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Úvod

 Téma přechodu z vysokého školství na trh práce je stále důležitějším předmětem zájmu nejen samotných 

absolventů, kterých se bezprostředně tato situace dotýká, ale i zaměstnavatelů, kteří požadují určitou 

úroveň kompetencí, znalostí a dovedností, ale v neposlední řadě také vysokých škol, na vysokém procentu 

úspěšnosti a uplatnitelnosti vlastních studentů a absolventů.

 Aktuálnost tématu potvrzuje rychle rostoucí počet absolventů, kteří opouští vysokoškolské vzdělávání 

v České republice. Studie (Zelenka, Ryška, 2012) analyzuje vztah mezi různými charakteristikami vzdělávání, 

kompetencemi a profesním úspěchem.

 Šetření na trhu práce provádí řada institucí či jiných subjektů, např. Národní ústav pro vzdělávání 

(kolektiv NÚV, 2018).

 Je zřejmé, že trh práce velmi dynamicky prochází zásadní změnou v důsledku automatizace, robotizace 

a digitalizace. Současný trh práce je ovlivněn revolucí Průmysl 4.0 a veškeré příchozí změny mají významný 

dopad na požadovanou kvalifikaci a obecně na celý trh práce. Proto je nutné přizpůsobení vzdělávacího 

systému budoucím potřebám trhu.



Dotazníkové šetření

Cílovou skupinou výzkumu byly firmy Olomouckého kraje, se kterými MVŠO spolupracuje, a to formou 
např.: vstupů odborníků do výuky, exkurzemi, odbornými praxemi studentů.

Tyto firmy tak mají zkušenosti se studenty/absolventy MVŠO a díky tomu mohou hodnotit úroveň
jejich ekonomicko-manažerského vzdělání. Zároveň mají možnost ji porovnat s úrovní absolventů
jiných vysokých škol. 

Dotazníky byly těmto subjektům distribuovány třemi způsoby:

 přílohou e-mailu,

 při osobní schůzce,

 elektronickou verzí dotazníku, o jehož distribuci jsme poprosili naše absolventy.



Dotazníkové šetření

Období 10/2017 – 6/2018 Počet respondentů Návratnost (%)

Počet námi oslovených 

firem

275 102 39,1 %

Počet firem oslovených 

absolventy

Nelze určit 21 Nelze určit

Počet respondentů celkem X 123 X

Přehled počtu oslovených firem a počtu zapojených respondentů



Dotazníkové šetření

Dotazník byl rozdělena dvě části:

 Potřeby trhu práce 

Jaké znalosti, dovednosti a kompetence by měli mít absolventi bakalářského studia pro své 

budoucí pracovní uplatnění v odborných ekonomicko-manažerských pozicích?

 Uplatnění absolventů ekonomicko-manažerských oborů vysokých škol

Disponují absolventi vysokých škol potřebnými znalostmi, dovednostmi a kompetencemi pro 

pracovní uplatnění v odborných ekonomicko-manažerských pozicích nižší a střední úrovně?



Vybrané odpovědi dotazníkového šetření



Hodnocení odborných znalostí a dovedností absolventů
ekonomicko-manažerských oborů - MANAGEMENT
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Hodnocení odborných znalostí a dovedností absolventů
ekonomicko-manažerských oborů - EKONOMIKA
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Hodnocení odborných znalostí a dovedností absolventů
ekonomicko-manažerských oborů - JINÉ
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Chybějící znalosti/dovednosti/specifikace v nabídce 

vzdělávání

Odpověď respondentů Počet

respondentů

Více praxe – propojení znalostí s praktickou

zkušeností

11

Sebeprezentace 5

Znalost SAP systému 5

Projektové řízení 4

Znalost dvou cizích jazyků 3

Etika 2

Controlling 2

Finanční trh 2

Často se setkáváme u firemních partnerů
i studentů s oceňováním praktické výuky 

na MVŠO a povinným absolvováním praxe. 
Jak je vidět z odpovědí respondentů, i přes 

to je kladen největší důraz opět na praxi. 

Z čehož lze usoudit, že cesta prakticky 

vedené výuky a systému praxí je 
opodstatněná a pro obě strany je důležité 

v tomto modelu pokračovat, prohlubovat ho 

a zkvalitňovat.



Praktická připravenost absolventů

 Respondenti uvedli, že i praktická připravenost absolventů je přiměřená 52,7% u 

absolventů VŠ obecně a 61,3% u absolventů MVŠO. 

 44,1 % respondentů hodnotí praktickou připravenost u absolventů VŠ obecně jako příliš 

malou, u absolventů MVŠO si to myslí 35,5 % dotazovaných firem.

Praktická připravenost absolventů

Vysoká Akorát Příliš malá

absolventi VŠ 3,2% 52,7% 44,1%

absolventi MVŠO 3,2% 61,3% 35,5%



Nejčastěji hledané profese v oblasti ekonomiky a managementu

 Poslední otázka byla otevřená a zněla: Jaké profese v oblasti ekonomiky a managementu 

nejčastěji hledáte? Odpovědi na tuto otázku byly velmi rozmanité, proto jsme nejčastěji se 

vyskytující odpovědi seřadily v následující tabulce.

Odpověď respondentů Počet respondentů

Projektový specialista 10

Účetní, daňový poradce 8

Ekonom 7

Personalista 6

Manažer provozu, výroby 5

Zaměstnanec marketingu 4

Obchodní zástupce 3

IT specialista 2



Shrnutí výsledků

 Díky tomuto výzkumu jsme získali nové, užitečné informace pro další směřování MVŠO a 
přizpůsobení profilu absolventa školy podle aktuálních požadavkům trhu práce. 

 Zásadním zjištěním pro nás bylo, že i přes velké zaměření MVŠO na praktickou výuku a 
odbornou praxi studentů, je ze strany firem stále kladen největší důraz právě na praxi. 

 Míru teoretické výuky na VŠ obecně hodnotí respondenti většinou jako dostatečnou, u praktické 
výuky se však přiklání k navýšení. 

 V první části zaměřené na potřeby trhu práce bylo zjištěno, že klíčová znalost v oblasti 
managementu je pro firmy řízení projektů. 

 V poslední části dotazníku se klíčová znalost řízení projektů opět potvrdila, jelikož respondenti 
uvedli projektového specialistu jako nejčastěji hledanou profesi v oblasti ekonomiky a 
managementu. 



Shrnutí výsledků

 Z dalšího hodnocení firem je patrné, že by bylo potřebné se více zaměřit na management 

výroby, kde mají absolventi MVŠO, podle respondentů znalosti slabší. 

 V oblasti ekonomiky byla jako klíčová znalost u absolventů považována ekonomika 

podniku. 
V druhé části dotazníku, kde respondenti hodnotili úroveň znalostí u absolventů, měli 

absolventi MVŠO nejvyšší hodnocení právě v podnikové ekonomice, což považujeme za velmi 

pozitivní ukazatel.

 Dále firmy uvedly, že klíčová je pro ně u absolventa znalost minimálně dvou jazyků. 

 Jako klíčová kompetence byla u absolventů vyhodnocena zodpovědnost, což úzce souvisí 

s etikou a společenskou odpovědností, na které je na naší škole kladen taktéž velký důraz.



Závěr

Tyto výsledky nám potvrdily, že směřování školy je nastavené správným směrem, 

s tím, že je třeba klást větší důraz na management výroby a výuku cizích jazyků. 

Průzkum pomohl odhalit reálné potřeby trhu práce, pozitivně ovlivňuje orientaci 

a uplatnitelnost budoucích absolventů MVŠO na pracovním trhu.



Ta to prezentace je zpracována pro workshop „Vzdělávání pro trh práce“, který je výstupem projektu EDULAM.

Projekt EDULAM - „Zvýšení kvality vzdělávání na MVŠO s ohledem na potřeby trhu práce, digitalizaci 

a internacionalizaci“ (č. projektu CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002341) je spolufinancován Evropskou unií.



Děkuji za pozornost


