91 1,3% 1,6% 104 1,7%

Fakulta mezinárodních vztahů 820 44,5% 4 0,9% 72 1,9% 1,0% 76 2,6%

Fakulta podnikohospodářská 632 42,7% 4 1,1% 87 2,2% 1,3% 88 3,0%

Fakulta informatiky a statistiky 473 37,0% 1 0,3% 46 1,4% 0,3% 45 1,5%

Národohospodářská fakulta 321 53,6% 0 0,0% 1-44 1,3% 0,0% 1-44 1,4%

Fakulta managementu  v Jindřichově Hradci 257 29,6% 1 0,6% 57 1,6% 0,5% 51 2,2%

Česká zemědělská univerzita v Praze 4123 38,0% 34 1,3% 96 2,1% 1,7% 114 2,8%

Provozně ekonomická fakulta 2186 29,5% 15 1,0% 79 1,8% 1,2% 85 2,4%

Fakulta agrobiologie, potravin. a přírod. zdrojů 769 51,9% 9 2,4% 150 3,2% 2,9% 160 4,1%

Technická fakulta 227 52,0% 1 0,9% 73-74 1,6% 0,8% 68 2,1%

Fakulta lesnická a dřevařská 292 46,2% 3 1,9% 123 2,1% 2,8% 156 2,8%

Fakulta životního prostředí 488 42,8% 6 2,2% 139 2,3% 3,3% 170 3,0%

Fakulta tropického zemědělství 60 51,7% 0 0,0% 1-44 4,9% 0,0% 1-44 6,1%

Mendelova univerzita 2202 45,3% 31 2,6% 157 4,5% 2,4% 142 4,3%

Provozně ekonomická fakulta 591 45,2% 5 1,5% 108 3,7% 1,6% 103 3,6%

Agronomická fakulta 623 47,2% 11 3,3% 177 7,0% 3,4% 174 6,9%

Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií 225 38,2% 7 5,0% 196 4,9% 4,8% 194 4,8%

Lesnická a dřevařská fakulta 369 47,2% 4 2,1% 134 3,3% 1,4% 93 3,1%

Zahradnická fakulta 261 48,3% 4 3,0% 169-170 2,7% 2,9% 158 2,5%

Akademie múzických umění v Praze 272 47,8% 0 0,0% 1-44 2,1% 0,0% 1-44 2,5%

Hudební a taneční fakulta 99 53,5% 0 0,0% 1-44 1,1% 0,0% 1-44 1,7%

Divadelní fakulta 95 46,3% 0 0,0% 1-44 3,1% 0,0% 1-44 3,8%

Filmová a televizní fakulta 78 42,3% 0 0,0% 1-44 1,9% 0,0% 1-44 1,9%

Akademie výtvarných umění v Praze 45 2,2% 0 0,0% 1-44 16,8% 0,0% 1-44 20,5%

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze 127 39,4% 2 2,6% 160 5,3% 3,7% 179 7,4%

Janáčkova akademie múzických umění v Brně 191 36,1% 3 2,5% 153 1,6% 2,6% 144 1,6%

Hudební fakulta 105 35,2% 2 2,9% 168 2,5% 2,9% 159 2,4%

Divadelní fakulta 86 37,2% 1 1,9% 119-121 0,7% 2,1% 128 0,8%

Vysoká škola polytechnická Jihlava 424 30,0% 6 2,0% 129 4,2% 2,2% 130 4,3%

Vysoká škola technická a ekon. v Č. Budějovicích 520 31,0% 5 1,4% 101 4,3% 2,3% 135 5,4%

Absolventi vyokých škol - všechny typy studijních programů

Název vysoké školy/fakulty

Absolventi Míra nezaměstnanosti (MN) Stand. míra nezaměstn. (SMN)
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celkem
pokračují   
ve studiu

nezaměst-
naní

MN za 

poslední 
rok

pořadí 
škol/fakult

MN za 3 

roky

SMN za 

poslední 
rok

pořadí 
škol/fakult

SMN za 3 

roky

Soukromé vysoké školy 7 540 27,3% 107 2,0% 2,9% 2,2% 3,2%

VŠ region. rozvoje a Bankovní inst. - AMBIS 210 22,9% 3 1,9% 119-121 2,1% 2,1% 127 2,4%

Evropský polytechnický institut 51 29,4% 2 5,6% 198 9,9% 5,4% 197 10,3%

Vysoká škola hotelová v Praze 8 178 26,4% 4 3,1% 171 4,9% 3,5% 176 6,1%

Vysoká škola finanční a správní 798 31,5% 4 0,7% 65-66 2,3% 0,7% 62 2,3%

ŠKODA AUTO Vysoká škola 193 39,9% 3 2,6% 159 2,0% 3,4% 173 2,7%

Vysoká škola ekonomie a managementu 172 14,5% 2 1,4% 98-99 1,1% 2,4% 141 1,8%

University of New York in Prague 21 14,3% 0 0,0% 1-44 1,5% 0,0% 1-44 2,7%

Vysoká škola mezinárod. a veřejn. vzt. Praha 70 50,0% 0 0,0% 1-44 5,1% 0,0% 1-44 5,6%

Academia Rerum Civilium - VŠPSV 97 9,3% 0 0,0% 1-44 0,0% 0,0% 1-44 0,0%

Vysoká škola evropských a regionál. studií 161 13,0% 5 3,6% 180 2,2% 4,5% 191 2,5%

Vysoká škola regionálního rozvoje Praha 108 47,2% 0 0,0% 1-44 0,0% 0,0% 1-44 0,0%

Filmová akademie Miroslava Ondříčka v Písku 32 40,6% 0 0,0% 1-44 5,0% 0,0% 1-44 5,6%

Vysoká škola těles. výchovy a sportu Palestra 133 24,1% 0 0,0% 1-44 3,2% 0,0% 1-44 4,5%

Newton College 186 51,6% 2 2,2% 142-144 6,8% 2,7% 153 6,6%

Vysoká škola logistiky 234 34,6% 3 2,0% 126 3,5% 1,4% 95 3,3%

Vysoká škola zdravotnická 225 15,1% 0 0,0% 1-44 0,2% 0,0% 1-44 0,2%

B.I.B.S. 41 17,1% 2 5,9% 199-201 5,9% 3,9% 183 4,7%

Soukromá vysoká škola ekonomických studií 55 21,8% 0 0,0% 1-44 2,2% 0,0% 1-44 2,7%

Vysoká škola obchodní v Praze 767 35,2% 13 2,6% 161 3,9% 3,3% 171 5,0%

Akademie STING 202 19,8% 8 4,9% 194 4,6% 4,8% 195 4,2%

Metropolitní univerzita Praha 1077 26,7% 18 2,3% 145 2,9% 3,1% 166 3,8%

Univerzita Jana Amose Komenského Praha 1278 19,6% 9 0,9% 71 1,6% 1,1% 79 1,9%

Vysoká škola Karla Engliše 124 31,5% 4 4,7% 193 8,2% 4,2% 186 8,2%

Anglo-americká vysoká škola 38 39,5% 0 0,0% 1-44 1,6% 0,0% 1-44 2,2%

Pražská vysoká škola psychosociálních studií 122 35,2% 0 0,0% 1-44 0,9% 0,0% 1-44 1,4%

Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo 94 26,6% 3 4,3% 189 3,7% 2,6% 148 2,5%

Moravská vysoká škola Olomouc 66 27,3% 2 4,2% 186 3,5% 4,0% 184 3,4%

CEVRO Institut 203 20,2% 5 3,1% 173 3,3% 3,7% 180 3,9%

Unicorn College 27 29,6% 0 0,0% 1-44 0,0% 0,0% 1-44 0,0%

Vysoká škola obchodní a hotelová 50 24,0% 3 7,9% 203 8,4% 7,5% 201 6,9%

Vysoká škola sociálně správní 61 16,4% 0 0,0% 1-44 7,1% 0,0% 1-44 3,9%

AKCENT College 26 42,3% 0 0,0% 1-44 2,5% 0,0% 1-44 1,5%

Archip 4 75,0% 0 0,0% 1-44 n/a 0,0% 1-44 n/a

Vysoká škola aplikované psychologie 23 52,2% 1 9,1% 204 6,0% 8,2% 202 7,5%

ART & DESIGN INSTITUT 19 10,5% 1 5,9% 199-201 n/a 9,0% 204 n/a

Vysoká škola podnikání a práva 384 29,7% 8 3,0% 169-170 5,1% 2,0% 125 2,3%

Vysoká škola kreativní komunikace 2 100,0% 0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a

Název vysoké školy/fakulty

Absolventi Míra nezaměstnanosti (MN) Stand. míra nezaměstn. (SMN)
Absolventi vyokých škol - všechny typy studijních programů
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Výdělky absolventů vysokých škol 

Úroveň a diferenciace výdělků absolventů vysokých škol představují zásadní charakteristiky 

pro posuzování ekonomické výhodnosti dosaženého vzdělání. Z pohledu základních teoretických 
konceptů zaměřených na oblast vzdělání ve vztahu k trhu práce je vzdělání důležitým faktorem pro 
stanovení výše mzdy pracovníka. Teorie lidského kapitálu (Gary Stanley Becker a Theodore William 

Schultz) formuluje základní hypotézu, že produktivita práce se zvyšuje s vyšším vzděláním pracovníka, 
které zvyšuje jeho kompetence. To se přirozeně odráží v jeho vyšších výdělcích. Alternativní pohled 
teorie filtru a signální teorie (Andrew Michael Spence, Kenneth Joseph Arrow) nabízí jiné vysvětlení. 
Vyšší výdělky zaměstnancům s vyšším vzděláním nedává do vztahu s vyšší produktivitou. Dosažené 
vzdělání potvrzuje, že pracovník bude pravděpodobně produktivní. Dosažené vzdělání pouze roztřídí 
pracovníky podle atributů, které nejsou pozorovány zaměstnavatelem v době uzavírání 
pracovněprávního vztahu. Vyšší vzdělání nemusí nutně znamenat vyšší produktivitu. Vzdělávací 
soustava tedy „filtruje“ pracovníky podle jejich schopností a dosažené vzdělání „signalizuje“ 
vyhodnocení vlastností zaměstnance pro zaměstnavatele. Zaměstnavatel bere v potaz dosažené 
vzdělání a snižuje riziko uzavření pracovněprávního vztahu s někým, kdo má nižší schopnosti se učit 

(Psaharaopoulos, Patrinos 2018). 

Obě teorie se poněkud liší ve svých hypotézách, ale mají společnou základní myšlenku, že vyšší 
stupeň vzdělání představuje předpoklad pro vyšší výdělky. Následující část textu se zabývá výdělky 
absolventů vysokých škol v České republice, tedy pracovníků, kteří dosáhli nejvyšší úrovně vzdělání, 
které vzdělávací systém nabízí, a měli by mít tedy na trhu práce výhodnější postavení než pracovníci 
s nižším stupněm vzdělání. Text se zaměřuje výhradně na trh práce, respektive na výši a diferenciaci 
mzdy, která je utvářena na základě tržního mechanismu střetu nabídky práce (absolventi vysokých 
škol) a poptávky po práci (zaměstnavatelé). Nezahrnuje tedy transfery, příjmy z podnikatelské 
činnosti, z vlastnictví půdy a kapitálu atp. Problematika je zasazena do celostátního a mezinárodního 
kontextu (pokud to dostupné datové zdroje dovolí). Dále text nabízí detailnější porovnání podle 
jednotlivých stupňů vysokoškolského vzdělání, oborového zaměření fakult, jednotlivých vysokých 
škol a jejich součástí. 

Terminologie – výdělky, mzdy, platy 

Terminologie používaná v oblasti odměňování zaměstnanců za vykonanou práci v České 
republice v celostátním a mezinárodním kontextu není jednotná. Odlišuje se podle zpracovatele 

dat a účelu použití.  

Český statistický úřad používá termín mzda, který zahrnuje základní mzdu a platy, příplatky a 
doplatky ke mzdě nebo platu, odměny, náhrady mezd a platů, odměny za pracovní pohotovost a 
jiné složky mzdy nebo platu, které byly v daném období zaměstnancům zúčtovány k výplatě. 
Nezahrnují se náhrady mzdy nebo platu za dobu trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo 
karantény placené zaměstnavatelem. Jedná se o hrubé mzdy, tj. před snížením o pojistné na 
veřejné zdravotní pojištění a sociální zabezpečení, zálohové splátky daně z příjmů fyzických osob a 
další zákonné nebo se zaměstnancem dohodnuté srážky. (ČSÚ 2018a) 
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Ministerstvo práce a sociálních věcí společně s Českým statistickým úřadem provádí šetření, 
která poskytují data pro strukturální statistiky. Jedná se o podrobnější data s možností třídění 
podle různých kritérií. (ČSÚ 2018) MPSV používá termín výdělky, které dělí podle § 109, odst. 2 
zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů na platy získané v platové 
(dříve nepodnikatelské) sféře a na mzdy získané ve mzdové (dříve podnikatelské) sféře. Rozdělení 
zohledňuje zařazení ekonomických subjektů, které pracovníka zaměstnávají, do jednotlivých sfér. 
(TREXIMA 2018) 

Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) definuje slovo earnings (překládané 
jako výdělky nebo mzdy) jako hrubé platy a mzdy zaměstnanců před odečty daní, příspěvků 
plynoucích do sociálního a důchodového systému a dalších povinných plateb. (OECD 2018c) 

Eurostat využívá také pojem earnings ve smyslu výdělky obdobně jako Ministerstvo práce a 
sociálních věcí a OECD. (Eurostat 2018b) 

V textu je přejímána terminologie podle zdrojů dat, které jsou využity. Mzdy a výdělky mají 
v textu obvykle stejný význam. Pouze v části, která porovnává dříve podnikatelskou a 
nepodnikatelskou sféru, zahrnují výdělky mzdy a platy. 

Data 

V textu jsou využita poslední aktuální data z více zdrojů. Následující přehled nabízí jejich stručný 
popis. 

Podrobná data o výdělcích v České republice představují výsledky pravidelných čtvrtletních 
šetření výdělkové úrovně a pracovní doby zaměstnanců včetně regionální statistiky ceny práce 
v rámci Informačního systému o průměrném výdělku (ISPV), který je spravován společností 
Trexima, spol. s.r.o. Gestorem šetření je Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV). Komise, 
která řídí průběh a vývoj šetření je složena ze zástupců MPSV, ČSÚ, Ministerstva financí, České 
národní banky, Českomoravské konfederace odborových svazů, Svazu průmyslu a dopravy ČR, 
CERGE EI, VŠE v Praze a dalších institucí. Šetření jsou harmonizována se strukturálním šetřením 
Evropské Unie (Structure of Earnings Survey). Na celostátní úrovni je gestorem Ministerstvo 
práce a sociálních věcí. Data jsou veřejně přístupná od roku 2000. V letech 2006–2008 byla data 

revidována, respektive byla zpřesněna odpočtová metoda. (Trexima 2018) 

Český statistický úřad zpracovává data z podnikového výkaznictví, které poskytují údaje o 
průměrných mzdách v národním hospodářství. Lze je třídit podle podnikových hledisek, např. 
podle odvětví, krajů a velikostních skupin. Informace o vývoji průměrných mezd jsou 
zveřejňovány každé čtvrtletí. (ČSÚ 2018a) 

Eurostat zpracovává harmonizovaná data z již zmíněného šetření Evropské Unie (Structure of 

Earnings Survey), která umožňují mezinárodní srovnání ve čtyřletých cyklech. V textu je využita 
poslední zpracovaná data z roku 2014. (Eurostat 2018b) 

 



 

 

35 

 

 

Data 

Výsledky šetření REFLEX 13 navazující na REFLEX 2006 a 2010 jsou unikátním zdrojem detailních 
dat. Jedná se o projekt realizovaný Střediskem vzdělávací politiky Pedagogické fakulty Univerzity 
Karlovy, který byl přímo zaměřen na uplatnitelnost absolventů vysokých škol v České republice. 
Cílovou skupinou byli absolventi vysokých škol z období 2008–2012. Projektu se účastnilo 20 
veřejných, 1 státní a 15 soukromých vysokých škol. Bylo možné analyzovat více než 34 tis. 
dotazníků absolventů a 1115 dotazníků zaměstnavatelů. Dotazník obsahoval řadu témat 
(hodnocení vysokoškolského vzdělání, přechod na trh práce, kompetence). Data o výdělcích, 
která také zahrnoval, je možné nahlížet s ohledem na ostatní zjištění šetření. Výdělky jsou 
přepočítány na celý úvazek. (Koucký, Ryška a Zelenka 2014) 

Dalším významným zdrojem je databáze Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj 
(OECD), která poskytuje indikátory pro mezinárodní srovnání především členských a partnerských 
zemí. Centrum pro inovace a vzdělávání OECD (CERI) spustilo program Indikátory systému 

vzdělávání (INES). První indikátory byly zveřejněny v roce 1992 v publikaci Education at a Glance. 

Od té doby se neustále rozvíjí koordinace sběru dat, koncepty, klasifikace, definice atp.  (OECD 
2018) V současné jsou do koordinace činností zapojeny dva orgány OECD Výbor pro vzdělávací 
politiku, který dohlíží na celkovou strategii, a pracovní skupina tzv. INES Working Party (INES WP), 
která koordinuje statistické práce. Dále se na pracích podílí dvě sítě technický expertů členských 
a partnerských zemí, které rozvíjejí a zlepšují indikátory. Indikátory vzdělání na úrovni systému 
spadají do kompetence INES Network for the Collection and Adjudication of System-Level 

Descriptive Information on Educational Structures, Policies and Practices (NESLI). Na indikátory o 

výsledcích vzdělávání včetně indikátorů trhu práce se soustředí INES Network on Data Collection 
and Development on Economic, Labour Market and Social Outcomes of Education (LSO). Mezi 

pozorovatele expertních skupin patří Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání 
(CEDEFOP), Eurydice, Eurostat, Evropská komise a Institut pro statistiky UNESCO. OECD využívá 
pravidelné sběry dat, které lze rozdělit do tří skupin: společný sběr dat prováděný organizacemi 
OECD, UNESCO a Eurostat (tzv. UOE data collection); dále sběr dat sítí expertů NESLI Network; a 
sběr dat sítí expertů LSO Network. Kromě pravidelných sběrů dat využívá program INES  také 
data dostupná z jiných zdrojů a ad hoc průzkumů. (OECD 2018b) 

Mezi konkrétními zdroji dat využitých v tomto textu jsou výsledky výběrového šetření Životní 
podmínky EU-SIL (European Union – Statistics on Income and Living Conditions), které provádí 
Český statistický úřad od roku 2005. Kromě zemí Evropské unie se šetření účastní také Island, 
Norsko, Švýcarsko, Makedonie, Srbsko a Turecko. Jednotná metodika šetření umožňuje porovnat 
ekonomické a sociální podmínky domácností v jednotlivých účastnících se zemích. Příjmy jsou 
vždy započítávány v souhrnu za předchozí rok. (ĆSU 2018) Jedná se o průzkum  v rámci NESLI 
Network. 

Doplňujícím zdrojem dat jsou data Mezinárodního výzkum vědomostí a dovedností dospělých 
PIAAC (OECD Programme for the International Assessment of Adult Competencies) z roku 2016. 

Jedná se o součást strategie OECD (OECD Skills Strategy) zaměřené na rozvíjení a využívání 
získaných dovedností pracujícími ve věku 25–64 let.  Data jsou součástí aktuální zprávy Education 
at a Glance 2018. Nabízejí mimo jiné možnost posuzovat shodu stupně vzdělání s vykonávanou 
prací a výši výdělku. (Straková, Veselý, Kelblová 2013) 
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Vývoj úrovně výdělků absolventů vysokých škol  

Česká republika se těší příznivému vývoji v oblasti mezd. Od svého vzniku roku 1993 se hrubé reálné 
průměrné měsíční mzdy zvýšily přibližně dvojnásobně. Stále se ale pohybují pod úrovní průměrné 
hodnoty zemí Evropské unie. (Večerník, Mysíková 2017) Tento stav platí i u pracovníků 
s vysokoškolským vzděláním, jak znázorňuje graf č. 1.  

V roce 2018 nárůst nominálních i reálných mezd v České republice pokračuje obdobným tempem 
jako u pobaltských zemí a Slovenska. Česká republika se tedy aktuálně řadí mezi země s nejrychleji 

rostoucími mzdami v Evropské unii. (ČNB 2018) 

 

Graf č. 1: Hrubé měsíční výdělky pracovníků s vysokoškolským vzděláním v zemích Evropské unie 

 

Zdroj: Eurostat 2018, vlastní zpracování 

 

Porovná-li se vývoj mezd zaměstnanců v České republice podle stupně vzdělání v období 1988 až 
2015 v relativních hodnotách (graf č. 2), je zřejmé, že absolventi vysokých škol mají na trhu práce 

nespornou výhodu. Jejich mzdy jsou nad průměrem mzdové úrovně. Důležitým zjištěním je 
skutečnost, že  k největšímu nárůstu mezd vysokoškoláků došlo v průběhu 90. let 20. století (ze 
134,8 % v roce 1988 na 164,6 % průměrné mzdy v roce 1996). Od roku 1996 však nastává pozvolný 
snižující se trend (141,4 % v roce 2015). Zaměstnanci se středoškolským vzděláním mají v relativním 
srovnání průměrné mzdy. U zaměstnanců se základním a nižším odborným vzděláním je zřejmý 
pokles z průměrných hodnot v roce 1988 na podprůměrné.    
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Aktuální mezinárodní srovnání relativních výdělků absolventů vysokých škol (graf č. 3) ukazuje, že se 
Česká republika řadí mezi země, které jsou nad průměrem zemí OECD i zemí Evropské unie, které 
jsou členy OECD.  

 

Graf 2: Vývoj mezd zaměstnanců v České republice podle stupně vzdělání (% průměru) 

Zdroj: Večerník, Mysíková 2017, vlastní zpracování 

 

Graf č. 3: Relativní výdělky absolventů vysokých škol v mezinárodním srovnání 

 

Zdroj: OECD stat 2018, vlastní zpracování 
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Diferenciace výdělků absolventů vysokých škol  

Z pohledu statistik je zřejmé, že u pracovníků s vysokoškolským vzděláním je nejvyšší stupeň 
variability, tedy zjednodušeně řečeno největší rozdíly ve mzdách v porovnání s ostatními skupinami, 
jak dokládá tabulka 1. 

 

Tabulka č. 1 – Variační koeficient mezd podle dosaženého vzdělání 

základní a 
nedokončené 

střední bez 
maturity 

střední s 
maturitou 

vyšší odborné a 
bakalářské 

vysokoškolské 

0,38 0,40 0,56 0,64 0,84 

Zdroj: ČSÚ 2018b, vlastní zpracování 

 

Na variabilitě výdělků absolventů vysokých škol se podílí celá řada faktorů např. věk, pohlaví, druh 
zaměstnání, velikost organizace, místo výkonu povolání, úroveň a struktura ekonomiky, hospodářský 
cyklus atp. Následující text se zaměřuje na vybrané faktory, které ovlivňují diferenciaci výdělků 
vysokoškoláků v České republice. Jedná se o sféru ekonomických subjektů, oborové zaměření fakult, 
shodu oboru a dosaženého stupně vzdělání s pracovní pozicí. Na závěr je uveden přehled výdělků 
podle jednotlivých vysokých škol a fakult. 

 

Mzdová a platová sféra 

Z pohledu příslušnosti ekonomických subjektů do sfér definovaných Ministerstvem práce a sociálních 
věcí, ve kterých absolvent vysoké školy pracuje, je nejvyšší diferenciace u vysokoškolsky vzdělaných 
pracovníků ve mzdové (dříve podnikatelské) sféře, jak dokládá decilový poměr, který dosahuje 
hodnoty 4,8. V platové (dříve nepodnikatelské) sféře jsou výdělky vysokoškolsky vzdělaných 
pracovníků vyrovnanější, hodnoty mediánu a průměrného platu jsou však nižší než ve mzdové sféře. 

 

Tabulka č. 2: Mzdová sféra 

Dosažené vzdělání medián v Kč průměr v Kč decilový poměr 

Základní a nedokončené 21 157 22 727 2,60 

Střední bez maturity 24 364 25 724 2,83 

Střední s maturitou 28 148 31 802 3,34 

Vyšší odborné a bakalářské 32 498 39 242 3,47 

Vysokoškolské 41 345 54 399 4,80 

Zdroj: Trexima 2018, 1. pololetí 2018, vlastní zpracování 
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Tabulka č. 3: Platová sféra 

Dosažené vzdělání medián v Kč průměr v Kč decilový poměr 

Základní a nedokončené 17 520 19 212 2,13 

Střední bez maturity 21 658 22 642 2,07 

Střední s maturitou 30 989 32 362 2,03 

Vyšší odborné a bakalářské 34 337 36 091 2,02 

Vysokoškolské 37 282 43 263 2,23 

Zdroj: Trexima 2018, 1. pololetí 2018, vlastní zpracování 

 

Oborové zaměření fakult 

Porovnání mediánů hrubých měsíčních výdělků podle oborového zaměření fakult dokládá, že 
na oborovém zaměření fakulty záleží. Ve výdělcích dominují absolventi informatických a 
elektrotechnických, lékařských a farmaceutických fakult, kteří jsou následováni fakultami se 
zaměřením chemicko-technologické, ekonomické, strojní, stavební, architektura, ostatní technické. 

Medián právnických a přírodovědných fakult odpovídá celkovému mediánu. Naopak nejméně 
si vydělávají absolventi uměleckých, zemědělských, zdravotně-sociálních, humanitních, 
společenskovědních a teologických pedagogických a tělovýchovných fakult. Přírodovědné a právnické 
fakulty se nacházejí ve středu pomyslné stupnice. Jak již bylo výše uvedeno, jedná se pouze o 
porovnání platů a mezd, tedy není zohledněna případná podnikatelská aktivita, což je důležité 
omezení kontextu. 

 

Graf č. 4: Medián hrubých měsíčních výdělků podle oborového zaměření fakult 

 

Zdroj: SVP 2013, vlastní výpočty 
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Shoda oboru a dosaženého stupně vzdělání s pracovní pozicí 
Absolventi vysokých škol vstupují na trh práce s různými aspiracemi. Relevantní otázkou 
pro absolventa vysoké školy je, zda uplatní své vzdělání a dosáhne odpovídající úrovně výdělků. 

Z pohledu systému vysokých škol a jeho vzdělávací funkce je relevantní otázkou, zda je struktura a 
oborové zaměření absolventů vysoký škol vhodně nastavena, tak aby vytvářela dostatečný 
předpoklad pro naplňování aspirací absolventů. V této souvislosti se lze zaměřit na horizontální a 
vertikální shodu absolvovaného studia ve vztahu k výši příjmů. Horizontální shodou se rozumí shoda 
mezi absolvovaným oborem a klasifikací zaměstnání. Vertikální shoda znamená shodu stupně 
vzdělání a pracovní pozice. Je obvyklé, že v zemích, které vnímají vzdělávání jako specializovanou 
přípravu na určité zaměstnání nikoliv jako všeobecnou přípravu na plnění pracovních úkolů, je 
zdůrazňována horizontální shoda. Vertikální shoda je často diskutována kvůli fenoménu 
„převzdělanosti“ (over-education nebo over-qualification), kdy absolventi neuplatní dosažené 
vzdělání. (Teichler 2009, str. 9) 

Z  grafu č. 5 lze hodnotit vertikální shodu dosaženého vysokoškolského vzdělání a adekvátní pracovní 
pozice jako pozitivní faktor pro výši výdělku v mezinárodním srovnání. Zajímavé je zjištění, že 
středoškolsky vzdělání pracovníci, kteří zastávají pracovní pozice, na něž nejsou kvalifikováni 
dosaženým stupněm vzdělání, si až na jednu výjimku (Rusko) vydělají více než vysokoškoláci, kteří 
zastávají pozice, na které nepotřebují dosažené vysokoškolské vzdělání. Překvalifikovanost, 
respektive pracovní pozice neodpovídající vysokoškolskému vzdělání, znamená pro vysokoškoláky 
relativně nízké příjmy. Zároveň je zřejmé, že si absolventi středních a vysokých škol konkurují na trhu 
práce u dobře placených pracovních pozic. 
 

Graf č. 5: Medián hodinových výdělků podle shody kvalifikace a pracovního místa zaměstnanců 
(2012 nebo 2015) 

Zdroj: Education at a Glance 2018, PIAAC 
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Zjištění projektu REFLEX o shodě vysokoškolského vzdělání a zaměstnání v České republice ukazují, že 
vertikální shoda vysokoškolského vzdělání se pohybuje u absolventů magisterských a doktorských 
studijních programů nad 70 %. U absolventů bakalářských studijních programů je situace 
jednoznačně rozdílná, tato skupina absolventů většinou nepracuje na pracovní pozici vyžadující stejný 
stupeň dosaženého vzdělání. 

 

Tabulka č. 5: Vertikální shoda stupně vzdělání a pracovní pozice (Reflex 2013) 

Vyžadovaný stupeň vzdělání pro 
pracovní pozici 
 

Bakalářský  
(n=4 197) 

 

Magisterský 
(n=12 559) 

 

Doktorský (n=888) 

 

Vyšší stupeň VŠ programu 37,05% 6,00% -- 

Stejné 33,45% 72,25% 70,72% 

Nižší stupeň VŠ programu -- 10,11% 28,15% 

Ne VŠ vzdělání 29,50% 11,64% 1,13% 

Zdroj: SVP 2013, vlastní výpočty 

 

Graf č. 6 znázorňuje medián hrubých měsíčních výdělků podle vertikální shody dosaženého stupně 
vzdělání s pracovní pozicí. Vertikální shoda je pro výši výdělků nejdůležitější u absolventů 
magisterských studijních programů. Absolventi bakalářských studijních programů profitují, pokud 
získají pracovní pozici, na které je vyžadován vyšší stupeň vzdělání. Absolventi doktorských studijních 
programů profitují nejvíce v situaci, kdy pracují na pracovní pozici odpovídající stupni dosaženého 
vzdělání nebo nižším stupňům vysokoškolského vzdělání.  

 

Graf č. 6: Medián hrubých měsíčních výdělků podle vertikální shody 

Zdroj: SVP 2013, vlastní výpočty 
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Horizontální shoda vysokoškolského vzdělání a pracovní pozice ukazuje rozdíly ve vztahu k výši 
výdělku podle oborového zaměření fakult (graf č. 7). U většiny klastrů podle oborového zaměření je 
spojována horizontální shoda s vyššími výdělky. Výjimkou jsou absolventi pedagogických fakult, kde 
je situace opačná. U skupiny zemědělských a humanitních, společenskovědních a teologických fakult 
je situace vyrovnaná – horizontální shoda není důležitá. 

 

Graf č.7: Medián hrubých měsíčních výdělků podle horizontální shody oborového zaměření 
fakult 

 

Zdroj: SVP 2013, vlastní výpočty 
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Tabulka č. 6 nabízí porovnání úrovně výdělků (průměr a medián) podle jednotlivých vysokých škola 
fakult. U mnohých případů, kdy je malý počet pozorování, je však nutné vnímat výsledky spíše 
orientačně. Hodnoty mediánu a průměru v podstatě potvrzují analýzy klastrů podle oborového 
zaměření fakult. V popředí se objevuje Matematicko-fyzikální fakulta UK v Praze, Fakulta informatiky 

MU či fakulty VŠE. Naopak mezi posledními jsou pedagogické, teologické a zemědělské fakulty. 
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Tabulka č. 6 

 

Průměr Medián Počet 
respondentů

Vysoké školy celkem 29 560 25 000 16 666

Univerzita Karlova 32461 27000 3512

1. lékařská  fakulta 38389 31500 376

3. lékařská  fakulta 37361 29000 193

2. lékařská  fakulta 38651 31500 191

Lékařská  fakulta  v Plzni 31192 25000 60

Lékařská  fakulta  v Hradci  Krá lové 34539 31500 171

Farmaceutická  fakulta  v Hradci   Krá lové 29360 29000 55

Fi lozofická  fakulta 30543 25000 491

Právnická  fakulta 34339 29000 293

Fakulta  sociá lních věd 36965 31500 279

Fakulta  humanitních s tudi í 26624 24492 101

Katol ická  teologická  fakulta 20339 20500 25

Evangel ická  teologická  fakulta 21970 17500 33

Hus itská  teologická  fakulta 26300 20500 63

Přírodovědecká fakulta 30709 27000 510

Matematicko-fyziká lní fakul ta 50481 42500 322

Pedagogická  fakulta 23519 21778 270

Fakulta  tělesné výchovy a  sportu 23436 20714 79

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 23044 20500 1163

Zdravotně sociá lní fakul ta 21095 20500 179

Fi lozofická  fakulta 19611 17500 70

Zemědělská  fakulta 24475 20500 135

Teologická  fakulta 19808 17500 119

Přírodovědecká fakulta 26764 23000 120

Pedagogická  fakulta 23511 20500 380

Ekonomická fakulta 24695 23000 159

Fakulta  rybářství a  ochrany vod 17500 17500 1

Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem 23683 20500 406

Fi lozofická  fakulta 19831 19052 38

Fakulta  výrobních technologi í a  managementu 49633 58139 9

Pedagogická  fakulta 22272 20500 148

Přírodovědecká fakulta 24741 20500 35

Fakulta  zdravotnických s tudi í 21919 17773 38

Fakulta  sociá lně ekonomická 24674 23000 101

Fakulta  životního prostředí 22953 23569 28

Fakulta  umění a  des ignu 20259 15333 9

Masarykova univerzita 27900 25000 1515

Lékařská  fakulta 31815 29180 127

Fi lozofická  fakulta 23779 20550 270

Právnická  fakulta 27091 25000 204

Fakulta  sociá lních s tudi í 29631 27000 157

Přírodovědecká fakulta 28249 25000 217

Fakulta  informatiky 46833 39362 148

Pedagogická  fakulta 22958 20500 190

Fakulta  sportovních s tudi í 21020 20500 19

Ekonomicko-správní fakul ta 33091 29000 183

Univerzita Palackého v Olomouci 24004 20500 895

Lékařská  fakulta 34222 29102 82

Fakulta  zdravotnických věd 22978 18667 65

Fi lozofická  fakulta 25899 23000 142

Právnická  fakulta 22557 20500 141

Cyri lometodějská  teologická  fakulta 15935 15000 42

Přírodovědecká fakulta 24850 22495 171

Pedagogická  fakulta 20497 20500 197

Fakulta  tělesné kul tury 21952 20500 55

Název vysoké školy/fakulty
Výdělky
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Průměr Medián Počet 
respondentů

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno 26404 24473 275

Fakulta  veterinárního lékařství 25139 20500 62

Fakulta  veterinární hygieny a  ekologie 21630 20500 120

Farmaceutická  fakulta 31970 29000 93

Ostravská univerzita 22769 20500 225

Lékařská  fakulta 19141 17500 61

Fakulta  sociá lních s tudi í 17428 17500 23

Fi lozofická  fakulta 24653 23000 63

Přírodovědecká fakulta 25157 23000 23

Pedagogická  fakulta 23661 20500 47

Fakulta  umění 14714 14500 8

Univerzita Hradec Králové 27231 23000 158

Pedagogická  fakulta 24075 20500 18

Fakulta  informatiky a  managementu 33442 29000 125

Fi lozofická  fakulta 20334 21699 8

Přírodovědecká fakulta 24145 19438 5

Slezská univerzita v Opavě 23523 20500 313

Fi lozoficko-přírodovědecká fakulta 20996 20500 123

Fakulta  veřejných pol i tik v Opavě 18957 17500 80

Obchodně podnikatelská  fakulta  v Karviné 26904 23000 107

České vysoké učení technické  v Praze 38122 31500 370

Fakulta  s tavební 31200 27000 102

Fakulta  s trojní 39106 31500 55

Fakulta  elektrotechnická 46453 38000 83

Fakulta  informačních technologi í 40402 41041 13

Fakulta  dopravní 37426 29364 33

Fakulta  jaderná a  fyziká lně inženýrská 42381 38000 45

Fakulta  archi tektury 37838 31500 8

Fakulta  biomedicínského inženýrství 37313 29000 23

Vysoká škola chemicko-technolo.  v Praze 36108 29000 379

Fakulta  chemické technologie 34260 29000 140

Fakulta  technologie ochrany prostředí 42902 28836 45

Fakulta  potravinářské a  biochemické technologie 33402 25000 126

Fakulta  chemicko-inženýrská 39275 34500 68

Západočeská univerzita v Plzni 28359 25000 829

Fakulta  s trojní 38346 34500 74

Fakulta  elektrotechnická 32826 29000 134

Fakulta  zdravotnických s tudi í 22476 20500 44

Fakulta  právnická 26576 25000 62

Fi lozofická  fakulta 24960 23000 109

Fakulta  pedagogická 22406 20500 182

Fakulta  ekonomická 30208 27000 111

Fakulta  apl ikovaných věd 42306 37774 106

Technická univerzita v Liberci 27835 24865 164

Fakulta  s trojní 36056 34500 39

Fakulta  mechatroniky, informatiky a  meziob. s tudi í 38366 37521 17

Ekonomická fakulta 28109 25000 49

Fakulta  texti lní 21057 19221 24

Fakulta  přírodovědně-humanitní a  pedagogická 25671 23000 32

Fakulta  umění a  archi tektury 22623 22344 2

Univerzita Pardubice 26352 23000 655

Fakulta  restaurování 17192 14937 8

Fakulta  fi lozofická 21810 19524 108

Fakulta  chemicko-technologická 25457 25000 132

Fakulta  ekonomicko-správní 26264 23000 149

Dopravní fakul ta  Jana Pernera 33014 29000 160

Fakulta  zdravotnických s tudi í 22134 21867 66

Fakulta  elektrotechniky a   informatiky 31150 29684 32

Název vysoké školy/fakulty
Výdělky
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Průměr Median
Počet 

respondentů
Vysoké učení technické v Brně 32190 29000 559

Fakulta  s tavební 27002 23000 94

Fakulta  s trojního inženýrství 34610 31500 161

Fakulta  elektrotechniky a  komunikačních technologi í 35033 31500 143

Fakulta  informačních technologi í 39459 34500 54

Fakulta  chemická 27613 27000 31

Fakulta  výtvarných umění 51444 34910 3

Fakulta  podnikatelská 30530 27000 69

Vysoká škola báňská - Techn. univer. Ostrava 27204 25000 758

Fakulta  s tavební 25141 23000 59

Fakulta  bezpečnostního inženýrství 26286 25000 53

Fakulta  s trojní 31915 29000 68

Fakulta  elektrotechniky a  informatiky 32795 32400 103

Hornicko-geologická  fakulta 23525 23000 87

Fakulta  metalurgie a  materiá lového inženýrství 32992 26667 63

Ekonomická fakulta 24583 23000 322

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně 24935 21867 855

Fakulta  technologická 24513 23000 147

Fakulta  managementu a  ekonomiky 25629 20500 288

Fakulta  multimediá lních komunikací 30441 23548 70

Fakulta  apl ikované informatiky 28592 26826 142

Fakulta  humanitních s tudi í 20562 17582 175

Fakulta  logis tiky a  krizového řízení 17969 14899 29

Vysoká škola ekonomická v Praze 43249 38000 934

Fakulta  financí a  účetnictví 40960 38000 136

Fakulta  mezinárodních vztahů 47641 38000 241

Fakulta  podnikohospodářská 48650 42500 201

Fakulta  informatiky a  s tatis tiky 43727 38000 150

Národohospodářská  fakulta 36416 31500 108

Fakulta  managementu  v Jindřichově Hradci 28430 25000 93

Česká zemědělská univerzita v Praze 29999 27000 844

Provozně ekonomická fakulta 32375 29000 542

Fakulta  agrobiologie, potravin. a  přírod. zdrojů 24837 23000 112

Technická  fakulta 31912 26856 41

Fakulta  lesnická  a  dřevařská 24726 23000 38

Fakulta  životního prostředí 24180 23000 103

Mendelova univerzita 24506 20500 566

Provozně ekonomická fakulta 28771 25000 200

Agronomická fakulta 22183 20500 185

Fakulta  regionálního rozvoje a  mezinárodních s tudi í 18281 16415 14

Lesnická  a  dřevařská  fakulta 21974 20500 95

Zahradnická  fakulta 20223 17500 68

Bankovní institut vysoká škola 25798 27000 18

Vysoká škola finanční a správní 36050 29000 105

Vysoká škola Karlovy Vary 21710 19835 62

ŠKODA AUTO Vysoká škola 39864 37889 41

Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky 40594 29659 35

Vysoká škola evropských a regionálních studií 21231 19545 23

Vysoká škola logistiky 29580 31437 31

B.I.B.S. 41390 38000 35

Vysoká škola obchodní v Praze 24524 23000 161

AKADEMIE STING 26276 25000 18

Univerzita Jana Amose Komenského Praha 27763 23621 359

Západomoravská vysoká škola Třebíč 21659 19506 105

Moravská vysoká škola Olomouc 24030 19699 10

Vysoká škola sociálně správní, ICV Havířov 25313 20390 12

Univerzita obrany v Brně 30077 29000 140

Fakulta  vojenských technologi í 31517 29529 66

Fakulta  ekonomiky a  managementu 28791 29000 70

Fakulta  vojenského zdravotnictví 34060 32561 4

Název vysoké školy/fakulty
Výdělky
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Sledování uplatnitelnosti absolventů vysokých škol ve 

vybraných zemích 

Německo 

Sledování problematiky uplatnění absolventů vysokých škol se v Německu děje za specifických 
podmínek, které vytváří zákonná povinnost vysokých škol monitorovat uplatnění svých absolventů. 
Vysoké školy si však mohou samy zvolit formu, jakou monitorování provádí. Vedle samostatných 
aktivit některých univerzit existují rovněž společné přístupy zahrnující větší počet vysokých škol. 

Jedním příkladem je projekt „Das Kooperationsprojekt Absolventenstudien (KOAB)“, který koordinuje 
pracoviště Univerzity Kassel, Centre for Higher Education Research (INCHER-Kassel). Zapojují se do 
něho německé univerzity na základě vlastního zájmu a především do něj samy vkládají prostředky, 
aby mohly být zajišťovány koordinační funkce ze strany centra INCHER. To poskytuje vysokým školám 
podporu při účasti v projektu: zabezpečuje tvorbu a programování dotazníku (který je z naprosté 
části pro vysoké školy společný, školy však mají možnost v něm mít vlastní otázky, které se zobrazují 
při šetření jen jejich absolventům). Pracoviště INCHER dále zabezpečuje fázi sběru dat a pořádá pro 
vysoké školy semináře, kde školí osoby z vysokých škol pro práci s výstupy ze šetření.  

Pilotní fáze projektu se uskutečnila v zimním semestru roku 2007/08 s devíti vysokoškolskými 
institucemi. První plné šetření proběhlo o rok později za účasti 47 škol a k účasti na projektu bylo 
pozváno přes 86 tisíc absolventů, kteří absolvovali v roce 2007. Následovala šetření v dalších letech a 
předmětem zájmu byly kohorty absolventů z let 2008, 2009, 2010, 2011, 2012. Šetření je 
organizováno jako panel, což znamená, že stejní absolventi, kteří byli dotázáni v prvním oslovení po 

asi 1,5 roce po ukončení vysoké školy, jsou dotázáni opět po asi 4,5 roce po absolvování studia. První 
pilotní šetření tedy proběhlo v roce 2011 s pěti vysokoškolskými institucemi a byla šetřena kohorta 
absolventů z roku 2006. Následovaly pak další a v roce 2013/14 byla k šetření pozvána kohorta 
absolventů z roku 2009. Hlavními oblastmi, na něž se dotazník zaměřuje, je zmapování všech 
absolvovaných studií, retrospektivní hodnocení studijní nabídky a podmínek studia, sebehodnocení 
kompetencí nabytých studiem, způsoby hledání práce, charakteristiky prvního a současného 
zaměstnání, horizontální a vertikální shoda mezi absolvovaným studiem a vykonávanou prací, 
spokojenost s prací a otázky týkající se regionální a mezinárodní mobility. Na základě zájmu spolkové 
vlády o sjednocení dvou nejrozsáhlejších šetření absolventů došlo po dvouletém projektu (2015-

2016) k propojení tohoto projektu s projektem šetření, které realizuje DZHW (více je uvedeno níže). 

Rozsáhlou longitudinální studii realizuje pracoviště Institut pro vysokoškolský výzkum, dnes DZHW. 
Tento výzkum je financován německým federálním ministerstvem pro vzdělávání a výzkum. 
Absolventi jsou v ní oslovováni poprvé rok po absolvování studia, podruhé po pěti letech a potřetí po 
deseti letech po ukončení vysoké školy. Smyslem je sledování vývoje jejich kariéry. Tento přístup je 
pracovištěm realizován ve čtyřletém odstupu, a to již od roku 1989. Souběžně tak běží několik vln 
šetření. První panel absolventů byl osloven pouze po roce a potom po čtyřech až pěti letech. Od roku 

1993/94 jsou již absolventi oslovováni třikrát. V letech 2011 a 2012 tak byl například ukončen třetím 
oslovením desetiletý cyklus absolventů, kteří ukončili vzdělávání v roce 2001, poprvé byli osloveni 
v roce 2002, podruhé v letech 2006 a 2007. Mezitím již v letech 2006 a 2010 byly započaty další dva 
panely oslovovaných absolventů. Posledním je první šetření absolventů roku 2013. 
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Následující schéma ukazuje navazující vlny toho německého šetření. 
 

Longitudální šetření absolventů německých vysokých škol, DZHW, 2017 

 

 

Spolkové ministerstvo pro vzdělávání a výzkum mělo zájem na propojení obou projektů realizovaných 
DZHW a INCHER Kassel, neboť vysoké školy se zdráhaly zapojovat se do obou projektů. Oba projekty 
sice měly do jisté míry odlišný charakter, avšak zájmem bylo v rámci dvouletého projektu placeného 

ministerstvem, aby obě pracoviště nalezla řešení, jak projekty propojit tak, aby vysoké školy 
nemusely oslovovat své absolventy ve dvou různých projektech, které zjišťují jejich uplatnění na 
pracovním trhu. V roce 2017 byla dokončena analýza možnosti propojení a připraveno společné 
šetření a na konci roku 2018 byla spuštěna fáze šetření a do poloviny února 2019 bude otevřen 
internetový dotazník, který mohou absolventi vyplňovat. 

Jinou platformu k šetření uplatnění absolventů představuje tzv. BAP: Das Bayerische 
Absolventenpanel (panel absolventů Bavorska), který je rozvíjen od roku 2005 a zapojují se do něho 
absolventi všech bavorských univerzit a odborných vysokých škol (Fachhochshule). V Bavorsku se 

tedy zjišťují informace o uplatnění absolventů odděleně a činnost je koordinována Státním 
statistickým institutem Bavorska pro výzkum a plánování pro vysoké školy. Projekt zahrnuje šetření 
absolventů 1,5 po absolutoriu a pak 4,5 roku po ukončení vysoké školy, což je obdobné jako u výše 
uvedeného projektu KOAB. Projekt se kromě standardního šetření zaměřuje na některá vybraná 
témata: v nedávné době se jednalo o uplatnění absolventů bakalářských programů, profesní 
zkušenosti před absolvováním vysoké školy či regionální mobilitu po ukončení vysoké školy. Tento 
přístup ke zjišťování uplatnění absolventů od roku 2005, kdy byl panel BAP zahájen v Bavorsku, zvolily 

další tři ze šestnácti německých spolkových zemí.  

Vedle zmíněných projektů jsou v oblasti uplatnění absolventů organizovány i další studie. Často se 
jedná o specifická témata, jako jsou bakalářská studia, absolventi s hendikepem, absolventi 

vybraných oborových skupin apod. a zadavateli takových šetření jsou obvykle spolkové ministerstvo, 
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ministerstva spolkových zemí nebo různé profesní organizace. Příkladem takových projektů jsou tzv. 
Stu-Be projekty podporované Spolkovým ministerstvem pro vzdělávání a výzkum, které proběhly 
v roce 2012. Zaměřily se na absolventy inženýrských, ekonomických a společenských oborů pět let po 
absolvování studia. V současnosti podporuje spolkové ministerstvo v rámci programu „Forschung zu 
den Karrierebedingungen und Karriereentwicklungen des Wissenschaftlichen Nachwuchses“ výzkum 
v oblasti zjišťování podmínek kariéry mladých vědeckých pracovníků. O zjišťování v oblasti uplatnění 
absolventů vysokých škol mají však zájem také zaměstnavatelé. Asociace německých obchodních 
komor a průmyslu (Deutschen Industrie- und Handelskammertag (DIHK)) realizovala v roce 2014 

šetření více než 2000 německých zaměstnavatelů, kteří se vyjadřovali k otázkám uplatnění 
absolventů vysokých škol. Asociace se věnuje šetřením dlouhodobě a posledním tématem spojeným 
s absolventy bylo v minulém roce realizované šetření o vlivu dalšího vzdělávání na uplatnění na trhu 
práce. 

Při hodnocení výsledků šetření, ať již z výpovědí absolventů nebo zaměstnavatelů, je nutné mít na 
paměti přece jen mnohdy až značně odlišnou situaci absolventů německých vysokých škol. Situace 
absolventů německých vysokých škol je v mnohém výrazně lepší, než je tomu u absolventů 
terciárních institucí v jiných rozvinutých zemích, a v jejich uplatnění se odráží především dvě 
významné skutečnosti. První je nižší podíl absolventů s vysokoškolským vzděláním v pracovní síle, než 
je tomu u naprosté většiny rozvinutých zemí. Absolventi tak nejsou jako jinde vystavováni tlaku, aby 
přijímali místa v zaměstnáních, která neodpovídají jejich vzdělání, což se ukazuje jak na jejich 
spokojenosti s různými aspekty profese, tak na obsazování profesí a růstu v rámci své kariéry, tak i 
v nárůstech a spokojenosti s platovou situací. Druhá skutečnost – dobrá kondice německé ekonomiky 
– nemá sice na první pohled tak velkou spojitost se samotnými absolventy, avšak je již delší dobu 
obecně přijímaným faktem, že dobře fungující ekonomika vždy napomáhá dobrému uplatnění 
absolventů po ukončení vzdělávání. 

Kritičtější jsou tak hlasy ze strany zaměstnavatelů (viz výše zmíněné šetření v roce 2014, DIHK), kteří 
oproti předchozímu obdobnému šetření v roce 2011 o poznání hůře hodnotí připravenost bakalářů 
na své působení na pracovním trhu. Zatímco v dřívějším šetření byla očekávání zaměstnavatelů vůči 
absolventům bakalářských programů naplněna z 63 %, u posledního šetření v roce 2014 již jen ze 47 

% a pouze 16 % zaměstnavatelů hodnotí připravenost bakalářů pro pracovní trh jako skutečně 
dobrou. Rozdíly jsou nicméně v hodnocení podle velikosti firem: větší zaměstnavatelé jsou 
spokojenější než menší, neboť menší se nemohou do takové míry věnovat tomu, aby kvalifikaci 

absolventů doplňovaly. Opačný trend se projevuje v hodnocení absolventů magisterských programů. 
Zatímco v roce 2011 byla hodnocení ještě podobná, v roce 2014 se hodnocení u magistrů zlepšilo: 
spokojenost s nimi vyjadřuje 78 % zaměstnavatelů oproti 65 % v roce 2011.  

Z výše uvedených tzv. Stu-Be projektů zase vyplývají zajímavé informace o motivech k práci během 
studia. Nějaké výdělečné činnosti se věnovalo bez ohledu na to, zda to bylo v době semestru nebo 
mimo něj téměř 44 % absolventů, dalších více než 8 % pracovalo jen během semestru a 5,5 % jen 
během prázdnin. Pro více než polovinu z těch, kteří pracovali, je velice silným motivem vydělání 
peněz pro financování studia. Jen pro necelou pětinu absolventů to důležitý motiv není. Důležitým 
motivem k práci je také získání nějakých praktických zkušeností, o něco méně důležitým motivem je 
příprava na pozdější profesi, zlepšení kariérních perspektiv či navázání kontaktů pro pozdější hledání 
místa. Z výsledků bavorského panelu zase plynou zajímavé údaje o cestách absolventů na pracovní 
trh. 52 % absolventů našlo po ukončení studia své první pracovní místo prostřednictvím odpovědi na 
nabídku práce na internetu, v novinách, pracovním portále, pracovním úřadu apod. Díky profesně 
orientovaným kontaktům získalo zaměstnání 28 % absolventů (v tom díky předchozímu zaměstnání 
necelých 13 % absolventů, díky praxi během studia více než 11 % absolventů a díky jiným kontaktům, 
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jako jsou doporučení vysokoškolských učitelů, kontaktům ze své dobrovolnické činnosti apod., 4 % 
absolventů). Díky soukromým kontaktům (rodina, přátelé) získalo první práci 9 % absolventů a jiným 
způsobem získalo práci téměř 11 % absolventů (dostali sami nabídku práce, pokračovali v práci z 
doby studia).  

Ukazuje se také, že existuje vazba mezi tím, jaká je cesta absolventa na své první pracovní místo a 
tím, jak často dochází ke změně zaměstnavatele od doby začátku pracovního kontraktu. Zatímco ti, 
kteří našli místo prostřednictvím pracovně orientovaných kontaktů (v obrázku zeleně „Schwache 
Bindung“), mění místo celkově méně, u těch, kteří našli místo odpovědí na nějakou nabídku (v 
obrázku červeně „Formell“) nebo díky svým osobním kontaktům (fialově „Starke Bindung“), jsou 
změny častější.  
 

Míra změny zaměstnavatele podle rozdílných cest k zaměstnání 

 

    Zdroj: BAP, na základě dvou vln šetření absolventů z let 2003/04 
 

Spokojenost s obsahem práce je jedním z důležitých aspektů uplatnění. Mezi obory se u první práce 
pohybuje většinou mezi 68 a 75 % (jen u přírodních věd 80 %) a u všech po pěti letech na trhu práce 
narůstá na hodnotu mírně překračující 80 %, pouze u jazykových a kulturních oborů zůstává pod 80 
%. Spokojenost se svojí pozicí je v průměru těsně pod 70 % absolventů, nejméně u společenských věd 
(63 %).  

Z výsledků longitudinální studie DZHW vyplývají některé zajímavé výsledky ohledně dlouhodobějšího 
sledování pohybu absolventů na trhu práce.  Studie uveřejněná na podzim roku 2013 s názvem 
„Karriere mit Hochschulabschluss?“ analyzovala 11 skupin/klastrů absolventů podle průběhu jejich 
zaměstnání. Největší skupinu představuje plná třetina těch, kteří jsou přímo od ukončení studia 
dosud bez přerušení v trvalém pracovním poměru (na dobu neomezenou). Týká se to poloviny 
absolventů a pouze 18 % absolventek. Se zastoupením pohlaví se váže i zastoupení oborové: 
nejčastěji se jedná o obory skupiny „MIT“ (matematika, informatika, technika) a dále ekonomické 
obory. Převážně se jedná o zaměstnání v soukromém sektoru. Další skupina (7 %) absolventů 
zahrnuje ty, kteří po nedlouhém zaměstnání na časově omezenou smlouvu přešli poměrně brzy (do 
dvou let) do poměru na dobu neurčitou. Obvykle se jedná o ty, kdo po studiu musí projít nějakým 
typem odborné stáže (v právní kanceláři nebo na úřadě). Dalších 6 % absolventů přešlo do 
zaměstnání na dobu neurčitou až po asi pěti letech zaměstnání se smlouvou na dobu určitou. Z více 
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než poloviny se zde kromě dalších jedná o inženýry či lékaře, kteří na po ukončení dalšího odborného 
vzdělávání univerzitě přešli do zaměstnání na dobu neurčitou (40 % osob v této skupině ukončilo 

doktorát). Další skupina zahrnuje 10 % oslovených absolventů a jedná se o ty, kteří do zaměstnání na 
dobu neurčitou přešli rovněž později a v prvních letech měli různá zaměstnání na částečný úvazek. 
Pátá skupina obsahuje 11 % absolventů, kteří přešli z počátečního zaměstnání se smlouvou na dobu 
neurčitou do zaměstnání na částečný úvazek, rovněž se smlouvou na dobu neurčitou. Z 83 % se jedná 
o ty, kteří to činí z důvodu zabezpečení rodinných povinností. Sedmá skupina zahrnuje 6 % těch, kteří 
po ukončení studia rovnou vstoupili do zaměstnání na dobu neurčitou, ovšem na zkrácený úvazek. 
Tato skupina zahrnuje 88 % žen, především matek. Téměř každý desátý absolvent spadá so skupiny 
těch, kteří jsou samostatně výdělečně činní na plný úvazek, pro nemnoho z nich to platí hned od 
ukončení studia, většina přecházela k této podobě výdělečné činnosti postupně později od ukončení 
studia. Devátá skupina zahrnuje absolventy, v tomto případě častěji (78 %) absolventky, které většinu 
času strávily ve stavu ekonomicky neaktivních nebo zaměstnaných na dobu určitou. 4 % absolventů 
jsou po celou dobu deseti let stále nebo převážně zaměstnaní na dobu určitou a další 4 % dále 
studují, často doktorské studium nebo další obor bez souběžného jiného stálého zaměstnání nebo 
jen s dočasným zaměstnáním.  

Dobrá pozice německých vysokoškoláků na trhu práce se projevuje také v jedné z klíčových otázek při 
hodnocení uplatnitelnosti, tj. podílu absolventů, kteří se uplatní na místech, kde je potřebné 
vysokoškolské vzdělání. Ani v tomto ohledu nemají němečtí absolventi žádné výraznější problémy. 
V průměru 88 % se jich uplatňuje na odpovídajících místech, přitom ti, kteří takové uplatnění 
dlouhodobě nemají, spadají z velké části do skupiny osob se zaměstnáním na dobu určitou, často 
také na částečný úvazek a do jisté míry to platí i pro samostatně výdělečně činné. Podobné je to, co 
se týče platů. Téměř 80 % absolventů má po deseti letech od ukončení studia vyšší než průměrný 
německý plat. Platí to po 87 % absolventů a pro 63 % absolventek. Podíly absolventek jsou vyšší 
v oborech s nižšími průměrnými platy (jako např. v humanitních, zemědělských vědách, pedagogice 
apod.), zároveň však mají ženy podle oborů nižší průměrné platy než muži, což je dáno tím, že strávily 
na pracovním trhu méně času než muži v důsledku mateřských povinností, což obvykle znamená také 
přerušení jejich kariérního růstu. To je vidět také v tom, kolik žen a mužů pracuje v nějaké vedoucí 
pozici. Po deseti letech od ukončení studia se u mužů jedná o polovinu absolventů, avšak necelou 

třetinu absolventek. Další klíčovou výpovědí je to, jak se absolventi vyslovují ke své spokojenosti. 
S obsahem práce je spokojeno 85 % absolventů a pouze 3 % spokojena nejsou. Se svojí pozicí 
v profesi je spokojených 73 % absolventů a 8 % ne, za pozornost stojí, že přitom není rozdílu mezi 
muži a ženami, i když ženy mnohem méně než muži pracují ve vedoucích pozicích. S příjmem a 
prostorem pro soukromý život je však spokojeno jen něco přes polovinu absolventů a okolo pětiny 
spokojeno není. 70 % absolventů je spokojeno s jistotou svého zaměstnání, 14 % jistotu nemá.    
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Vybrané aspekty spokojenosti se zaměstnáním, šetření absolventů 10 let po ukončení, 2013 

 

Pozn.: odshora – obsah práce, pozice v zaměstnání, příjem, jistota práce, prostor pro soukromý život; odpovědi 
byly na pětistupňové škále: (velmi) spokojeni (Sehr)zufrieden (odpovědi 1+2), neutrální (3), méně 
spokojeni/nespokojeni (Weniger zufrieden/Unzufrieden) (odpovědi 4+5) 
 

Desetileté sledování absolventů umožňuje také v tomto delším časovém úseku zaznamenat, jaký 
podíl absolventů pracuje či pracoval na místech, které odpovídá jejich vzdělání. Ukazuje se, že i ti, 
kteří na počátku neměli odpovídající místo, se již po roce nebo do pěti (či deseti) let na takové místo 
dostanou a jen velice málo jich není nebo alespoň část své profesní kariéry nebylo v zaměstnání, 
které odpovídá jejich vysokoškolskému vzdělání. Ve sledovaných deseti letech 69 % absolventů 
pracovalo od ukončení studia vždy na odpovídajícím místě, 14 % nemělo adekvátní zaměstnání jen na 
počátku těsně po škole, 6 % absolventů se během deseti let někdy dostalo na místo, které 
neodpovídalo jejich vzdělání, 8 % se jen v posledním zaměstnání dostalo na neadekvátní místo a 3 % 
absolventů pracovala vždy na místech, která neodpovídala jejich vzdělání. Stejně tak je možné 
sledovat vývoj platů absolventů. Celkově je zřetelná výrazná dynamika nárůstu platů absolventů 
v průběhu deseti let po ukončení studia. Rozdíly jsou také mezi absolventy univerzit a 
Fachhochschule. Zatímco po absolvování jsou na tom lépe absolventi Fachhochschule, rozdíl se 
postupně smazává a po deseti letech jsou na tom v průměru o něco lépe absolventi univerzit. 
V souvislosti s vývojem platů během prvních deseti let své profesní kariéry absolventi také vypovídali, 
jak jsou s platem spokojeni. Zatímco spokojenost mužů postupně roste s tím, jak se postupně rozvíjí 
jejich profesní kariéra a pozice v zaměstnání, u žen vzhledem k již uvedeným aspektům, jako jsou 
mateřské dovolené, částečné úvazky z rodinných důvodů, není nárůst spokojenosti tak zjevný 
především u absolventek Fachhochschule, u absolventek univerzit je to obdobné jako u mužů.  

Jak bylo uvedeno výše, při hodnocení uplatnění absolventů vysokých škol v Německu je důležité mít 
na paměti nižší podíl mladých s vysokoškolským vzděláním oproti vyšším podílům v jiných rozvinutých 
zemích. Jen asi 28 % mladých Němců ve věku 25 až 34 let se může prokázat nějakým ukončeným 
terciárním vzdělávacím programem oproti průměru 39 % za země OECD. Důvodem ne tak rychlého 
růstu počtu osob s terciárním vzděláním je především německý duální systém. Díky němu vysoký 
podíl osob získává nějakou kvalifikaci profesním vzděláváním a navíc přechod těchto osob na 
pracovní trh je tradičně poměrně hladký. V atmosféře německé společnosti tak existuje povědomí, že 
kvalifikace získaná profesním vzděláváním je obdobným lékem na nezaměstnanost jako ukončené 
studium. Navíc platí, že profesní kvalifikace jsou na trhu práce ceněny stejně jako kvalifikace získané 
jiným školním vzděláváním. To je zároveň považováno za jeden z důvodů, proč se nezaměstnanost 
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v Německu v minulých letech poznamenaných ekonomickou krizí nijak významně nezvýšila, jako 
tomu bylo v jiných rozvinutých zemích. Na pracovním trhu není takový počet osob s terciárním 
vzděláním jako jinde a většina ostatních má také kvalifikaci uplatnitelnou na trhu práce. Jak u osob 
s kvalifikací získanou profesním vzděláváním, tak i u vysokoškoláků jsou míry nezaměstnanosti nižší 
než v ostatních rozvinutých zemích. Jen 2,4 % vysokoškoláků je bez práce, což je hodnota v podstatě 
považována za plnou zaměstnanost, v průměru OECD je nezaměstnanost vysokoškoláků dva a půl 
krát vyšší, 5,6 %. Také u osob s profesní kvalifikací je míra nezaměstnanosti v Německu na poměrně 
velice nízké úrovni, činí 5,3 %, v průměru OECD je to 8,2 %. 

 

Itálie 

Výzkumy uplatnění absolventů vysokých škol v Itálii, které realizuje agentura AlmaLaurea, ukazují po 
letech zhoršování na mírné zlepšení přechodu absolventů vysokých škol na pracovní trh. Z absolventů 
z roku 2013 je jich rok po ukončení studia i tak více než 25 % nezaměstnaných. Situace těch 
absolventů, kteří zaměstnání získali, se v posledních letech stabilizovala. Jejich příjmy mírně vzrostly,  

zhruba na stejné úrovni zůstala po letech poklesu tzv. efektivita vysokoškolského vzdělání, tedy jak 

úroveň požadovaného vzdělání v práci, kterou absolventi vykonávají, tak i úroveň využívání 
dovedností a schopností, které získali ve škole.  

V Itálii se výzkumem absolventů vysokých škol dlouhodobě a systematicky zabývá agentura 
AlmaLaurea. Jejím cílem je být spojovacím článkem mezi absolventy, vysokoškolskými institucemi a 
světem zaměstnavatelů. AlmaLaurea byla zřízena v roce 1994 na základě iniciativy Univerzity 
v Bologni, je provozována konsorciem italských vysokých škol a na svoji činnost získává finanční 
prostředky od Ministerstva pro vzdělávání, vysoké školství a výzkum (Ministero dell'Istruzione, 

dell'Università e della Ricerca, MIUR). V současnosti je členem konsorcia a již 64 univerzit, na nichž 
ukončuje studium 90 % všech absolventů italských vysokých škol.  

AlmaLaurea již řadu let uskutečňuje šetření uplatnění absolventů vysokých škol na trhu práce. 
Poslední takové šetření, ze kterého jsou k dispozici výsledky, je již sedmnácté v pořadí, proběhlo 
v roce 2014 a zahrnovalo téměř 490 tisíc absolventů z 65 vysokých škol, které jsou členy AlmaLaurea. 

Vysokoškoláci byli dotazováni po uplynutí 1, 3 a 5 let od jejich absolvování. Vzhledem k tomu, že také 
v Itálii došlo k rozčlenění původně pouze dlouhého (magisterského) studia na dvě úrovně, byla 
tentokrát zvláštní pozornost věnována na jedné straně absolventům nově zavedené první úrovně 
(primo livello) a krátkého studia druhé úrovně (specialistici) a na druhé straně absolventům 
původního dlouhého studia druhé úrovně (specialistici a ciclo unico). Italská označení přitom v 
podstatě odpovídají našemu bakalářskému, navazujícímu magisterskému a dlouhému magisterskému 
studiu.  

AlmaLaurea má dobře propracované motivační mechanismy pro to, aby se absolventi do šetření 
zapojili. Dosahuje toho především tak, že propojuje poptávku zaměstnavatelů po absolventech 
(inzerce zaměstnavatelů s vymezenými kvalifikačními a dalšími osobnostními požadavky na 
obsazované pracovní místo) s nabídkou samotných absolventů (strukturované životopisy 
s vymezením získaných certifikátů a kvalifikací, ale i dosažených kompetencí). Míra návratnosti 
dotazníků je díky tomu poměrně vysoká: v 17. šetření v roce 2014 dosáhla 84 % u absolventů 1 rok od 
absolvování, 77 % u absolventů 3 roky od absolvování a 71 % u absolventů 5 let od absolvování.  

Analýza vývoje zaměstnatelnosti absolventů ukázala, že jejich situace na trhu práce je stále velice 
obtížná, avšak objevily se i náznaky jistého nevelikého zlepšení a to zejména u čerstvých absolventů, 
kteří absolvovali vysokou školu jeden rok před šetřením (v roce 2013). U jejich kolegů, kteří ukončili 

http://www.almalaurea.it/
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/universita/home
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/universita/home
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studium v dřívějších letech, se však situace na trhu práce ve srovnání s předchozími roky nadále 
zhoršovala. Srovnání s předchozími průzkumy tedy ukázalo, že postavení absolventů na italském trhu 
práce je pro absolventy rok po ukončení školy zhruba stejné, zatímco pro absolventy, kteří školu 
ukončili před pěti lety (2009), je celkově horší. V porovnání s předchozím šetřením se ovšem snížila 
míra nezaměstnanosti jen u absolventů některých úrovní studia, u jiných naopak výrazně vzrostla. 
Současně jsou některé rozdíly při srovnávání absolventů podle úrovně a oboru jejich dosaženého 
vzdělání, pohlaví a geografické oblasti obzvláště vysoké a navíc se v čase dále zvětšují.  

U absolventů, kteří ukončili vysokou školu v roce 2013, tedy rok před posledním šetřením v roce 

2014, klesla míra nezaměstnanosti o 0,5 procentního bodu v případě absolventů první úrovně a o 0,7 
procentního bodu v případě absolventů druhé úrovně. V případě absolventů dlouhého studia druhé 
úrovně naopak míra nezaměstnanosti o 5,7 procentních bodů vzrostla. Mimo jiné to znamená, že 
míra nezaměstnanosti absolventů všech tří úrovní studijních programů rok po ukončení studia 
přesahuje hranicí 22 % (viz následující graf).  
 

Míra nezaměstnanosti vysokoškoláků jeden rok po absolvování, Itálie, 2008 - 2014 

 
 

U absolventů, kteří jsou na trhu práce již pátým rokem, vzrostla míra nezaměstnanosti o 1,1 

procentní bod mezi absolventy první úrovně, o 0,7 bodů mezi jejich kolegy druhé úrovně a o 2 body u 
absolventů dlouhého studia druhé úrovně. U všech absolventů tři roky po ukončení studia se podle 
posledního šetření z roku 2014 míra nezaměstnanosti vyhoupla nad 10 %.  

Přestože výše uvedené neradostné výsledky šetření uplatnění absolventů vysokých škol v Itálii mohou 
být částečně ovlivněny strukturálními změnami ve studiu (například absolventi právnických oborů, 
kteří mají v Itálii dlouhodobě vysokou úroveň nezaměstnanosti, současně tvoří stále větší podíl 
absolventů dlouhého studia druhé úrovně), byly uvedené závěry potvrzeny také podrobnějšími 
analýzami uplatnění absolventů podle jejich studijního oboru, geografické oblasti jejich bydliště nebo 
podle pohlaví.  

Rovněž z hlediska míry jistoty práce (tedy podílu absolventů, kteří buď mají smlouvu na dobu 
neurčitou, nebo jsou samostatně výdělečně činní) došlo ve srovnání s předchozími šetřeními ke 
zhoršení u všech skupin absolventů, s výjimkou čerstvých absolventů druhé úrovně. Stejně tak se 
zvýšil podíl různých typů flexibilního zaměstnávání. Znepokojující je však fakt, že celkově došlo k 
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nárůstu neregulované pracovní činnosti, a to zejména u čerstvých absolventů. V případě některých 
studijních oborů, zejména těch, které jsou tradičně spojené s činnostmi na volné noze, se přitom 
neregulovaný způsob zaměstnání zdá být spíše vynuceným prvním krokem ke vstupu na řádný trh 
práce.  

Čisté měsíční příjmy po jednom roce od absolvování se v celkovém průměru pohybovaly mírně nad 
hodnotou tisíc eur. Přesněji řečeno, 1 024 € u absolventů první úrovně, 1 065 € u absolventů druhé 
úrovně a 1 013 € u absolventů dlouhého cyklu druhé úrovně.  

V porovnání s předchozím průzkumem se meziročně nominální příjem zvýšil o 1 % u absolventů první 
úrovně, o 3 % u absolventů druhé úrovně a o 6 % u absolventů dlouhého studia druhé úrovně. 
Obdobný obrázek přináší srovnání reálných příjmů. Ty se totiž zvýšily o 1 % u absolventů první 
úrovně, o 2 % mezi absolventy druhé úrovně a o 5 % u absolventů dlouhého studia druhé úrovně.  

Analýza sedmiletého období mezi rokem 2007 (tedy před ekonomickou krizí, která Itálii hluboce 
zasáhla) a 2014 ovšem ukázala, že reálné příjmy se snížily o 17 až 22 % u absolventů všech tří typů 
studijních programů.  

Pokud se analýza omezila pouze na absolventy pracující na plný úvazek, průměrný měsíční výdělek 
byl u všech kohort sice vždy vyšší než 1 200 €, a i v tomto případě došlo k uvedenému růstu u 
čerstvých absolventů všech typů vysokoškolského vzdělání. Tři roky po absolvování představoval 
průměrný měsíční příjem zhruba necelých 1 200 €, což znamenalo růst asi o 1 % ve srovnání s 
předchozím průzkumem. Pět let po ukončení studia činil průměrný čistý měsíční příjem více než 1 
300 €.  
 

Příjem zaměstnaných vysokoškoláků jeden rok po absolvování, Itálie, 2008 - 2014 

 
 

Míra nezaměstnanosti i výše pracovního příjmu absolventů pochopitelně souvisí nejen s úrovní 
diplomu, s nímž své studium ukončili, ale ještě více s oborem, který vystudovali. Pět let od ukončení 
školy patří mezi absolventy magisterského studia s nejnižší mírou nezaměstnanosti a současně 
s nejvyššími příjmy především absolventi lékařských oborů (nejnižší míra nezaměstnanosti 1 %), 
inženýrských technických oborů (nejvyšší čisté příjmy v průměru 1 661 € měsíčně) a ekonomicko-

statistických oborů. Naopak ve stejné kategorii absolventů mají nejvyšší míru nezaměstnanosti 
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absolventi humanitních oborů se 17,4 % a nejnižší příjmy absolventi psychologie s průměrně 951 € 
měsíčně. Situace není příznivá ani pro absolventy oborů vzdělávání a tělesná výchova a sport.  

Dalším zajímavým způsobem, jak AlmaLaurea zjišťuje a hodnotí uplatnitelnost dosaženého 
vysokoškolského vzdělání absolventů na trhu práce, je takzvaná úroveň efektivity vzdělání. Efektivita 

je operacionalizována a měřena tzv. indexem efektivity, který se skládá ze dvou položek. Za prvé do 
jaké míry je nutné mít pro úspěšné vykonávání dané práce dosaženou vysokoškolskou (bakalářskou, 
magisterskou nebo doktorskou) úroveň vzdělání a za druhé do jaké míry absolvent v práci využívá 
dovednosti a schopnosti, které získal díky studiu na vysoké škole.  

Z tohoto pohledu se jako efektivní (první dva stupně z pětistupňové škály: very effective, effective, 

fairly effective, not very effective, uneffective) jeví vysokoškolské vzdělání rok po absolvování pro 47,4 
% absolventů první úrovně (o 0,7 procentního bodu více než v roce 2013) a pro 45,9 % absolventů 
druhé úrovně (o 1,5 procentních bodů více než v roce 2013). Nejvyšší úroveň efektivity (zhruba 74,8 
% absolventů) vysokoškolského vzdělání tak dosahují absolventi dlouhého cyklu druhé úrovně 
(dlouhých magisterských programů), a to přesto, že oproti předchozímu šetření v roce 2012 u nich 

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

Dlouhodobé znatelné zhoršování uplatnění absolventů italských vysokých škol jde samozřejmě ruku 
v ruce se systematickým poklesem efektivity vysokoškolského vzdělání. Mezi roky 2007 až 2014 se 
úroveň efektivity získaného vzdělání snížila o 10,2 procentních bodů v případě absolventů první 
úrovně, o 5,3 procentních bodů v případě absolventů druhé úrovně a dokonce o více než 14 
procentních bodů u absolventů dlouhého studia druhé úrovně.  
 

Efektivita vzdělání vysokoškoláků jeden rok po absolvování, Itálie, 2008 - 2014  

 

 
 

Vzhledem k tomu, že AlmaLaurea prováděla v roce 2014 šetření absolventů vysokých škol již po 
sedmnácté, lze analyzovat jejich postavení na trhu práce i z dlouhodobého hlediska. Přestože 
zavedení strukturovaného studia (bakaláři, magistři, doktoři) v rámci Boloňského procesu 

neumožňuje zcela přesné srovnání údajů o absolventech italských vysokých škol před polovinou a po 
druhé polovině minulé dekády, všechny hlavní ukazatele potvrzují postupné a kvůli ekonomické krizi 
navíc progresivní zhoršování situace absolventů vysokých škol na trhu práce již od roku 2000.  



 

 

56 

 

Poněkud nečekaně však výzkumy naopak nepotvrdily výraznější rozdíl v uplatnění mezi absolventy 
první a druhé úrovně a absolventy dlouhého studia druhé úrovně, a to i přes obecné přesvědčení, že 
absolventi krátkého studia a první úrovně zejména (bakaláři) jsou zaměstnavateli vnímáni negativně. 
Naopak podrobnější analýza ukázala, že pokud je vztah mezi dosaženým vzděláním a uplatněním na 
trhu práce očištěn od ostatních důležitých faktorů, absolventi první úrovně (bakaláři) mají větší šanci 
si najít práci než jejich kolegové absolvující vysokoškolské vzdělání druhé úrovně (magistři).  

Zhruba před třemi lety byla na webových stránkách AlmaLaurea vytvořena internetová aplikace, ze 

které je možné se například dozvědět, že ze všech absolventů všech úrovní z roku 2013 jeden rok od 

absolvování, tedy v roce 2014:  

46,7 % absolventů pokračuje ve studiu (v roce 2012 jich bylo 42,3 %);   

44,1 % absolventů pracuje / je zaměstnáno (v roce 2012 jich bylo 47,8 %);  

26,6 % absolventů je nezaměstnaných (v roce 2012 jich bylo 23,4 %);  

37,0% absolventů je zaměstnáno v práci, kterou si sehnali již během studia (v roce 2012 jich bylo 38,9 
%);  

32,6 % absolventů má stálý pracovní poměr nebo je OSVČ (v roce 2012 jich bylo 32,5 %);  

46,6 % absolventů efektivně využívá své vzdělání (v roce 2012 jich bylo 45,4 %);  

čistý měsíční příjem činí 945 € (v roce 2012 jich bylo 943 €, tedy skoro stejně).  

Podstatnou výhodou této internetové aplikace ovšem je, že je možné si navolit nejen rok šetření a 
úroveň absolvovaného studia, ale také konkrétní vysokou školu, fakultu a obor studia.  
 

 

Francie 

Ve Francii je uplatnění absolventů na pracovním trhu analyzováno každé tři roky na základě 
rozsáhlého šetření. Týká se to absolventů téměř všech stupňů a typů škol, ale existují výjimky, 
kterými jsou například absolventi technických a specializovaných vysokých škol zdravotnických a 
sociální péče a absolventi ukončující studium s doktorským titulem. Šetření tak umožňuje posuzovat 
uplatnitelnost celého spektra absolventů a například je tak zřetelné, že se nadále rozevírají nůžky 
mezi uplatněním těch, kteří na pracovní trh vstupují s nejnižším a s nejvyšším ukončeným vzděláním.  

Francouzské Centrum pro studium a výzkum kvalifikací (Céreq: Centre d'études et de recherche sur le 
qualifications) se dlouhodobě zabývá zaměstnatelností (především absolventů) na trhu práce, 
strukturou měnících se kvalifikací a kompetencemi. V roce 2016 Céreq uskutečnilo již sedmé kolo 

svého rozsáhlého a každé tři roky se opakujícího výzkumu uplatnění absolventů všech stupňů škol na 
pracovním trhu. Ačkoliv se šetření uskutečnilo v roce 2016, nese název Génération 2013 podle roku, 

kdy mladí lidé absolvovali a ukončili své vzdělávání nebo z jiných důvodů poprvé opustili vzdělávací 
soustavu. Šetření každé vybrané generace totiž probíhá vždy 3, 5 a 7 let po ukončení školy (viz 
následující schéma). V posledním šetření byly sebrány odpovědi 23 tisíc absolventů francouzského 

vzdělávacího systému. Dosud byl využíván systém dotazování CATI (Computer Assisted Telephone 
Interview); v šetřeních v letech 2013 a 2016 byly pilotně šetřeny přepracované verze šetření do 
podoby webového dotazníku, což bylo v roce 2017 a 2018 vyhodnoceno a pro šetření v roce 2020 již 
bude využita nová podoba šetření.  

 
 

http://www2.almalaurea.it/en/cgi-php/lau/sondaggi/intro.php?config=occupazione&lang=en
http://www.cereq.fr/
http://www.cereq.fr/
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Schéma šetření absolventů francouzského vzdělávacího systému „Génération“, Cereq 
 

 

Zdroj: Cereq, www.cereq.fr 
 

Ve srovnání s generací roku 2004 měla generace z roku 2013 v průměru vyšší úroveň vzdělání. Růst 
vzdělanostní a kvalifikační úrovně je přitom způsoben zejména expanzí právě vysokoškolského studia.  

Na úrovni středního vzdělávání byl zaznamenán odklon od typů vzdělání CAP (Certificat d’aptitude 
professionnelle) a BEP (Brevet d’études professionnelles), což jsou profesně zaměřené diplomy nižší 
úrovně udělované na středních odborných školách, a příklon k odborně zaměřené maturitě 
(Baccalauréat professionnel ou technologique).  

Na druhé straně postupné zavádění trojstupňové kvalifikační struktury LDM (ve francouzštině: 
Licence, Master, Doctorat) na vysokoškolské úrovni mezi lety 2003 a 2006 povzbudilo studenty k 
tomu, aby si prodloužili dobu studia a získali bakalářský (3 roky), magisterský (5 let) nebo doktorský 
(7 let) titul. V souvislosti s tím došlo ke snížení počtu absolventů opouštějících proces vzdělávání po 2 
nebo 4 letech terciárního vzdělávání. Podíl absolventů dvouletých programů BTS a DUT klesl ve 
prospěch tříletých programů (zejména odborných). Třetina absolventů vysokých škol absolvuje 
dlouhý (tedy alespoň pětiletý) studijní program. Díky tomuto trendu se zvýšil podíl mladých lidí 
s alespoň magisterskou úrovní vzdělání ze 14 % v generaci absolventů 2004 na 17 % v generaci 2013.  

 



 

 

58 

 

Nejvyšší dosažená úroveň vzdělání po opuštění vzdělávacího systému, Francie, 2013 

 

Pozn. výsledky šetření jsou přepočtené na celou kohortu, tj. 693 tis. absolventů 
 

Ukazuje se postupné rozšiřování vzdělávání orientovaného na praxi, což je cesta ve Francii 

podporována ze strany veřejné správy již několik let, která přitahuje stále větší počet mladých lidí. 
V poslední době se ovšem stále více odborné vzdělání rozšiřuje z učilištní podoby také do jiných 
stupňů a typů vzdělávání a mezi nimi jak do krátkých, tak i dlouhých vysokoškolských programů 
studia. Rovněž v případě vysokoškolského studia používají Francouzi termín l’apprentissage, který lze 
nejlépe přeložit jako vyučení. K tomu je však třeba poznamenat, že učňovství má ve Francii poněkud 
jiný význam než u nás (nebo v Německu a v Rakousku). Jde spíše o formu studia výrazně zaměřenou 
na odbornou praxi, kterou však využívá vždy jen část studentů příslušného typu školy.  

Šetření například ukázala, jak se vyrovnali se zhoršenou hospodářskou situací na konci minulého 
desetiletí absolventi různých úrovní a typů vzdělání. Z hlediska vysokoškoláků je jejich situace na trhu 
práce vždy o něco stabilnější, avšak také absolventy vysokých škol krize zasáhla, i když v menší míře 
než absolventy s nižší úrovní vzdělání. Rozdíly v míře nezaměstnanosti a v příjmech nejsou ale 
spojeny jen s úrovní získaného vzdělání a kvalifikace, ale také s oborovým zaměřením studijního 
programu. Z těch, kdo absolvovali krátké studijní programy, měli nejnižší nezaměstnanost i nejvyšší 
příjmy absolventi dvou nebo tříletých specializovaných vysokých škol zdravotnických a sociální péče. 
Dobře na tom byli také absolventi odborného vzdělávání prvního stupně. Absolventi pěti a víceletých 
studijních programů měli většinou průměrné příjmy vyšší a míru nezaměstnanosti nižší než jejich 
kolegové, kteří absolvovali krátké studijní programy. Týká se to například absolventů inženýrských a 
obchodních škol, ale ne absolventů jednoletých magisterských programů.  
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Průřez šetřeními uplatnitelnosti absolventů 

Nejúplnější mezinárodní přehled šetření uplatnitelnosti absolventů přinesla v roce 2016 studie 

proveditelnosti Eurograduate, jejíž cílem bylo připravit východiska pro celoevropské šetření 
uplatnitelnosti absolventů vysokých škol. Níže uvedená tabulka zahrnuje přehled šetření absolventů 
vysokých škol v evropských zemích.  

Hlavní závěry studie je možné shrnout do následujících bodů: 

 Šetření uplatnitelnosti absolventů jsou v mnoha zemích běžnou praxí, přesto znatelný počet 
zemí je neprovádí systematicky (minimálně 15 zemí EU+EFTA). 

 Zjišťování uplatnitelnosti je v naprosté většině (více než 90 %) založeno na nějaké podobě 
šetření, ačkoli některé přístupy zahrnují i využití administrativních dat. 

 Doba dotazování absolventů po ukončení vysokoškolského vzdělávání se značně liší, od 
několika měsíců až po rok až dva po absolvování.  

 Panelový přístup (tj. opakované dotazování stejných absolventů) existuje, není však zatím 
významně rozšířen (je prováděn jako součást 6 z 29 posuzovaných studií/šetření 
uplatnitelnosti). 

 Centrálními výzkumnými otázkami studií uplatnitelnosti jsou zaměstnanost a proces 
přechodu ze školy do zaměstnání. Obrázek níže ukazuje významnost témat v posuzovaných 
šetřeních. 

 

Výzkumné otázky šetření uplatnitelnosti 

 

Zdroj: Graduate Surveys: Review of International Practice, 2015 

 

 Mnohé země mají dlouhodobou tradici ve výzkumu uplatnitelnosti absolventů, ovšem důrazy 
se v mnohém liší. 

 Existuje široká shoda na důležitosti celoevropského šetření absolventů (80 % všech 
ministerstev ji považuje za velmi důležitou nebo důležitou). A je zájem na šetření absolventů 
všech úrovní a typů vysokoškolského vzdělání. 
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Šetření uplatnitelnosti absolventů vysokých škol v Evropě 

Country No of 

studies 

Name of study Contacted research org. particip

ation
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 -- -- -- 
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Country No of 

studies 

Name of study Contacted research org. particip

ation
a)

 

referred to by
 b)

 Data 

source 

Reptn.
c)

 Rhythm
d)

 

ministry NRC 

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 -- -- -- 

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 

HU 2 

  

Graduates' Career Tracking 

Hungary 

Educatio Nonprofit y n Y survey y 1 

Hungarian HEGESCO study TARKI Social Research n n N -- -- -- 
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Country No of 

studies 

Name of study Contacted research org. particip

ation
a)

 

referred to by
 b)

 Data 

source 

Reptn.
c)

 Rhythm
d)

 

ministry NRC 

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 

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 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 -- -- -- 
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Country No of 

studies 

Name of study Contacted research org. particip

ation
a)

 

referred to by
 b)

 Data 

source 

Reptn.
c)

 Rhythm
d)

 

ministry NRC 

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 

(regular) 

NIFU y y n/a survey y 2 

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. 
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Country No of 

studies 

Name of study Contacted research org. particip

ation
a)

 

referred to by
 b)

 Data 

source 

Reptn.
c)

 Rhythm
d)

 

ministry NRC 

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 participated 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 (Mühleck, 2016) 
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Příloha: Seznam škol a fakult podle oborového zaměření 

 
  

1. Přírodovědné fakulty a školy 2. Informatické a elektrotechnické fakulty a školy
Přírodovědecká fakulta (UK) Fakulta informatiky (MU)

Matematicko-fyzikální fakulta (UK) Fakulta informatiky a managementu (UHK)

Přírodovědecká fakulta (JU) Fakulta elektrotechnická (ČVUT)
Přírodovědecká fakulta (UJEP) Fakulta informačních technologií (ČVUT)
Fakulta životního prostředí (UJEP) Fakulta elektrotechnická (ZČU)
Přírodovědecká fakulta (MU) Fakulta aplikovaných věd (ZČU)
Přírodovědecká fakulta (UP) Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií (TUL)
Přírodovědecká fakulta (OU) Fakulta elektrotechniky a informatiky (UPA)

Přírodovědecká fakulta (UHK) Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
3. Chemicko-technologické fakulty a školy Fakulta informačních technologií (VUT)

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská (ČVUT) Fakulta elektrotechniky a informatiky (VŠBTU)
Fakulta biomedicínského inženýrství (ČVUT) Fakulta aplikované informatiky (UTB)
Fakulta chemické technologie (VŠCHT) Fakulta informatiky a statistiky (VŠE)
Fakulta technologie ochrany prostředí (VŠCHT) Evropský polytechnický institut
Fakulta potrav. a biochem. technologie (VŠCHT) 4. Strojní, stavební, architerkury a ostatní techn. fakulty a školy
Fakulta chemicko-inženýrská (VŠCHT) Fakultu strojního inženýrství  (UJEP)
Fakulta chemicko-technologická (UPA) Fakulta stavební (ČVUT)
Fakulta chemická (VUT) Fakulta strojní (ČVUT)
Fakulta technologická (UTB) Fakulta dopravní (ČVUT)
Pražský technologický institut Fakulta architektury (ČVUT)

5. Zemědělské fakulty a školy Fakulta strojní (ZČU)
Zemědělská fakulta (JU) Fakulta strojní (TUL)
Fakulta rybářství a ochrany vod (JU) Fakulta textilní (TUL)
Fakulta veterinárního lékařství (VFUB) Fakulta umění a architektury (TUL)
Fakulta veter. hygieny a ekologie (VFUB) Dopravní fakulta Jana Pernera (UPA)
Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů (ČZU) Fakulta stavební (VUT)
Fakulta lesnická a dřevařská (ČZU) Fakulta strojního inženýrství (VUT)
Fakulta životního prostředí (ČZU) Fakulta architektury (VUT)

Fakulta tropického zemědělství (ČZU) Fakulta stavební (VŠBTU)
Agronomická fakulta (MENDELU) Fakulta bezpečnostního inženýrství (VŠBTU)
Lesnická a dřevařská fakulta (MENDELU) Fakulta strojní (VŠBTU)
Zahradnická fakulta (MENDELU) Hornicko-geologická fakulta (VŠBTU)

6. Lékařské a farmaceutické fakulty a školy Fakulta metalurgie a materiálního inženýrství (VŠBTU)
1. lékařská fakulta (UK) Fakulta logistiky a krizového řízení (UTB)
3. lékařská fakulta (UK) Technická fakulta (ČZU)
2. lékařská fakulta (UK) Vysoká škola logistiky
Lékařská fakulta v Plzni (UK) Vysoká škola realitní - Institut Franka Dysona
Lékařská fakulta v Hradci Králové (UK) ARCHIP

Farmaceutická fakulta v Hradci Králové (UK) 7. Zdravotně-sociální fakulty a školy
Lékařská fakulta (MU) Zdravotně sociální fakulta (JU)
Lékařská fakulta (UP) Fakulta zdravotnických studií (UJEP)
Farmaceutická fakulta (VFUB) Fakulta zdravotnických věd (UP)
Lékařská fakulta (OU) Fakulta sociálních studií (OU)

Fakulta veřejných politik (SU)
Fakulta zdravotnických studií (ZČU)
Fakulta zdravotnických studií (TUL)
Fakulta zdravotnických studií (UPA)
Vysoká škola v Plzni
Vysoká škola zdravotnická
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8. Ekonomické fakulty a školy 9. Humanitní, teologické a společenskovědní fakulty a školy
Ekonomická fakulta (JU) Filozofická fakulta (UK)
Fakulta sociálně ekonomická (UJEP) Fakulta sociálních věd (UK)
Ekonomicko-správní fakulta (MU) Fakulta humanitních studií (UK)
Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné (SU) Katolická teologická fakulta (UK)
Fakulta ekonomická (ZČU) Evangelická teologická fakulta (UK)
Ekonomická fakulta (TUL) Husitská teologická fakulta (UK)
Fakulta ekonomicko-správní (UPA) Filozofická fakulta (JU)
Fakulta podnikatelská (VUT) Teologická fakulta (JU)
Ekonomická fakulta (VŠBTU) Filozofická fakulta (UJEP)
Fakulta managementu a ekonomiky (UTB) Filozofická fakulta (MU)
Fakulta financí a účetnictví (VŠE) Fakulta sociálních studií (MU)
Fakulta mezinárodních vztahů (VŠE) Filozofická fakulta (UP)
Fakulta podnikohospodářská (VŠE) Cyrilometodějská teologická fakulta (UP)
Národohospodářská fakulta  (VŠE) Filozofická fakulta (OU)
Fakulta managementu  v Jindř. Hradci (VŠE) Filozofická fakulta (UHK)
Provozně ekonomická fakulta (ČZU) Filozoficko-přírodovědecká fakulta (SU)
Provozně ekonomická fakulta (MENDELU) Fakulta filozofická (ZČU)
Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií (MENDELU) Fakulta filozofická (UPA)
Vysoká škola polytechnická Jihlava Lit. akademie (Soukr. VŠ J. Škvoreckého)
Vysoká škola technická a ekonomická České Budějovice Vysoká škola mezinárod. a veřejn. vzt. Praha
Bankovní institut vysoká škola Academia Rerum Civilium

Vysoká škola hotelová v Praze Vysoká škola obchodní v Praze
Vysoká škola finanční a správní Metropolitní univerzita Praha
ŠKODA AUTO VŠ Pražská vysoká škola psychosociálních studií
Vysoká škola podnikání Vysoká škola aplikované psychologie
Vysoká škola ekonomie a managementu 11. Pedagogické a tělovýchovné fakulty a školy
University of New York in Prague Pedagogická fakulta (UK)
VŠ manažerské informatiky a ekonomiky Fakulta tělesné výchovy a sportu (UK)
Středočeský vysokoškolský institut Pedagogická fakulta (JU)
Rašínova vysoká škola Pedagogická fakulta (UJEP)
Vysoká škola regionálního rozvoje Praha Pedagogická fakulta (MU)
Newton College Fakulta sportovních studií (MU)
B.I.B.S. Pedagogická fakulta (UP)
VŠ cest ruchu, hotelnictví a lázeňství Fakulta tělesné kultury (UP)
Soukromá vysoká škola ekonomických studií Pedagogická fakulta (OU)
Akademie STING Pedagogická fakulta (UHK)
Vysoká škola Karla Engliše Fakulta pedagogická (ZČU)
Anglo-americká vysoká škola Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická (TUL)
Západomoravská vysoká škola Třebíč Fakulta humanitních studií (UTB)
Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo Vysoká škola těles. výchovy a sportu Palestra
Moravská vysoká škola Olomouc Univerzita Jana Amose Komenského Praha
Unicorn College AKCENT College

Vysoká škola aplikovaných ekonomických studií 12. Umělecké fakulty a školy
Vysoká škola obchodní a hotelová Fakulta umění a designu (UJEP)
VŠ sociálně správní, ICV Havířov Fakulta umění (OU)
Vysoká škola podnikání a práva Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara (ZČU)

10. Právnické fakulty a školy Fakulta restaurování (UPA)
Právnická fakulta (UK) Fakulta výtvarných umění (VUT)
Právnická fakulta (MU) Fakulta multimediálních komunikací (UTB)
Právnická fakulta (UP) Hudební fakulta (AMU)
Fakulta právnická (ZČU) Divadelní fakulta (AMU)
Vysoká škola Karlovy Vary Filmová a televizní fakulta (AMU)
Vysoká škola aplikovaného práva Akademie výtvarných umění v Praze
Vysoká škola evropských a regionál. studií Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze
CEVRO institut Hudební fakulta (JAMU)

Divadelní fakulta (JAMU)
Inst. restaurování a konzervač. Technik
Filmová akademie Miroslava Ondříčka v Písku
ART & DESIGN INSTITUT

Vysoká škola kreativní komunikace


