
Zpráva je pravidelnou hodnotící zprávou podle článku 23 odst. 1 písm. d) Pravidel 
systému zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností a vnitřního 

hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností VŠE. 

Zprávu schválila Rada pro vnitřní hodnocení VŠE dne 20. 3. 2018. 

Zpráva 
o uplatnění absolventů VŠE 

Předkládá 
doc. Ing. Ludmila Štěrbová, CSc.  
prorektorka pro strategii 

Vypracovali 

doc. Ing. Ludmila Štěrbová, CSc. (Úvod, Hlavní závěry, Navržená 
opatření) 
Ing. Jiří Knap a kol. (Část 1) 
doc. Ing. Iva Pecáková, CSc., doc. Ing. Petr Dvořák, Ph.D. (Část 2) 

 

Obsah: 

1. Úvod 
2. Část I – Uplatnění absolventů VŠE a hodnocení absolvovaného studia 
3. Část II – Anketa absolventů magisterského studia 

 
 

Hlavní závěry: 

1. Studium prodlužovala o jeden nebo dva semestry vice než polovina ze 410 respondentů. Možnost studia 
v zahraničí využila více než třetina dotázaný absolventů. 

2. Jako pozitivní přínos studia je hodnoceno získání dobrých všeobecných znalostí, práce s informacemi, identifikace 
a řešení problému a převzetí odpovědnosti, schopnost samostatně se rozhodovat, prezentační schopnosti, práce 
v týmech. Hodnocení propojení teorie a praxe je průměrné.  

3. S výběrem školy je spokojena většina absolventů; s výběrem hlavní specializace nadpoloviční většina. V tomto 
aspektu se projevily značné rozdíly mezi fakultami.   

4. Potvrdilo se zjištění z předchozí ankety: většina absolventů při studiu pracovala, přičemž opět vzrostl podíl plných 
pracovních úvazků. Po ukončení studia většina absolventů našla zaměstnání do tří měsíců, z nich většina zůstala 
u stejného zaměstnavatele, u kterého pracovala při studiu. Většina absolventů našla pracovní uplatnění v Praze. 
Uplatnění poznatků z oboru v praxi má vzrůstající tendenci.  

5. Z hlediska očekávaného přiměřeného platového ohodnocení a postupu jsou mezi fakultami značné rozdíly.  

6. Obě části zprávy, tj. dotazníkové šetření u absolventů a anketa po promoci vzájemně potvrzují získané výsledky. 

 
Navržená opatření: 

1. Pokračovat v pravidelném ročním dotazníkovém šetření uplatnění absolventů prováděném Rozvojovým 
a poradenským centrem VŠE. 

2. Pokračovat v pravidelné anketě absolventů magisterských studijních programů realizované v rámci promocí. 
3. Propojit výsledky anket realizovaných na VŠE s analýzou výsledků dalších šetření (typu REFLEX či EUROSTUDENT), 

včetně výsledků národního šetření uplatnění absolventů, které MŠMT připravuje pro rok 2018. 
  




