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1. Úvod  

 
Tato zpráva shrnuje výsledky výzkumu zaměřeného na uplatnění absolventů Fakulty 
elektrotechnické Českého vysokého učení technického v Praze. Jedná se o první,  
a tedy do určité míry pilotní, výzkum tohoto typu, který ze své iniciativy realizovala 
FEL1. Na úrovni ČVUT se průzkumy absolventů uskutečnily v roce 2003 a 2005 a 
20102. 
 
 
2. Teoreticko - metodologická část 
 
2.1 Situace na trhu práce  
 
Chceme-li správně interpretovat výsledky výzkumu, je třeba je alespoň stručně 
zasadit do kontextu současné situace na pracovním trhu v ČR z hlediska absolventů 
vysokých škol. Zaměstnanost, nebo také zaměstnatelnost, vysokoškoláků ovlivňují 
dva základní faktory: aktuální situace, poptávka, na pracovním trhu ve sledovaném 
období a vývoj počtu vysokoškolských studentů a počtu absolventů. 
 
Situace na pracovním trhu v letech 2009 až 2011 byla výrazně ovlivněna dopady 
ekonomické krize. Jedním z ukazatelů, který dokumentuje snížení poptávky, je 
obecná míra nezaměstnanosti v ČR. Právě v letech 2009 a 2010 úroveň 
nezaměstnanosti poměrně prudce stoupala (viz tab. 1). V roce 2011 pak úroveň 
celkové nezaměstnanosti mírně poklesla, a údaje z roku 2012 nasvědčují spíše 
stagnaci než dalšímu růstu. Vedle toho specifická míra nezaměstnanosti 
vysokoškoláků mezi rokem 2007 až  2011 kontinuálně vzrůstala. Mezi lety 2008 až 
2011 se dokonce zdvojnásobila, a tedy rostla rychleji než míra obecné 
nezaměstnanosti. Absolventi z let 2009, 2010 a 2011 tak vstupovali na pracovní trh 
v relativně zhoršené situaci.  
 
Tab. 1 Míry nezaměstnanosti podle vzdělání 
  2007 2008 2009 2010 2011 2012 
základní 20,1 18,4 23,8 25,1 23,9 28,3 
střední bez maturity 6,0 4,3 7,1 8,2 7,6 7,4 
střední s maturitou 3,2 2,7 4,4 5,2 5,2 4,8 
vysokoškolské 1,2 1,4 1,9 2,4 2,7 2,5 
celkem 5,3 4,2 6,3 7,1 6,7 6,7 

Zdroj: Český statistický úřad, VŠPS, údaje vždy za 2. čtvrtletí (www.czso.cz) 
 
Přesnější obraz o situaci absolventů ukazuje obecná míra nezaměstnanosti 
absolventů VŠ (tabulka 2). Z tabulky je patrné, že míra nezaměstnanosti absolventů 
se v období září 2010 až duben 2011 pohybovala na úrovni 4,5 %. Mezi absolventy 
ČVUT dosahovala 3,6 % a mezi absolventy FEL 2,3 %.  

                                                
1 V rámci IRP/ Sledování zaměstnanosti absolventů ČVUT FEL 
2 Uplatnění absolventů ČVUT v praxi,  2003, 2005, 2010 , grant FRVŠ,  řešitelka grantu doc. PhDr. Jana 
Šafránková, CSc., ČVUT 
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Tab. 2 Míra nezaměstnanosti absolventů VŠ (září 2010 až duben 2011) 

  celkem 
absolventi 

  dále studující 
absolventi 

nezaměstnaní 
absolventi 

běžná míra 
nezaměstnanosti 

Vysoké školy celkem  81904 43,7% 2088 4,5% 
Veřejné VŠ 68924 45,3% 1824 4,8% 
České vysoké učení technické v Praze 4360 54,8% 70 3,6% 
Fakulta stavební     1505 54,1% 24 3,5% 
Fakulta strojní     665 55,6% 15 5,1% 
Fakulta elektrotechnická     1112 52,5% 12 2,3% 
Fakulta dopravní     360 52,5% 6 3,5% 
Fakulta jaderná a fyzikálně  inženýrská 224 76,3% 1 1,9% 
Fakulta architektury     299 55,5% 6 4,5% 
Fakulta biomedicínského inženýrství    121 70,2% 6 16,7% 

Zdroj: Postavení vysokoškoláků a uplatnění absolventů vysokých škol na pracovním trhu 2011, UK–SVP 3 
 
 
Dalším z faktorů, který ovlivňuje možnosti uplatnění vysokoškoláku, je intenzita 
konkurence na trhu práce. Ta do značné míry závisí na počtu absolventů VŠ, 
potažmo počtu studentů VŠ. Jak ukazuje graf 1, oba počty se stále zvyšují. A s tím 
stoupá i konkurence absolventů VŠ na trhu práce.  
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Graf 1: Zdroj: Ústav pro informace ve vzdělávání – Vývojová ročenka školství v ČR4 

 

                                                
3 Koucký, J., Zelenka, M.: Postavení vysokoškoláků a uplatnění absolventů vysokých škol na pracovním trhu 
2011. Praha: UK–SVP, 2011; dostupné na 
http://www.strediskovzdelavacipolitiky.info/download/Absolventi_V%C5%A0_2011.pdf 
4 dostupné na http://archiv.uiv.cz/clanek/733/2168  
Nepoměr mezi růstem počtu studentů a počtu absolventů je především důsledkem zavádění bakalářských 
studijních programů. Absolventi bakalářského stupně často pokračují v magisterském navazujícím studiu a jsou 
tedy v souhrnných datech zaznamenáni dvakrát.  
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2.2  Dostupné prameny o zaměstnanosti absolventů 
 
• Český statistický úřad poskytuje dlouhodobé řady specifické míry 

nezaměstnanosti vysokoškoláků na základě Výběrového šetření pracovních sil 
(VŠPS) . 

 
• Ministerstvo práce a sociálních věcí spravuje údaje o počtech nezaměstnaných 

absolventů, které jsou k dispozici dvakrát ročně. Data se sbírají z jednotlivých 
úřadů práce (ÚP), na kterých jsou nezaměstnaní absolventi registrovaní. 
Nezaměstnaným absolventem se přitom rozumí ten, který je registrován jako 
uchazeč o zaměstnání na úřadu práce a zároveň má nejvíce dva roky od data 
absolvování školy5. 

 
• Ústav pro informace ve vzdělávání při MŠMT poskytuje ve svých pravidelných 

ročenkách (jedná se o volně dostupný zdroj) údaje o počtech absolventů podle 
jednotlivých škol, stupňů studia a pohlaví. Jedná se o spolehlivý a navíc veřejný 
zdroj, u něhož není třeba aplikovat žádné čištění ani transformace dat6. 

 
• Středisko vzdělávací politiky (http://www.strediskovzdelavacipolitiky.info) se 

dlouhodobě zabývá zaměstnatelností absolventů VŠ. Veřejně přístupná databáze 
disponuje kromě počtů absolventů, počtů absolventů studujících na VŠ, počtů 
nezaměstnaných absolventů, také údaji o obecné míře nezaměstnanosti 
absolventů. Výpočet této míry je očištěn od vlivu nezaměstnanosti tzv. čerstvých 
absolventů (půl roku po absolutoriu), která často může mít frikční povahu. Rovněž 
zohledňuje podíl absolventů pokračujících v dalším studiu. Databáze umožňuje 
třídění podle VŠ i podle jednotlivých fakult.  

 
 
2.3 Metodika a cíle 
 
Hlavním cílem průzkumu bylo zmapovat uplatnění absolventů FEL na trhu práce, se 
zaměřením na průběh pracovní kariéry, na fluktuaci v zaměstnání, na shodu 
vystudovaného oboru a současného zaměstnání, na snadnost/obtížnost získání 
zaměstnání a na spokojenost v zaměstnání. Průzkum rovněž zjišťoval zpětné 
hodnocení získaných znalostí a dovedností a kvality vzdělání, které absolventi získali 
na FEL, především z pohledu jejich dosavadních zkušeností v praxi. 
  
V rámci dotazníkového šetření byli osloveni všichni absolventi magisterského studia 
FEL ČVUT tří absolventských ročníků z let 2009, 2010 a 2011, tj. celkem 1778 
absolventů. Počet získaných kompletně vyplněných dotazníků byl 480, tzn. 27 % 
návratnost, což lze vyhodnotit jako relativně dobrou návratnost. Celková návratnost 
je totiž vždy ovlivněna mnoha faktory, například časovým zaneprázdněním 
respondentů, jejich vztahem k FEL, časovým omezením sběru dat atp. Tyto 
skutečnosti mají rovněž vliv na reprezentativitu vzorku. S vědomím těchto omezení, 
které má však každý sociologický výzkum, je třeba také přistupovat k výsledkům 
tohoto výzkumu.  

                                                
5 Postavení vysokoškoláků a uplatnění absolventů vysokých škol na pracovním trhu 2007,  
Praha: UK–SVP,  2007 dostupné na http://www.strediskovzdelavacipolitiky.info/download/NezamVys2007.pdf  
6 Postavení vysokoškoláků a uplatnění absolventů vysokých škol na pracovním trhu 2007,  
Praha: UK–SVP,  2007 dostupné na http://www.strediskovzdelavacipolitiky.info/download/NezamVys2007.pdf  
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Empirická část průzkumu vychází z on-line dotazníkového šetření. Sběr dotazníků 
přitom probíhal ve dvou krocích. Nejprve byli všichni absolventi obesláni dopisem 
s žádostí o vyplnění dotazníku a s odkazem na internetovou adresu dotazníku. Na 
této adrese pak bylo možné dotazník vyplnit během následujících 3 týdnů. 
 
Způsob vyplnění dotazníků vypovídá o tom, že většina respondentů k výzkumu 
přistoupila velmi zodpovědně. Respondenti podrobně vypisovali vlastní názory, 
přičemž se zdrželi neadekvátních výrazů a „vtípků“, naprostá většina dotazníků byla 
dokončena i přes časovou náročnost, respondenti měli aktivní zájem o výsledky 
výzkumu apod. 
  
Výsledky výzkumu jsou obvykle uváděny nejprve za všechny respondenty  
a následně za jednotlivé studijní programy. Při interpretaci dat je však třeba vzít 
v úvahu, že studijní programy, kromě Elektrotechniky a informatiky (EaI), jsou 
zastoupeny relativně nízkými počty respondentů7. Důvodem, proč je v souboru více 
respondentů z  EaI než z ostatních programů, je skutečnost, že mezi lety 2009 a 
2011 docházelo na FEL k transformaci výuky. Z původně jednoho studijního 
programu EaI vzniklo několik nových studijních programů (viz níže). Zároveň tzv. 
dobíhá původní program Elektrotechnika a informatika. Magisterský cyklus podle 
nových studijních programů tedy mohli dokončit pouze absolventi z roku 2011, 
absolventi z předchozích let, 2010 a 2009, mohli absolvovat pouze na EaI. Počet 
absolventů EaI je tak logicky vyšší než u ostatních studijních programů.   
 
Studijní programy jsou dále v tabulkách a grafech řazeny podle abecedního pořadí, 
přitom studijní program Inteligentní budovy není do analýzy zahrnutý, jelikož je 
v souboru zastoupen pouze jedním absolventem. 
 
Zkratky studijních programů: 
1. Elektrotechnika a informatika   (EaI) 
2. Elektrotechnika, energetika a management (EEM) 
3. Komunikace, multimédia a elektronika (KME) 
4. Kybernetika a robotika    (KYR) 
5. Otevřená informatika    (OI) 
 
Tab. 3 Návratnost podle studijních programů 

Studijní program Odpovědí 
zpět Odesláno  Návratnost 

EaI 394 1530 26% 
EEM 27 91 30% 
KME 22 62 35% 
KYR 14 34 41% 
OI 22 46 48% 
IB 1 15 7% 
Celkem FEL 480 1778 27% 

 
 

                                                
7 Z důvodů malých počtů respondentů v „nových“ studijních programech, mají veškerá srovnání studijních 
programů zmiňovaná v textu pouze orientační výpovědní hodnotu. Pokud není uvedeno jinak, tak se nejedná o 
statisticky významné rozdíly.  
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2. 4 Základní charakteristiky souboru absolventů 
 
 
Tab. 4 Rozložení souboru podle  oborů 

Program Obor Počet % za studijní 
program Celkem % 

EaI Výpočetní technika 134 34,0% 27,9% 
  Kybernetika a měření 56 14,2% 11,7% 
  Elektronika a sdělovací technika 54 13,7% 11,3% 
  Telekomunikace a radiotechnika 40 10,2% 8,3% 
  Ekonomika a řízení elektrotechniky 22 5,6% 4,6% 
  Silnoproudá elektrotechnika 18 4,6% 3,8% 
  Elektroenergetika 17 4,3% 3,5% 
  Telekomunikační technika 15 3,8% 3,1% 
  Letecké informační a řídící systémy 9 2,3% 1,9% 
  Biomedicíncké inženýrství 7 1,8% 1,5% 
  Radioelektronika 7 1,8% 1,5% 
  Měření a přístrojová technika 5 1,3% 1,0% 
  Technologické systémy 4 1,0% 0,8% 
  Elektrické stroje, přístroje a pohony 3 ,8% 0,6% 
 Technická kybernetika 3 ,8% 0,6% 
  Celkem 394 100,0% 82,1% 
EEM Ekonomika a řízení elektrotechniky 8 32,7% 1,7% 
  Ekonomika a řízení energetiky 7 25,0% 1,5% 
  Elektroenergetika 7 23,1% 1,5% 
  Elektrické stroje, přístroje a pohony 4 11,5% 0,8% 
  Technologické systémy 1 7,7% 0,2% 
  Celkem 27 100,0% 5,6% 
KME Elektronika 7 31,8% 1,5% 
  Sítě elektronických komunikací 6 27,3% 1,3% 
  Multimediální technika 5 22,7% 1,0% 
  Bezdrátové komunikace 4 18,2% 0,8% 
  Celkem 22 100,0% 4,6% 
KYR Systémy a řízení 10 71,4% 2,1% 
  Senzory a přístrojová technika 3 21,4% 0,6% 
  Robotika 1 7,1% 0,2% 
  Celkem 14 100,0% 2,9% 
OI Počítačová grafika 8 36,4% 1,7% 
  Softwarové inženýrství a interakce 8 36,4% 1,7% 
  Počítačové inženýrství 2 9,1% 0,4% 
  Počítačové vidění a digitální obraz 2 9,1% 0,4% 
  Umělá inteligence 2 9,1% 0,4% 
  Celkem 22 100,0% 4,6% 
IB Celkem 1 100,0% 0,2% 
  Celkem respondentů  480 xxx 100,0% 

 
Tab. 5 Rozložení souboru podle roku dokončení studia 

Rok dokončení studia Počet % 
2009 140 29% 
2010 129 27% 
2011 185 39% 
Na FEL studuje PhD. 26 5% 
Celkem 480 100% 
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3. Výsledky výzkumu 
 
3.1 Práce během studia  
 
V této části se zaměříme na začátek pracovní dráhy absolventů FEL. Ta, u některých 
z nich, začíná již během studia na VŠ, například v podobě dlouhodobější brigády. 
Ukazuje se, že z hlediska pozdějšího uplatnění absolventů je tato první pracovní 
zkušenost poměrně důležitá. 43 % absolventů FEL totiž hned po absolutoriu 
pokračovalo v práci, kterou dělali již během studií (viz kapitola 3.2).  
 
Práci při studiu lze rozdělit do tří kategorií: v oboru, v oboru i mimo obor a mimo obor. 
Práci v oboru, který odpovídal jejich studijnímu zaměření, měla během svých studií 
téměř pětina respondentů (39 %). Práci v oboru i mimo obor kombinovalo se studiem 
na FEL 14 % absolventů. Zcela mimo obor pak pracovalo 19 % absolventů. A 
konečně pouze studiu se věnovalo 29 % absolventů.  
 
Nejnižší podíl studentů, kteří během studia získávali zkušenosti v praxi, byl na KYR 
(43 %).  
 

Práce v oboru; 
39%

Práce v oboru i 
mimo obor; 14%Práce v  jiném 

oboru; 19%

Nepracoval/a; 
29%

 
Graf 2 : Když pomineme krátkodobé brigády, pracoval/a jste (byl/a jste  zaměstnaný/á) v 
průběhu studia na FEL po dobu 3 a více měsíců?, N=479 

 
 
Tab. 6 Práce při studiu 
  EaI EEM KME KYR OI FEL 
Práce v oboru 40% 41% 18% 21% 50% 39% 
Práce v oboru i mimo obor 13% 4% 23% 14% 14% 13% 
Práce v  jiném oboru 19% 33% 18% 7% 9% 19% 
Součet předchozích řádku 72% 78% 59% 43% 73% 71% 
Nepracoval/a 28% 22% 41% 57% 27% 29% 
Celkem 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
Celkem N 394 27 22 14 22 479 
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Nejčastěji uváděným typem činnosti, kterou si respondenti při studiu přivydělávali, 
bylo programování (21 %), vývoj SW/HW (13 %) nebo práce technika (12 %). 
Podrobněji viz tab. 7. 
 
 
Tab.7 Typ práce při studiu 

Druh práce při studiu Počet %  

Programování 69 21% 
Vývoj SW/HW 44 13% 
Technik 41 12% 
Administrátor, správce sítě 30 9% 
Vývojář (elektronika) 22 7% 
Tester 15 4% 
Obchod a finance 13 4% 
Výzkumný pracovník 9 3% 
Projektant 9 3% 
Webový programátor/vývojář 7 2% 
Učitel 6 2% 
Konzultant 6 2% 
Analytik 6 2% 
Telekomunikace 5 1% 
Administrativa 5 1% 
Design, grafika 4 1% 
Asistent 2 1% 
Referent specialista 2 1% 
Vlastní podnikání 2 1% 
Jiné 39 12% 
Celkem 336 100% 

 
 
3.2 První zaměstnání 
 
Celkově 80 % absolventů FEL nemělo problém se získáním prvního zaměstnání. 
Relativně vysoký podíl absolventů (43 %) totiž bezprostředně po absolutoriu 
pokračoval v práci, kterou dělal již při studiu. Zároveň 37 % respondentů našlo práci 
brzy po absolutoriu. Jen malá část absolventů vykonávala příležitostné brigády než 
nalezla vyhovující zaměstnání (3 %), stejný podíl odjel získávat zkušenosti do 
zahraničí. Celkem 9 % (tj. 42) čerstvých absolventů bylo nezaměstnaných. Všichni 
nezaměstnaní však nakonec práci dříve či později našli.  
 
Mezi jednotlivými studijními programy nejsou významné rozdíly. Nicméně u programů 
KME, KYR a OI je na jedné straně nižší podíl absolventů pokračujících v práci z doby 
studia, na straně druhé je vyšší podíl těch, kteří našli práci téměř okamžitě po 
dokončení FEL.  
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Graf 3: Jaká byla Vaše situace bezprostředně po absolvování FEL při hledání prvního 
zaměstnání?, N=479 

 
 
 
 
Tab. 8 Jaká byla Vaše situace bezprostředně po absolvování FEL při hledání prvního zaměstnání? 
  EaI EEM KME KYR OI FEL 
Pokračoval/a v práci, kterou dělal/a již při studiu 44% 48% 36% 21% 36% 43% 
Práci našel/a brzy po ukončení FEL 34% 41% 50% 50% 50% 37% 
Součet předchozích řádků 78% 89% 86% 71% 86% 80% 
Nějakou dobu nezaměstnaný/á 10% 7%   7%   9% 
Získávání zkušeností v zahraničí 3%   5% 7% 9% 3% 
Příležitostné práce/brigády, než našel vyhovující práci 3%         3% 
Zůstal/a  doma a práci nehledal/a 1%         1% 
Jiná možnost 5% 4% 9% 14% 5% 5% 
Celkem 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
Celkem N 394 27 22 14 22 479 
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Graf 4: Jak dlouho Vám trvalo, než jste po ukončení FEL našel/našla svou první práci?, 
kumulativní údaje, N=436 

 
Tabulka 9 a graf 4 zaznamenávají údaje o době, kterou respondenti potřebovali pro 
nalezení prvního zaměstnání. 84 % respondentů získalo práci do dvou měsíců po 
absolutoriu. Déle než 6 měsíců hledala práci pouze 3 % respondentů. Přes 90 % 
absolventů ze studijních programů KYR, EEM a OI nalezlo svou první práci velmi 
rychle po ukončení studia, do 2 měsíců.  
 
Tab. 9 Jak dlouho Vám trvalo, než jste po ukončení FEL našel/našla svou první práci? 
  EaI EEM KME KYR OI FEL 
pokračoval(a) v práci, kterou dělal/a již při studiu 48% 50% 42% 27% 42% 48% 
našel(a) ihned, do jednoho měsíce 21% 35% 32% 55% 53% 25% 
našel(a) do 2 měsíců 12% 8% 5% 9%   11% 
našel(a) do 4 měsíce 10%   21%   5% 9% 
našel(a) do 6 měsíců 5%     9%   4% 
našel(a) do 7 až 8 měsíců 1% 4%       1% 
našel(a) za více než 8 měsíců 2% 3%       2% 
Celkem 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
Celkem N 361 26 19 11 19 436 

 
 

3. 3 Zaměstnaní vs. nezaměstnaní čerství absolventi 
 
Následující část srovnává situaci čerstvých absolventů, kteří našli zaměstnání „brzy“ 
po dokončení FEL8, a respondentů, kteří byli po dokončení FEL „po určitou dobu“ 
nezaměstnaní. Vzhledem k relativně nízkému počtu nezaměstnaných respondentů 
nejsou rozdíly mezi oběma skupinami statisticky významné. 
                                                
8 Jedná se o respondenty, kteří po absolutoriu pokračovali v práci, kterou dělali již při studiu, kteří našli práci brzy 
po ukončení FEL a kteří vykonávali příležitostné práce/brigády, než našli vyhovující práci. 
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Není překvapivé, že respondentům, kteří byli po absolutoriu nezaměstnaní, se první 
práce hledala celkově hůře. Polovina z nich hledala zaměstnání déle než 4 měsíce. 
Častěji než zaměstnaní absolventi se zajímali i o práci v jiném oboru než vystudovali 
(81 % vs. 55 %). Více než jedna třetina respondentů (36 %), kteří byli po ukončení 
studia nezaměstnaní, označila hledání své první práce jako poměrně nebo velmi 
obtížné (oproti 6 % zaměstnaných respondentů). Mírně se liší i způsob, jakým 
absolventi zaměstnání nakonec našli. Respondenti, kteří byli po absolutoriu 
nezaměstnaní, o něco častěji nalezli práci pomocí internetu a personální agentury. 
Naopak respondenti, kteří práci měli zajištěnou z dob studií nebo ji brzy našli, častěji 
získali zaměstnání díky pracovní stáži/praxi během studia nebo byli osloveni 
zaměstnavatelem. Největším pomocníkem při hledání práce byl však pro obě skupiny 
internet.  
 
Z pohledu respondentů, kteří našli práci „brzy“ po dokončení FEL, jsou zajímavá 
následující zjištění. Na jedné straně je to jejich relativně vysoká ochota hledat práci i 
v jiných oborech (55 %). Na straně druhé je pozitivní zjištění, že 68 % z nich práci 
bez obtíží našlo. Nejčastěji jim při získání práce pomohl internet (36 %), 17 % z nich 
samo oslovilo zaměstnavatele, ve 12 % pomohla rodina nebo přátelé, 12 % bylo 
osloveno zaměstnavatelem a 11 % získalo práci díky stáži nebo praxi během studia. 
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Graf 5: Jak dlouho Vám trvalo, než jste po ukončení FEL našel/našla svou první práci?, 
N=394, N=41 
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Graf 6: V jaké oblasti jste svou první práci hledal/a? N=394, N=41 
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Graf 7: Bylo pro Vás obtížné získat práci po ukončení studia na FEL?, N=394, N=41 
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Graf 8: Způsob získání první práce, N=394, N=41 

 
Následující tabulky zaznamenávají třídění odpovědí podle jednotlivých studijních 
programů. Jedná se pouze o respondenty, kteří „brzy“ po absolutoriu našli práci. 
Respondenti z KME častěji, než respondenti z ostatních programů, hledali práci 
v různých oborech. Pro naprostou většinu respondentů (80 %, resp. 84 %) z KYR a 
OI nebylo nijak obtížné získat práci po ukončení studia. Mimo EEM a OI, byl 
nejdůležitějším pomocníkem pro získání první práce internet. U EEM byl stejný podíl 
respondentů, kteří využili internet a kteří sami kontaktovali zaměstnavatele.   
 
Tab. 10 V jaké oblasti jste svou první práci hledal/a? 
  EaI EEM KME KYR OI FEL 
Hledal/a jsem práci pouze v oboru 46% 42% 32% 50% 47% 45% 
Dával/a jsem přednost „svému“ oboru, ale zajímal/a 
jsem se i o práci v příbuzných oborech 44% 46% 47% 50% 42% 44% 

Hledal/a jsem práci v různých oborech 10% 12% 21%   11% 11% 
Celkem 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
Celkem N 322 24 19 10 19 394 

 
Tab.11 Bylo pro Vás obtížné získat práci po ukončení studia na FEL? 
  EaI EEM KME KYR OI FEL 
Vůbec to nebylo obtížné 67% 67% 63% 80% 84% 68% 
S malými obtížemi 26% 33% 32% 20% 11% 26% 
Poměrně obtížné 6%       5% 5% 
Velmi obtížné 1%   5%     1% 
Celkem 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
Celkem N 322 24 19 10 19 394 
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Tab. 12 Způsob získání první práce 
  EaI EEM KME KYR OI FEL 
Prostřednictvím internetu 36% 33% 42% 40% 21% 36% 
Sám/sama jsem kontaktoval/a zaměstnavatele 16% 33% 26% 20% 16% 17% 
S pomocí rodiny, přátel nebo známých 12% 17% 11%   21% 12% 
Byl/a jsem osloven/a zaměstnavatelem 11% 8% 5% 20% 21% 12% 
Díky pracovní praxi/stáži během studia 12% 4% 11% 10% 5% 11% 
Díky škole (učiteli, katedře, poradně) 3%   5% 10% 5% 3% 
Zahájil/a jsem vlastní podnikání 3%       5% 3% 
Prostřednictvím personální agentury 3%         3% 
Veletrh pracovních příležitostí - ikariéra 2% 4%       2% 
Prostřednictvím inzerátu v novinách 1%         1% 
Prostřednictvím úřadu práce         5%   
Celkem 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
Celkem N 322 24 19 10 19 394 

 
 
3.4 Aktuální sociálně-ekonomický status  
 
Aktuálně zaměstnaní nebo podnikající absolventi FEL představují 95 % ze všech 
respondentů. Převážnou většinu z nich tvoří zaměstnanci na plný úvazek. Z grafu 9 
je patrný poměrně nízký podíl nezaměstnaných absolventů. Ze všech respondentů je 
pouze 1 % v současné době bez práce, absolutně se jedná o 4 respondenty v celém 
vzorku. 4 % absolventů si zvyšují kvalifikaci dalším studiem. Při porovnání 
jednotlivých studijních programů lze zaznamenat relativně vyšší podíl podnikajících 
respondentů mezi absolventy OI (23 %).   
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Graf 9: Aktuální pracovní status respondentů podle hlavní činnosti, N=479 
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Tab. 12 Aktuální pracovní status respondentů podle hlavní činnosti 
  EaI EEM KME KYR OI FEL 
Zaměstnanec na plný úvazek 80% 81% 82% 86% 68% 80% 
OSVČ, živnostník, svobodné povolání 9% 4%     23% 9% 
Zaměstnanec na částečný úvazek 3% 11% 9% 7%   4% 
Student 4%   9% 7% 5% 4% 
Soukromý podnikatel se zaměstnanci 2%         2% 
Nezaměstnaný/á 1% 4%       1% 
Jiné 1%       5%  
Celkem 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
Celkem N 394 27 22 14 22 479 

 
3.5 Pracovní dráha a charakteristiky aktuálního zaměstnání  
 
Více než dvě třetiny respondentů (69 %) pracují/podnikají stále na prvním místě, na 
které po absolvování FEL nastoupily. Na základě předchozích údajů lze říci, že 
celkově 30 % respondentů své současné zaměstnání/podnikání zahájilo již v době 
studií. Více než čtvrtina absolventů (27 %) pracovní místo změnila, nebyla však 
nezaměstnaná, jen 4 % respondentů pracovní místo změnila a prošla také obdobím 
nezaměstnanosti.  
 
Nejčastější „fluktuanti“ jsou respondenti ze studijního programu OI, 40 % z nich 
změnilo od absolvování FEL pracovní místo. Naopak „nejstabilnější“ jsou respondenti 
z programu KME, 90 % z nich stále působí ve svém prvním zaměstnání/podnikání. 
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Graf 10: Pracovní dráha absolventů 2009-2011, N=453 

 
Tab. 13 Pracovní dráha absolventů 2009-2011 
  EaI EEM KME KYR OI FEL 
Stále je ve svém prvním zaměstnání/podniká 68% 77% 90% 77% 60% 69% 
Práci změnil/a, ale nebyl nezaměstnaný 27% 23% 5% 23% 40% 27% 
Práci změnil/a a byl i nezaměstnaný 5%   5%     4% 

Celkem 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
Celkem N 374 26 20 13 20 453 



 16 

 
Absolventi FEL směřují jednoznačně do privátní sféry. Naprostá většina aktuálně 
zaměstnaných respondentů působí v soukromé firmě (83 %). 45 % je zaměstnaných 
v zahraniční nebo nadnárodní firmě, 38 % v české soukromé firmě, 9 % podniká  
a 8 % našlo práci ve veřejném sektoru.  
 
Mezi respondenty z EEM je o něco málo větší podíl zaměstnanců ve veřejném 
sektoru a naopak menší podíl zaměstnanců v zahraničních firmách, než je mezi 
respondenty z ostatních programů. V českých firmách pracuje mírně vyšší podíl 
respondentů z KME než z ostatních programů .  
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Graf 11: Kde aktuálně absolventi pracují, N=453 
 
 

Tab. 14 Kde aktuálně absolventi pracují 
  EaI EEM KME KYR OI FEL 
V zahraniční či nadnárodní firmě/společnosti 46% 35% 45% 54% 45% 45% 
V soukromé české firmě/společnosti 37% 38% 50% 38% 35% 38% 
Ve veřejném sektoru  7% 19% 5% 8% 10% 8% 
Podnikám samostatně 7% 4%     5% 6% 
Soukromý podnikatel se zaměstnanci 3%       5% 3% 
Jinde   4%         
Celkem 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
Celkem N 374 26 20 13 20 453 
 
Absolventi FEL se uplatňují jak v malých firmách, tak v obřích kolosech s více než 
tisíci zaměstnanci. Celkově však mezi zaměstnavateli převažují velké firmy, což 
odpovídá předchozímu zjištění, že absolventi jsou nejčastěji zaměstnáni 
v nadnárodních nebo zahraničních firmách. Největší podíl zaměstnaných 
respondentů pracuje ve velkých organizacích s více než 1000 lidmi (35 %). Ve 
firmách, které mají od 100 do 1000 lidí, je zaměstnáno 31 % respondentů.  
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Kromě KME a KYR převažují u ostatních programů zaměstnavatelé z řad velmi 
velkých organizací.  
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Graf 12: Velikost firmy, ve které pracují, N=412 
 

Tab. 15 Velikost firmy, ve které pracují 
  EaI EEM KME KYR OI FEL 
1000 a více lidí 37% 33% 20% 15% 22% 35% 
250 – 999 lidí 14% 21% 35% 8%   15% 
100 – 249 lidí 17% 8% 15% 15% 11% 16% 
50 – 99 lidí 10% 13% 10% 23% 17% 11% 
10 – 49 lidí 18% 17% 10% 38% 44% 19% 
1 – 9 lidí 4% 8% 10%   6% 5% 
Celkem 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
Celkem N 337 24 20 13 18 412 
 
Většina (79 %) ze zaměstnaných respondentů jsou řadoví zaměstnanci. 11 % 
zastává pozice na úrovni nižšího managementu, 9 % pozice v rámci středního 
managementu a jen 1% je v řídících funkcích.  
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Graf 13: Postavení v zaměstnání, N=412 
 

 
Tab. 16 Postavení v zaměstnání 
  EaI EEM KME KYR OI FEL 
Ředitel, majitel, spolumajitel 1%         1% 
Střední management 10% 4%     11% 9% 
Nižší management 12% 13% 5% 8% 11% 11% 
Řadový zaměstnanec 77% 83% 95% 92% 78% 79% 
Celkem 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
Celkem N 337 24 20 13 18 412 
 
Obecně lze konstatovat, že většina respondentů pracuje na pozici, na které je 
potřeba mít VŠ vzdělání. 15 % však uvedlo, že k jejich současné práci není VŠ 
vzdělání nutností.  
 
V oborech, pro které se během studia připravovali, působí 45 % absolventů FEL.  
43 % respondentů se uplatnilo v oborech blízkých (vyučují se na FEL) nebo 
příbuzných. 7 % absolventů deklarovalo, že k jejich současné práci není třeba 
zvláštní oborové specializace.  
 
U 30 % respondentů byla naprostá shoda oboru a VŠ, které vystudovali, s jejich 
současným uplatněním.  
 
Následující graf 14 ukazuje kategorizaci absolventů FEL podle shody oboru s jejich 
současným zaměstnáním a potřebou VŠ vzdělání k jejich práci. Celkem 44 % 
absolventů působí na pozici s požadavkem VŠ a v oboru, který na FEL vystudovali. 
27 % absolventů našlo uplatnění v oborech, pro které se sice během studia 
nepřipravovali, které jsou však na FEL vyučovány. 14 % respondentů pracuje 
v jiných příbuzným oborech s požadavkem VŠ vzdělání. 10 % absolventů působí 
zcela mimo vystudovaný obor, nicméně s požadavkem VŠ. 5 % respondentů má 
zaměstnání, které nevyžaduje VŠ vzdělání.  
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Z pohledu studijních programů je nejvyšší podíl respondentů, u kterých se shoduje  
vystudovaný obor s jejich současným uplatněním, mezi absolventy KYR. Naopak 
nejvyšší oborovou fluktuaci lze zaznamenat mezi respondenty KME.  
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Graf 14 : Kategorizace absolventů podle shody oboru a vzdělání s jejich zaměstnáním, N=453 

 
 
 
Tab. 17 Kategorizace absolventů podle shody oboru a vzdělání s jejich zaměstnáním 
  EaI EEM KME KYR OI FEL 
Pracuje v oboru, který na FEL vystudoval, 
s požadavkem VŠ 44% 38% 30% 77% 40% 44% 

Pracuje v oboru, který je na FEL vyučován, ale 
nestudoval jej, s požadavkem VŠ 26% 27% 35% 15% 20% 27% 

Pracuje v blízkém oboru, s požadavkem VŠ 14% 19% 20%   25% 14% 
Pracuje v oboru, nebo blízkém oboru, bez požadavku 
na VŠ 3% 4% 5%     3% 

Pracuje mimo obor s požadavkem na VŠ 10% 8% 10% 8% 15% 10% 
Pracuje mimo obor bez požadavku na VŠ 2% 4%       2% 
Celkem 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
Celkem N 374 26 20 13 20 453 

 
 
 
Více než polovina (62 %) všech pracujících respondentů působí ve dvou odvětvích, 
které sdružují profesní, vědecké a technické činnosti (35 %) a informační a 
komunikační činnosti (27 %). Ve zpracovatelském průmyslu našlo uplatnění 15 % 
respondentů. Mezi profesemi převažují programátorské činnosti (36 %) a výzkumné 
a vývojové činnosti (11 %). Detailněji viz následující tabulky (tab. 18, 19 a 20).   
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Tab. 18 Zaměstnání podle odvětví 

Odvětví podle NACE Počet % 
Profesní, vědecké a technické činnosti 158 35,0% 
Informační a komunikační činnosti 125 27,4% 
Zpracovatelský průmysl 67 14,8% 
Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu 41 9,1% 
Peněžnictví a pojišťovnictví 15 3,3% 
Veřejná správa a obrana 12 2,7% 
Velkoobchod a maloobchod 9 2,0% 
Doprava a skladování 9 2,0% 
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti 7 1,5% 
Stavebnictví 5 1,1% 
Vzdělávání 3 ,7% 
Zdravotní a sociální péče 1 ,2% 
Ostatní činnosti 1 ,2% 
Celkem 453 100% 
 
 
 
Tab. 19 Zaměstnání podle odvětví 

Odvětví podle NACE EI EEM KME KR OI FEL 
Profesní, vědecké a technické činnosti 34% 15% 45% 62% 55% 35% 
Informační a komunikační činnosti 29% 19% 30%   25% 27% 
Zpracovatelský průmysl 14% 19% 20% 31% 5% 15% 
Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla 
a klimatizovaného vzduchu 8% 35% 5% 8%   9% 

Peněžnictví a pojišťovnictví 4% 4%       3% 
Veřejná správa a obrana 3% 4%     5% 3% 
Velkoobchod a maloobchod 2%         2% 
Doprava a skladování 2% 4%     5% 2% 
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti 2%       5% 2% 
Stavebnictví 1%         1% 
Vzdělávání 1%         1% 
Zdravotní a sociální péče 0,3%         0,2% 
Ostatní činnosti 0,3%         0,2% 
Celkem 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
Celkem N 373 26 20 13 20 452 
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Tab. 20 
Profese Počet %  

Vývojář SW/HW 100 22% 
Programátor 43 9% 
Vývojový a výzkumný pracovník/ inženýr 
(kromě SW/HW) 42 9% 

Obchodní nebo finanční pozice 37 8% 
Systémový administrátor  30 7% 
Zkušební technik/ inženýr/ tester 22 5% 
Konzultant 22 5% 
SW specialista 15 3% 
Projektový manažer  14 3% 
Projektant 11 2% 
Systémový inženýr 10 2% 
Metodik, analytik 10 2% 
Výzkumný a vědecký pracovník 9 2% 
Tester SW 9 2% 
Servisní technik 8 2% 
Pracovník veřejné správy 8 2% 
Ředitel, vlastník firmy, spolumajitel 7 2% 
Odborník v energetice 7 2% 
Jiná 49 11% 
Celkem 453 100% 
 
3.6 Výdělek 
 
V této kapitole se budeme věnovat příjmům aktuálně zaměstnaných respondentů. V 
celém průzkumu uvedlo údaj o výši svých aktuálních příjmů 87 % respondentů, což 
je relativně vysoké procento, které do jisté míry vypovídá i o příznivém postoji 
k tomuto průzkumu. Z metodického hlediska je třeba zmínit skutečnost, že 
„přiznávané příjmy“ se obvykle blíží spíše spodní hranici pomyslného intervalu a 
reálné příjmy bývají o něco vyšší9.  
 
Průměrný měsíční čistý příjem v celém souboru zaměstnaných respondentů činí 
32 000 Kč10. Přitom polovina absolventů má příjem do 28 500 Kč. Čtvrtina 
absolventů má příjem vyšší než 37 000 Kč.  
 
Tab. 21 Čistý měsíční příjem  
Průměr  31989 
Medián 28500 
Modus 25000 
Směr. odchylka 14509 
Kvartilové rozložení    
25% 23000 
50% 28500 
75% 37000 
Počet 399 

 
Nejvyšší čistý příjem uváděli respondenti ze studijního programu OI. Vzhledem 
k tomu, že se jedná o malé počty respondentů, je vhodnějším ukazatelem příjmu pro 

                                                
9 Např. Závěrečná zpráva z dotazníkového šetření projektu REFLEX v České republice. Dostupné na: 
http://www.strediskovzdelavacipolitiky.info/download/ZavZprReflex.pdf  
10 Ze zpracování byly vyřazeny příjmy nad 100 000 Kč respondentů působících v zahraniční.  
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jednotlivé studijní programy medián. Ten v případě OI a EaI dosahuje 30 000 Kč, 
v případě KYR, EEM a KME je hodnota mediánu 25 000 Kč (resp. 24 500 Kč).  

 
Tab. 22 Čistý měsíční příjem  

Studijní 
program Průměr  Počet  Směr. 

odchylka Medián 

OI 40574 19 27792 30000 
EaI 32559 327 14055 30000 
FEL 31989 399 14509 28500 
KYR 26875 12 7312 25000 
KME 25094 16 5556 24500 
EEM 24868 25 4889 25000 

 
Tab. 23 Čistý měsíční příjem  

Odvětví Průměr  Počet  Směr. 
odchylka Medián 

Peněžnictví a pojišťovnictví 43708 10 23023 34500 
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti* 35393 7 16440 35000 
Informační a komunikační činnosti 35057 109 16502 32000 
Profesní, vědecké a technické činnosti 32245 137 14291 30000 
FEL 31844 395 14346 28500 
Velkoobchod a maloobchod* 30611 9 5349 30000 
Doprava a skladování* 28944 9 10126 28500 
Stavebnictví* 28750 4 11786 26500 
Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla 
a klimatizovaného vzduchu 28311 37 7510 26000 

Zpracovatelský průmysl 27772 57 12104 25000 
Veřejná správa a obrana 24318 11 6133 25000 
Vzdělávání* 21667 3 5774 25000 
Ostatní činnosti* 21000 1 . 21000 
Zdravotní a sociální péče* 20000 1 . 20000 

*malý počet případů 
 
 
Výše průměrného výdělku je ovlivněna mnoha faktory. Některé z nich zaznamenávají 
následující tabulky. Výše příjmu například do značné míry souvisí s délkou praxe. 
Absolventi z roku 2009 mají čistý příjem vyšší než absolventi z let 2010 a 2011. 
Podobně je tomu u respondentů, kteří byli již během studia na FEL zaměstnaní. Ti 
respondenti, kteří mají zkušenost s praxí již z doby studií, mají též vyšší průměrný 
výdělek, než respondenti bez praxe. Z hlediska oblasti aktuálního působení deklarují 
vyšší průměrné příjmy podnikatelé než ostatní zaměstnanci. Ze zaměstnanců jsou 
nejlépe ohodnoceni ti, kteří působí v nadnárodních firmách. Výdělek je rovněž 
ovlivněn pozicí v zaměstnání či velikostí místa bydliště. Výdělek také ovlivňuje 
celkovou spokojenost v zaměstnání. Spokojenější zaměstnanci mají zároveň vyšší 
průměrné výdělky. 
  
Tab. 24 Čistý měsíční příjem  

Rok dokončení 
studia Průměr  Počet  Směr. 

odchylka Medián 

2009 35989 116 15831 33038 
2010 31287 109 12209 28000 
2011 30111 157 14858 26000 
Celkem 32232 382 14652 28675 
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Tab. 25 Čistý měsíční příjem  
Práce během studií Průměr  Počet  Směr. 

odchylka Medián 

Ano 33969 284 15617 30000 
Ne 27098 115 9776 25000 
Celkem 31989 399 14509 28500 

 
Tab. 26 Čistý měsíční příjem  

Práce během 
studií, ročník 2011 Průměr  Počet  Směr. 

odchylka Medián 

Ano 32184 110 16650 28000 
Ne 25260 47 7575 24000 
Celkem 30111 157 14858 26000 

 
Tab. 27 Čistý měsíční příjem  
Pracujete ve veřejném nebo soukromém sektoru? Průměr  Počet  Směr. 

odchylka Medián 

Soukromý podnikatel se zaměstnanci 49136 11 28052 40000 
Podnikám samostatně 36208 24 15200 35500 
V zahraniční či nadnárodní firmě/společnosti 33341 169 14253 30000 
V soukromé české firmě/společnosti 29977 156 12685 27000 
Ve veřejném sektoru 24618 34 8304 24500 
Jinde* 25500 2 6364 25500 
Celkem 31840 396 14328 28500 

*malý počet případů 
 
Tab. 28 Čistý měsíční příjem  

Postavení v zaměstnání Průměr  Počet  Směr. 
odchylka Medián 

Ředitel, majitel, spolumajitel* 61500 2 26163 61500 
Střední management 34000 35 13964 34000 
Nižší management 34167 42 17467 30000 
Řadový zaměstnanec 30000 280 12140 27000 
Celkem 31053 359 13351 28000 

*malý počet případů 
 
Tab. 29 Čistý měsíční příjem  

Velikost bydliště Průměr  Počet  Směr. 
odchylka Medián 

Praha 32557 233 14117 30000 
Velkoměsto nad 100 000 obyvatel 31187 15 16454 25000 
Město s 20000 - 99999 obyvateli 30184 38 13929 25500 
Město s 5000 - 19999 obyvateli 28840 30 7539 27000 
Obec s 2000 - 4999 obyvateli 27357 14 11030 23500 
Obec s 1000 - 1999 obyvateli 29075 54 13913 25750 
Celkem 31299 384 13690 28000 

 



 24 

 
Tab. 30 Čistý měsíční příjem  

Jak jste celkově spokojen(a) ve své současné 
práci? Průměr  Počet  Směr. 

odchylka Medián 

Zcela spokojen/a 35838 164 16104 32500 
Spíše spokojen/a 29500 194 12724 26750 
Spíše nespokojen/a 26676 35 9071 25000 
Zcela nespokojen/a* 24857 3 2815 24000 
Celkem 31840 396 14328 28500 

*malý počet případů 
 
Tab. 31 Čistý měsíční příjem  

Typ požadavků na zastávané místo Průměr  Počet  Směr. 
odchylka Medián 

Pracuje v oboru, který na FEL vystudoval, 
s požadavkem VŠ 32901 177 14990 30000 

Pracuje v oboru, který je na FEL vyučován, ale 
nestudoval jej, s požadavkem VŠ 28994 104 10920 26250 

Pracuje v blízkém oboru, s požadavkem VŠ 34637 56 16692 30000 
Pracuje v oboru, nebo blízkém oboru, bez 
požadavku na VŠ 23071 14 7842 21750 

Pracuje mimo obor s požadavkem na VŠ 34174 35 14418 33075 

Pracuje mimo obor bez požadavku na VŠ 31098 10 19193 24500 
Celkem 31840 396 14328 28500 

 
 
3.7  Hodnocení zaměstnaní  
 
Zajímali jsme se také o to, jak absolventi hodnotí své aktuální zaměstnání: zda jejich 
současné práce odpovídá jejich představám během studia, zda jsou v zaměstnání 
spokojeni a zda považují své zaměstnání za perspektivní.  
 
Z celkového pohledu lze říci, že pro většinu (79 %) zaměstnaných absolventů 
odpovídá jejich současná práce tomu, co si představovali při studiích na FEL. Nejvíce 
se realita s představami o zaměstnání shoduje u respondentů z OI (50 % 
odpovědělo, že zaměstnání „určitě“ odpovídá jejich původním představám).  
U respondentů z EEM je naopak nejvyšší podíl těch, u kterých se skutečnost a 
představy rozcházejí (35 %). Nesoulad mezi realitou a představami je do určité míry 
dán také tím, v jaké oblasti absolvent pracuje. Skutečnost více odpovídá představám 
u absolventů pracujících v oboru, než u absolventů pracujících mimo obor (χ2 na 
hladině významnosti 0,004). Na práci ve svém oboru jsou tedy absolventi relativně 
dobře připraveni, minimálně tedy na úrovni představy o praxi.  
 
Mezi absolventy rovněž převládá spokojenost se současným zaměstnáním (90 %). 
Zcela je ve své práci spokojeno 42 % a spíše spokojeno je 38 % respondentů. 
Analýzy ukazují souvislost mezi naplněním představ o budoucím zaměstnání a 
spokojeností se současným uplatněním (χ2 na hladině významnosti 0,00). To 
znamená, že ti, kdo deklarují nesoulad mezi svými představami a realitou, jsou ve 
své práci také méně spokojeni.  
 
V práci jsou nejspokojenější absolventi z programů OI a KYR.  
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Graf 15: Představy o zaměstnání, N=374, N=26, N=20, N=13, N=20, N=453 
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Graf 16:  Spokojenost v zaměstnání, N=374, N=26, N=20, N=13, N=20, N=453 
 
 

Vysoká spokojenost absolventů s jejich aktuální výdělečnou činností odpovídá také 
pozitivním vyhlídkám respondentů do budoucnosti. Většina respondentů považuje 
svou práci za perspektivní (89 %). Největší podíl optimistických respondentů je 
v programech KYR a OI. Rovněž KME má vysoký podíl respondentů, kteří svou práci 
označili jako „určitě perspektivní“ (65 %).  
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Graf 17: Hodnocení perspektivnosti zaměstnání, N=374, N=26, N=20, N=13, N=20, N=453 

 
 
Následující graf 18 ukazuje rozdělení respondentů podle celkového hodnocení jejich 
současné práce. Typologie je vytvořena na základě tří předchozích otázek. Celkem 
tři čtvrtiny respondentů hodnotily svou práci ve všech 3 ohledech kladně a jen 5 %  
ve všech sledovaných otázkách negativně.   

Negativní 
hodnocení; 5%

Neutrální 
hodnocení; 20%

Pozitivní 
hodnocení; 75%

 
Graf 18: Typologie podle kvalitativního hodnocení zaměstnání, N=453 

 
3.8 Nezaměstnaní 
 
Základní informace o nezaměstnaných respondentech poskytuje tabulka 32. Jelikož 
se jedná pouze o 4 respondenty uvádíme jen absolutní počty.  
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Tab. 32  Informace o aktuálně nezaměstnaných 
  Počet 
Kolik měsíců jste v současné době nezaměstnaný/á 
1 měsíc 1 

3 měsíce 1 
14 měsíců 1 

17 měsíců 1 
Měl(a) jste někdy v době od ukončení FEL zaměstnání nebo jste 
podnikal(a)? 
Ano 2 
Ne 2 

Nynější šance na získání pracovního místa v dohledné době jsou 
Spíše nízké 1 

Nevím 3 

Budete hledat práci v oboru, na který jste se na FEL připravoval(a)? 

Budu dávat přednost „svému“ oboru, ale zajímat se budu i o 
práci v příbuzných oborech 2 

Budu hledat práci v různých oborech 2 

 
 
Celková aktuální nezaměstnanost absolventů FEL z let 2009 až 2011 představuje 
podle získaných odpovědí 1 %. Běžná míra nezaměstnanosti, která je založená na 
„tvrdých datech“, byla v dubnu 2011 za celou FEL 2,3 %, za ČVUT pak 3,6 %. 
Detailnější přehled a srovnání jednotlivých fakult a VŠ ukazuje následující přehled11.  
 
 
 

                                                
11 Koucký, J., Zelenka, M.: Postavení vysokoškoláků a uplatnění absolventů vysokých škol na pracovním trhu 
2011. Praha: UK–SVP, 2011; dostupné na 
http://www.strediskovzdelavacipolitiky.info/download/Absolventi_V%C5%A0_2011.pdf 
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3.9 Hodnocení studia na FEL 
 
Tato část si kladla za cíl získat zpětnou vazbu od absolventů, která by mohla sloužit 
jako jeden ze zdrojů pro zkvalitnění vlastního obsahu studia. Zjišťovali jsme, jak 
absolventi hodnotí svůj studijní program, výuku, zda jim z hlediska jejich uplatnění 
vyhovuje poměr teoretické a praktické složky ve vysokoškolském studiu, význam 
znalostí z FEL pro nynější práci, ochotu opakovat vzdělávací dráhu a celkovou 
spokojenost s FEL z hlediska uplatnění. 
  
 
3.9. 1 Celkové hodnocení studia a opakování volby vzdělávací dráhy 
 
Respondenti měli zhodnotit, do jaké míry odpovídají jednotlivé charakteristiky 
studijnímu programu, který na FEL absolvovali. Absolventi jednotlivých studijních 
programů se v zásadě shodovali v tom, že jejich program měl široké zaměření a také 
v tom, že zaměstnavatelé spíše nevědí, co je obsahem jejich studijního programu.  
 
Programy KYR a OI byly vyhodnoceny jako velmi náročné a rovněž prestižní. 
Zaměření na budoucí profesionální uplatnění nejlépe odpovídá programu EEM. 
Největší volnost při sestavování studijního programu deklarovali absolventi KYR, 
nejmenší pak absolventi EEM. Respondenti z oboru KME byli ke svému programu 
celkově „nejkritičtější“, kromě volnosti při utváření studijního programu, bylo 
průměrné hodnocení jednotlivých charakteristik vždy horší než u respondentů z 
ostatních programů.   
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Graf 19:  Charakteristiky absolvovaného studijního programu, N=479 
* Průměr hodnot 1 až 4, kdy 1=rozhodně odpovídá a 4=rozhodně neodpovídá 
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Tab. 33 Charakteristiky absolvovaného studijního programu - průměr 
  EaI EEM KME KYR OI FEL 
Program měl široké zaměření 2,0 2,0 2,3 2,0 2,0 2,0 

Studium tohoto programu bylo velmi náročné 2,2 2,4 2,3 1,6 1,8 2,1 

Program byl prestižní z akademického hlediska 2,1 2,4 2,6 1,8 1,9 2,2 
Program byl zaměřen na budoucí profesionální 
uplatnění 2,3 1,9 2,6 2,4 2,4 2,3 

Převládala volnost při sestavování obsahu 
studijního programu 2,4 2,9 2,3 2,1 2,2 2,4 

Zaměstnavatelé dobře vědí, co je obsahem 
tohoto studijního programu 2,7 2,4 3,1 2,6 2,9 2,7 

Celkem N 394 27 22 14 22 479 

 
 
V další otázce jsme se ptali, jak velký důraz byl v jejich studijním programu přikládán 
různým oblastem výuky. Podle respondentů byl největší důraz kladen na teoretické 
části výuky (průměrná hodnota 1,7), následovaly přednášky (2,3), psaní vlastních 
textů (2,3), práce ve skupinách (2,4) a ústní prezentace (2,5). Naopak celkově málo, 
nebo téměř vůbec, se v rámci výuky zařazovaly stáže/praxe a možnost účastnit se 
výzkumných projektů (3,5 resp. 3,4).     
 
Velký význam byl přikládán teorii a přednáškám především v rámci KYR. Důraz na 
vytváření vlastních textů byl zase nejvyšší v programu OI. Větší důraz na práci ve 
skupinách a na ústní prezentace byl rovněž v KYR, a v druhém případě také v EEM. 
Stáže a praxe v rámci výuky nejvíce chyběli absolventům OI (3,9).  
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Graf 20: Důraz kladený na jednotlivé aspekty výuky v rámci studijního programu, N=479 
* Průměr hodnot 1 až 4, kdy 1=velmi velký a 4=velmi malý/žádný 
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Tab. 34 Důraz kladený na jednotlivé aspekty výuky v rámci studijního programu - průměr 
  EaI EEM KME KYR OI FEL 
Získávání teoretických znalostí 1,7 1,9 2,1 1,4 1,7 1,7 
Přednášky 2,3 2,3 2,3 1,9 2,2 2,3 
Vytváření vlastních textů, písemných materiálů 2,3 2,3 2,4 2,2 2,0 2,3 
Práce ve skupinách 2,4 2,1 2,4 1,9 2,4 2,4 
Ústní prezentace studentů 2,6 2,1 2,4 2,1 2,7 2,5 
Účast ve výzkumných projektech 3,4 3,4 3,4 2,8 3,5 3,4 
Stáže, praxe 3,5 3,6 3,7 3,2 3,9 3,5 
Celkem N 394 27 22 14 22 479 

 
 
Zajímalo nás také, zda absolventům z hlediska jejich současného uplatnění vyhovuje 
poměr teoretické a praktické složky ve vysokoškolském studiu. Celkovou představu o 
odpovědích dává následující graf 21 a tabulka 35. Absolventi jsou v této otázce 
rozděleni na dvě zhruba stejně velké skupiny. Jedni se domnívají, že souhrn znalostí 
a dovedností, které na FEL získali, byl příliš teoretický (53 %). Druzí naopak míní, že 
byl v potřebné míře teoretický i praktický (46 %). Zcela marginální je však názor, že 
byl příliš praktický (1 %).       
 
Vcelku největší podíl respondentů, kteří mínili, že souhrn získaných znalostí a 
dovedností na FEL byl vyvážený po teoretické i praktické stránce, byl v programu OI.  

Příliš praktické; 
1%

Příliš teoretické; 
53%

V potřebné míře 
teoretické i 

praktické; 46%

 
Graf 21: Hodnocení znalostí a dovedností získaných na FEL, N=479 
 

Tab. 35 Hodnocení znalostí a dovedností získaných na FEL 
  EaI EEM KME KYR OI FEL 
Příliš teoretické 54% 52% 50% 57% 36% 53% 
V potřebné míře teoretické i praktické 46% 44% 41% 43% 64% 46% 
Příliš praktické   4% 9%     1% 
Celkem 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
Celkem N 394 27 22 14 22 479 
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Respondenti měli vybrat ten z výroků, který nejlépe odpovídá jejich nynějšímu 
uplatnění znalostí a dovedností, které získali na FEL. Skoro čtvrtina respondentů  
(24 %) se připojila k výroku, že to, co se na FEL naučili, je pro jejich práci 
nepostradatelné. Téměř polovina respondentů (46 %) zase soudí, že využívají toho, 
co se na FEL naučili, ale není to pro jejich profesi to nejdůležitější. Čtvrtina 
absolventů však získané znalosti z FEL příliš v praxi nevyužívá, i když občas se jim 
hodí. Pouze 4 % tyto znalosti z FEL vůbec nepotřebují. 
 
Srovnáme-li jednotlivé studijní programy, je ve studijním programu KME největší 
podíl respondentů, kteří se bez znalostí z FEL ve své práci neobejdou. Respondenti 
z KYR a OI celkově nejvíce uplatňují získané znalosti z FEL, i když nemusí být pro 
jejich profesi to nejdůležitější.  

Vůbec je 
nepotřebuji, vše 
důležité jsem se 
nauč il až v praxi; 

4%

Nedokážu 
posoudit; 1%

Jsou pro mou práci 
nepostradatelné; 

24%

Využívám je, ale 
nejsou pro mou 

profesi to 
nejdůležitější; 

46%

Příliš je v praxi 
nevyužívám, ale 

občas se mi hodí; 
25%

 
Graf 22: Hodnocení znalostí a dovedností získaných na FEL z hlediska praxe, N=479 

 
 
 
Tab. 36 Hodnocení znalostí a dovedností získaných na FEL z hlediska praxe 
  EaI EEM KME KYR OI FEL 
To, co jsem se na FEL naučil/a, je pro mou práci 
nepostradatelné 23% 22% 36% 29% 27% 24% 

Využívám toho, co jsem se na FEL naučil/a, ale není 
to pro mou profesi to nejdůležitější 45% 48% 36% 57% 59% 46% 

Příliš těchto znalostí v praxi nevyužívám, ale občas se 
mi hodí 27% 26% 23% 14% 5% 25% 

Vůbec je nepotřebuji, vše důležité pro mou práci jsem 
se naučil/a až v praxi 4%   5%   5% 4% 

Nedokážu posoudit 1% 4%     5% 1% 
Celkem 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
Celkem N 394 27 22 14 22 479 

 
 
Zajímalo nás také, zda by absolventi FEL na základě zkušeností z vysokoškolského 
studia a z praktického života, opakovali svoji vzdělávací dráhu. Ze souhrnného 
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pohledu by zhruba polovina absolventů (55 %) znovu vystudovala stejný obor na 
FEL, jiný studijní program na FEL by dnes zvolila asi pětina respondentů  
(22 %). Nejvíce loajální by byli absolventi KYR, a rovněž absolventi EEM. Nejméně 
„věrní“ by pak byli absolventi KME.   

Studium na jiné 
fakultě ČVUT; 

15%

Jiný studijní 
program na stejné 

fakultě; 22%

Stejný studijní 
program na stejné 

fakultě; 55%

Něco jiného než 
studium na VŠ; 

2%

Studium na jiné 
vysoké škole než 
ČVUT; 6%

 
Graf 23: Opakovaná volba studijní dráhy,N=479 

 
Tab. 37 Opakovaná volba studijní dráhy 
  EaI EEM KME KYR OI FEL 
Stejný studijní program na stejné fakultě 55% 67% 36% 79% 59% 55% 
Jiný studijní program na stejné fakultě 23% 7% 45% 7% 9% 22% 
Studium na jiné fakultě ČVUT 16% 4% 5% 7% 14% 14% 
Studium na jiné vysoké škole než ČVUT 5% 19% 14%  14% 7% 
Něco jiného než studium na vysoké škole 1% 4%  7% 5% 2% 
Celkem 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
Celkem N 394 27 22 14 22 479 

 
Naprostá většina absolventů (87 %) je s tím, co jim FEL pro jejich pracovní uplatnění 
poskytla, spokojena. Intenzita spokojenosti je nejvyšší mezi absolventy EEM. 
Poměrně nižší míra spokojeni je naopak mezi absolventy KME. 
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Spíše 
nespokojen/a; 

11%

Spíše spokojen/a; 
63%

Velmi spokojen/a; 
24%

Velmi 
nespokojen/a; 3%

 
Graf 24: Celková spokojenost s FEL z hlediska pracovního uplatnění, N=479 

 
 
Tab. 37 Celková spokojenost s FEL z hlediska pracovního uplatnění 
  EaI EEM KME KYR OI FEL 
Velmi spokojen/a 24% 33% 9% 21% 23% 24% 
Spíše spokojen/a 63% 48% 68% 79% 64% 63% 
Spíše nespokojen/a 11% 11% 18%   9% 11% 
Velmi nespokojen/a 2% 7% 5%   5% 3% 
Celkem 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
Celkem N 394 27 22 14 22 479 

 
 
3.9.2 Znalosti a dovednosti v praxi a ve výuce 
 
V této části se zaměříme jak na hodnocení některých znalostí a dovedností 
z hlediska jejich využití v praxi, tak na to, zda si tyto znalosti a dovednosti 
respondenti osvojili již během svého studia na FEL. 
 
Nejprve absolventi hodnotili důležitost vybraných znalostí a dovedností pro jejich 
uplatnění na trhu práce na škále 1 až 5, kde hodnota 1 = velmi důležité a hodnota 5 
= zcela nedůležité. Následně zaznamenali, do jaké míry je fakulta těmito znalostmi a 
dovednostmi vybavila, opět na škále 1 až 5, kde hodnota 1 = výborně a hodnota 5 = 
nedostatečně.  
 
Následující tabulka 38 ukazuje pořadí jednotlivých kompetencí podle jejich důležitosti   
při uplatnění v praxi. Absolventi pokládají za nejdůležitější schopnost orientovat se a 
osvojovat si nové poznatky (průměrná hodnota 1,3), zároveň uvádějí, že je v této 
oblasti FEL vybavila na „horší jedničku“ (průměrná hodnota 1,8), což je ale nejlepší 
hodnocení z hlediska vybavenosti. Podobně je tomu i u druhé nejdůležitější 
kompetence - schopnost samostatně řešit projekty. Průměrná důležitost měla u této 
kompetence hodnotu 1,4 a průměrná vybavenost hodnotu 2 (třetí nejlepší známka). 
Obě tyto nejdůležitější dovednosti si tedy absolventi během studia na FEL více méně 
osvojili. A to lépe než všechny ostatní kompetence. Výjimkou jsou odborné teoretické 
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znalosti, kterými byli absolventi také relativně dobře na FEL vybaveni (1,9), nicméně 
jejich využití v praxi pokládají za méně důležité (2,3).  
 
Naopak výrazně větší nesoulad mezi důležitostí a vybaveností byl v oblasti 
komunikačních dovedností a odborných praktických zkušeností. Absolventi míní, že 
tyto poměrně důležité dovednosti si na FEL dostatečně neosvojili. 
 
Absolventi nejhůře hodnotili přínos FEL ve znalosti cizích jazyků a v oblasti 
organizačních schopností a dovedností (průměrná známka 3,2). Z hlediska 
důležitosti stojí tyto kompetence zhruba uprostřed všech zkoumaných položek.  
 
Tab. 38 

  Průměr 
důležitost 

Průměr               
"Získal na FEL" Rozdíl 

Schopnost orientovat se a osvojovat si nové poznatky 1,3 1,8 -0,5 
Schopnost samostatně řešit projekty/úkoly 1,4 2,0 -0,6 
Odborné praktické zkušenosti a dovednosti 1,6 2,9 -1,2 
Komunikační dovednosti 1,7 3,0 -1,4 
Schopnost argumentovat a kriticky myslet 1,7 2,7 -1,0 
Schopnost týmové práce 1,7 2,6 -0,9 
Znalost cizích jazyků 1,8 3,2 -1,4 
Organizační schopnosti a dovednosti 1,9 3,2 -1,3 
Schopnost sebeprezentace 2,1 3,0 -0,9 
Ovládnutí potřebného softwaru 2,1 2,6 -0,5 
Kreativita 2,1 3,1 -1,0 
Odborné teoretické znalosti 2,3 1,9 0,3 
Získávání finančních zdrojů 3,5 4,3 -0,8 
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Graf 25: Znalosti a dovednosti ve výuce FEL a v praxi, „obrácené hodnoty“, N=479 
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Tab. 39 
Důležitost pro uplatnění EaI EEM KME KYR OI FEL 
Odborné praktické zkušenosti a dovednosti 1,6 1,6 1,7 1,6 1,5 1,6 
Odborné teoretické znalosti 2,3 2,0 1,8 2,3 2,1 2,3 
Schopnost sebeprezentace 2,0 2,3 2,0 1,8 2,3 2,1 
Organizační schopnosti a dovednosti 1,9 2,1 2,1 1,7 2,4 1,9 
Kreativita 2,1 2,2 1,8 2,1 2,1 2,1 
Schopnost orientovat se a osvojovat si nové poznatky 1,4 1,3 1,1 1,1 1,5 1,3 
Schopnost týmové práce 1,8 1,6 1,6 1,7 2,0 1,7 
Komunikační dovednosti 1,7 1,4 1,6 1,7 1,8 1,7 
Schopnost argumentovat a kriticky myslet 1,7 1,5 1,5 1,7 1,9 1,7 
Znalost cizích jazyků 1,8 2,1 1,6 1,5 2,1 1,8 
Schopnost samostatně řešit projekty/úkoly 1,4 1,4 1,2 1,2 1,5 1,4 
Získávání finančních zdrojů 3,5 3,7 3,6 3,4 4,0 3,5 
Ovládnutí potřebného softwaru 2,1 1,7 1,5 1,4 2,8 2,1 
„Získal na FEL“ EaI EEM KME KYR OI FEL 
Odborné praktické zkušenosti a dovednosti 2,9 3,1 2,9 2,9 2,9 2,9 
Odborné teoretické znalosti 1,9 2,0 2,0 1,6 2,0 1,9 
Schopnost sebeprezentace 3,0 2,5 2,8 2,6 3,2 3,0 
Organizační schopnosti a dovednosti 3,2 3,0 3,0 2,9 3,5 3,2 
Kreativita 3,1 3,0 3,0 2,9 3,5 3,1 
Schopnost orientovat se a osvojovat si nové poznatky 1,8 1,8 1,9 1,8 1,8 1,8 
Schopnost týmové práce 2,6 2,3 2,6 2,1 3,1 2,6 
Komunikační dovednosti 3,1 2,7 2,7 2,3 3,4 3,0 
Schopnost argumentovat a kriticky myslet 2,7 2,4 2,6 2,6 2,9 2,7 
Znalost cizích jazyků 3,2 3,4 2,7 3,2 3,4 3,2 
Schopnost samostatně řešit projekty/úkoly 2,0 1,9 1,8 1,8 1,8 2,0 
Získávání finančních zdrojů 4,3 4,1 4,2 3,9 4,7 4,3 
Ovládnutí potřebného softwaru 2,6 2,8 2,4 2,1 3,0 2,6 
Rozdíl EaI EEM KME KYR OI FEL 
Odborné praktické zkušenosti a dovednosti -1,2 -1,5 -1,2 -1,3 -1,4 -1,3 
Odborné teoretické znalosti ,4 ,0 -,2 ,6 ,1 ,3 
Schopnost sebeprezentace -1,0 -,3 -,8 -,8 -1,0 -,9 
Organizační schopnosti a dovednosti -1,4 -,9 -,9 -1,2 -1,1 -1,3 
Kreativita -1,0 -,8 -1,3 -,8 -1,5 -1,0 
Schopnost orientovat se a osvojovat si nové poznatky -,4 -,4 -,8 -,7 -,3 -,5 
Schopnost týmové práce -,9 -,7 -1,0 -,4 -1,1 -,9 
Komunikační dovednosti -1,4 -1,3 -1,1 -,6 -1,5 -1,4 
Schopnost argumentovat a kriticky myslet -1,0 -,9 -1,1 -,9 -1,0 -1,0 
Znalost cizích jazyků -1,4 -1,2 -1,1 -1,7 -1,3 -1,4 
Schopnost samostatně řešit projekty/úkoly -,6 -,5 -,6 -,6 -,4 -,6 
Získávání finančních zdrojů -,8 -,4 -,6 -,6 -,6 -,8 
Ovládnutí potřebného softwaru -,5 -1,1 -,8 -,8 -,2 -,5 
 
 
3.10 Ohlédnutí za vzděláním na FEL  
 
V rámci dotazníku jsme absolventům položili „otevřenou otázkou“, co by na základě 
svých současných zkušeností ve výuce na FEL změnili12. Je na místě zdůraznit, že 
respondenti k této otázce přistupovali seriózně a často odpovídali velmi podrobně a 
                                                
12 „Pokud byste na základě Vašich dnešních zkušeností mohl/a cokoli ve výuce na FEL změnit, co by to bylo?“ 
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uvážlivě. Jejich odpovědi jsou tak velmi cenná zpětná vazba. Bohužel není 
v možnostech této zprávy detailní analýza všech těchto odpovědí13. Předkládáme 
tedy alespoň shrnutí nejčastěji zmiňovaných témat.  
 
Celkově 3 % absolventů uvedla, že byla s výukou na FEL zcela spokojena. 7 % by 
nic neměnilo nebo neví. A jen malá část absolventů nechala otázku bez odpovědi  
(4 %). 19 % respondentů mělo specifické připomínky ke konkrétní výuce nebo 
oborům. 
 
Následující tabulka uvádí přehled témat, která respondenti ve svých odpovědích 
nejčastěji zmiňovali14.     
 
Tab. 40 

  Počet  %  
Více praxe, praktické složky ve výuce 138 30% 
Stáže a spolupráce s firmami 114 25% 
Podpora/ zkvalitnění výuky cizích jazyků (AJ) 94 20% 
Připomínky ke studijnímu plánu 65 14% 
Možnost zapojit se do reálných projektů 41 9% 
 
  
Dohromady téměř jedna třetina absolventů by zpětně uvítala větší propojení teorie 
s praxí. Kromě častějších cvičení/laboratoří v rámci výuky a zaměření na praktické 
dovednosti, by podle absolventů bylo důležité zařadit více příkladů praktického 
uplatnění vyučovaných teoretických znalostí nejlépe přímo v přednáškách a více se 
věnovat konkrétní aplikaci vyučovaných teorií. Jiní respondenti doporučovali více 
exkurzí do firem, do průmyslové výroby, dle specializace studenta. S propojením 
teoretických znalostí a praktických dovedností souvisí rovněž poměrně častý 
požadavek na větší zapojení studentů do reálných projektů (9 %), ať už ve spolupráci 
se soukromou firmou nebo méně často v rámci výzkumných projektů. Nemalý podíl 
absolventů by také z nynějšího pohledu přivítal intenzivnější spolupráci fakulty 
s firmami v daném oboru a tedy snadnější přístup ke stážím/praxi ve firmách či 
podnicích. Větší důraz na absolvování praxe/stáže ve firmě v rámci studia, jejich 
celkovou podporu či dokonce povinnost, by zpětně uvítaly dvě pětiny absolventů, 
konkrétně těsnější spolupráci s firmami v oboru zmínilo 10 % absolventů. Alespoň 
jednu z těchto variant uvedlo  25 % respondentů. 
 
 
Neméně podstatná by měla být také jazyková vybavenost absolventů. V tomto směru 
je podle pětiny respondentů co zlepšovat. I když se názory na kvalitu jazykové výuky 
liší, panuje shoda v tom, že cizím jazykům (míněno angličtině), není věnován 
dostatek času, výuka je většinou málo intenzivní a spíše okrajová. Návrhů na 
zlepšení bylo vícero. Absolventi například navrhovali snížit počty studentů ve 
skupinách, zaměřit se především na konverzaci nebo zařadit alespoň do 
magisterského studia minimálně jeden (povinný) předmět vyučovaný přímo 
v angličtině, což je způsob, jak si osvojit odbornou terminologii. Slovy jednoho 

                                                
13 Kompletní znění všech odpovědí lze nalézt v příloze 2. 
14 Poznámka ke zpracování: Tato tabulka uvádí souhrnná procenta za jednotlivá témata, která jsou očištěna od 
duplicitních odpovědí vztahujících se k jednomu tématu. Například, uvedl-li respondent, že by podpořil stáže a 
zároveň spolupráci s firmami, jsou jeho odpovědi započítány pouze jednou. Naopak v grafu 25 je zaznamenáno 
detailní zpracování jednotlivých připomínek.  
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respondenta: „Rozhodně větší důraz na anglický jazyk, aby se absolvent FEL 
dokázal AJ domluvit. Takže povinná konverzace z AJ pro všechny...“ 
 
Z pohledu absolventů by byla rovněž vhodná intenzivnější podpora studijních stáží 
v zahraničí (9 %). Vedle větší podpory zahraničních stáží ze strany fakulty, 
respondenti navrhovali také rozšíření nabídky stáží, podpoření motivace studentů 
k zahraniční stáži atp. Někteří absolventi dokonce doporučovali zavést zahraniční 
studijní pobyt jako povinný „předmět“. V jednom případě byly zmíněny opakující se 
komplikace na některých katedrách při uznávání předmětů absolvovaných 
v zahraničí. Důsledkem toho je, že dochází k nechtěnému prodloužení doby studia.   
I tímto směrem lze tedy zaměřit výše zmíněnou podporu zahraničních studijních 
stáží. Jak zaznamenal jeden absolvent: „Větší podpora studia v zahraničí - tedy 
nedělat problémy s uznáváním předmětů jako na některých katedrách...... Kvůli tomu 
u mě například padlo rozhodnutí studovat jiný magisterský obor než dle původních 
preferencí. Spoustu studentů navíc odrazuje byrokracie s uznáváním a také fakt, že 
si kvůli studiu v zahraničí, a to i na prestižnější škole než je ČVUT FEL, prodlouží 
studium. Ačkoliv je toto například u ERASMU prezentováno jinak, všichni mí 
kamarádi, kteří odjeli studovat za hranice, prodlužovali alespoň o půl roku.“ 
 
Připomínky a návrhy ke struktuře studijního plánu mělo celkem 14 % absolventů. 
Nejčastěji by zmenšili podíl povinných a naopak zvětšili podíl volitelných předmětů 
(7 %). Zejména jim nevyhovovalo, že v rámci svého studijního programu měli 
povinné předměty, které podle nich s jejich oborem příliš nesouvisely. Větší podíl 
volitelných předmětů by podle některých absolventů byl jeden ze způsobů, jak 
dosáhnout užší specializace studentů. Jiní respondenti navrhovali „pouze“ větší 
volnost při sestavování studijního plánu. Některým absolventům, v době jejich studií, 
rovněž nevyhovovalo, že některé předměty, přestože nesly různé názvy, měly stejný 
obsah (3 %). Jiným zase chyběla logická posloupnost a návaznost předmětů (2 %). 
Slovy jednoho z absolventů „...aby nedocházelo k tomu, že například na fyzice je 
používán matematických aparát, který dosud v matematice nebyl probrán, atp.“  
 
Z pohledu jejich současného uplatnění by absolventi uvítali, kdyby byl ve výuce, 
kromě již zmíněné praxe a angličtiny,  kladen důraz především na následující oblasti:  
- prezentace studentů před auditoriem (například prezentovat výsledky semestrální 
práce, prezentovat také v AJ apod.), 
- týmové projekty s adekvátní podporu ze strany učitelů (tj. pomáhat studentům s 
organizací práce v týmu a s rovnoměrným rozložením práce mezi členy týmu), 
- semestrální práce nebo i dlouhodobější komplexní projekty, které by také mohly mít 
přesah mezi jednotlivými katedrami či dokonce i fakultami, 
- vedle týmové práce, také důraz na samostatnou práci studentů, 
- rozvoj tzv. soft skills (pod tímto termínem si však pravděpodobně každý absolvent 
může představovat něco jiného, přesto se nejspíš jedná hlavně o schopnost 
komunikace, již zmíněné prezentace a sebeprezentace, týmové práce, popřípadě o 
manažerské dovednosti, time management, multitasking), 
- velmi obecně také na adaptaci výuky na reálné potřeby trhu práce. 
 
 
V neposlední řadě by podle některých absolventů bylo třeba se v rámci výuky více 
soustředit na současné trendy a technologie a eliminovat výuku technologií, které 
jsou v dnešní době již zastaralé. Někteří absolventi také v době svého studia 
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postrádali více přednášek z řad externistů, a to jak přednášející z oblasti firemní 
praxe, tak přednášející ze zahraničí. Jeden příklad za všechny: „...Učit magisterské 
studenty o výzbroji lokomotiv a tramvají může být dobrý aprílový žert, ale ne realita. 
Takto primitivní látku by se měli učit bakalářští studenti. V magisterském studiu bych 
očekával přednášky silně teoretické s vysokou úrovní ....“  
 
Je třeba zdůraznit, že každé pro má i své proti. Také výše zmíněné názory mají i své 
proti názory. Někteří absolventi, je jejich však menšina, by raději než praktickou 
výuku preferovali více teorie s hlubším spíše než širším zaměřením (2 %) nebo by 
uvítali více matematiky (2 %), popřípadě zvýšili náročnost výuky (2 %).  
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Graf 26: „Pokud byste na základě Vašich dnešních zkušeností mohl/a cokoli ve výuce na 
FEL změnit, co by to bylo?“, N=460 
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4.  Demografická struktura vzorku respondentů 
 
Tab. 41 Rozložení souboru podle pohlaví 

Pohlaví  Počet  %  
Muž 463 96% 
Žena 17 4% 
Celkem 480 100% 
 
Tab. 42 Rozložení souboru podle bydliště - kraj 

Kraj  Počet  %  
Praha 282 59% 
Středočeský kraj 70 15% 
Královéhradecký kraj 20 4% 
Jihočeský kraj 15 3% 
Kraj Vysočina 11 2% 
Liberecký kraj 11 2% 
Jihomoravský kraj 9 2% 
Pardubický kraj 9 2% 
Olomoucký kraj 7 1% 
Zlínský kraj 7 1% 
Moravskoslezský kraj 6 1% 
Ústecký kraj 6 1% 
Plzeňský kraj 2 0% 
Karlovarský kraj 1 0% 
V zahraničí 24 5% 
Celkem 480 100% 

 
Tab. 43 Rozložení souboru podle bydliště – velikost  

 Velikost místa bydliště Počet  %  
Praha 282 62% 
Velkoměsto nad 100 000 obyvatel 17 4% 
Město s 20000 - 99999 obyvateli 51 11% 
Město s 5000 - 19999 obyvateli 33 7% 
Obec s 2000 - 4999 obyvateli 14 3% 
Obec s 1000 - 1999 obyvateli 59 13% 
Celkem 456 100% 
 
Tab. 44 Rozložení souboru podle rodinného stavu 

 Rodinný stav Počet  %  
Svobodný/svobodná 352 73% 
Ženatý/vdaná 67 14% 
Žiji s druhem/družkou 60 13% 
Ovdovělý/ovdovělá 1 0% 
Celkem 480 100% 

 
Tab. 45 Rozložení souboru podle počtu dětí 

 Počet dětí Počet  %  
Nemám a zatím neplánuji mít děti 255 53% 
Nemám, ale v dohledné době plánuji mít děti 185 39% 
Mám 1 dítě 19 4% 
Mám 2 děti 12 3% 
Mám 3 a více dětí 3 1% 
Zatím nemám, ale dítě již čekám/čekáme 6 1 % 
Celkem 480 100% 
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5. Shrnutí 
 
Pro uplatnění absolventů má značný význam zkušenost s praxí již během studií. 
Hned po absolutoriu totiž 43 % absolventů FEL pokračovalo v práci, kterou dělali při 
studiu. Dalších 37 % respondentů našlo práci brzy po absolutoriu, 9 % bylo 
nezaměstnaných. Čerstvým absolventům při získání prvního zaměstnání nejčastěji 
pomohl internet.   
 
Aktuálně zaměstnaní absolventi FEL představují 84 %. 11 % respondentů podniká. 
Nezaměstnaní tvoří pouze 1 % z celého souboru. 
 
Více než dvě třetiny respondentů (69 %) pracují/podnikají stále na prvním místě, na 
které po absolvování FEL nastoupily. Více než čtvrtina absolventů (27 %) pracovní 
místo změnila, nebyla však nezaměstnaná. Jen minimum respondentů změnilo 
zaměstnání a prošlo také obdobím nezaměstnanosti.  
 
Absolventi FEL směřují jednoznačně do privátní sféry. 45 % z nich je v současnosti 
zaměstnáno v zahraniční nebo nadnárodní firmě a 38 % v české soukromé 
firmě.Většina ze zaměstnaných respondentů jsou řadoví zaměstnanci. Řídící pozici 
zastává asi pětina (21 %) absolventů.  
 
Více než polovina všech pracujících respondentů působí ve dvou odvětvích, které 
sdružují profesní, vědecké a technické činnosti (35 %) a informační a komunikační 
činnosti (27 %). 85  % absolventů se uplatňuje ve shodné specializaci nebo 
v příbuzné oboru, který na FEL vystudovali. 
 
Mezi absolventy jednoznačně převládá spokojenost se současným zaměstnáním a 
vize, že mají perspektivní zaměstnání. Rovněž převažuje shoda mezi 
původními představami o zaměstnání a skutečností.   
 
Naprostá většina absolventů (87 %) je s tím, co jim FEL pro jejich pracovní uplatnění 
poskytla, spokojena. Více než polovina absolventů (55 %) by znovu vystudovala 
stejný obor na FEL, jiný studijní program na FEL by dnes zvolila více než pětina 
respondentů (22 %). 
 
Znalosti, které získaly na FEL, v praxi využívá 70 % absolventů, necelá čtvrtina by se 
bez nich v praxi neobešla a téměř polovina využívá toho, co se na FEL naučili, ale 
není to pro jejich profesi to nejdůležitější.  
 
Z hlediska praktického uplatnění pokládají absolventi za nejdůležitější schopnost 
orientovat se a osvojovat si nové poznatky a schopnost samostatně řešit projekty. 
Obě tyto dovednosti si absolventi během studia na FEL osvojili lépe než všechny 
ostatní kompetence. Výjimkou jsou odborné teoretické znalosti, kterými byli 
absolventi také poměrně dobře na FEL vybaveni, nicméně jejich využití v praxi 
pokládají za méně důležité. Naopak výrazně větší nesoulad mezi důležitostí a 
vybaveností byl v oblasti komunikačních dovedností a odborných praktických 
zkušeností. Absolventi míní, že tyto poměrně důležité dovednosti si na FEL 
dostatečně neosvojili. Nejhůře byl ohodnocen přínos FEL ve znalosti cizích jazyků a 
v oblasti organizačních schopností a dovedností.  
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V hodnocení výuky mírně převažuje názor, že souhrn znalostí a dovedností 
získaných na FEL byl příliš teoretický (53 %) nad názorem, že byl v potřebné míře 
teoretický i praktický (46 %). Podle respondentů byl během jejich studia na FEL 
největší důraz kladen na teoretické části výuky. Naopak celkově málo, nebo téměř 
vůbec, se v rámci výuky zařazovaly stáže/praxe a možnost účastnit se výzkumných 
projektů.     
 
Mezi faktory, které by mohly vést k možnostem lepšího uplatnění absolventů FEL na 
trhu práce, se řadí zejména:  

• větší propojení teorie s praxí v rámci výuky  
• více reálných praktických projektů  
• větší podpora stáží a praxe během studia 
• intenzivnější spolupráce FEL s firmami/podniky 
• zlepšení výuky cizích jazyků zejména angličtiny  
• výuka (přednášky/cvičení) v angličtině 
• podpora studijních stáží v zahraničí 
• prezentace studentů před auditoriem 
• důraz na týmové projekty s adekvátní podporu ze strany učitelů 
• důraz na semestrální práce nebo i dlouhodobější komplexní projekty 
• důraz na samostatnou práci studentů  
• rozvoj tzv. soft skills 
• zaměření na současné trendy a technologie a eliminace výuky zastaralých  

technologií 
 
Celkově jsou tedy absolventi většinou spokojeni s úrovní a rozsahem teoretické 
složky výuky. Naopak praktická složka studia se jim zdá nedostatečná, z hlediska 
uplatnění však velmi podstatná. Do značné míry kriticky se absolventi staví k výuce 
cizích jazyků. Úroveň angličtiny jim při dokončení studia na FEL nepřipadá 
dostatečná. Výraznější podporu v rámci výuky by rovněž uvítali v oblasti 
komunikačních dovedností a organizačních schopností a dovedností. 
 
 
 


