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Anotace

Cílem diplomové práce je analýza terciárního vzdělávání v České republice a ve Spojeném

království Velké Británie a Severního Irska se zaměřením na význam vysokoškolského

vzdělání pro jednotlivce a podnik. Práce je rozdělena do čtyř částí. První kapitola

charakterizuje lidský kapitál a vyzdvihuje důležitost jeho rozvoje. V této části diplomové

práce se zároveň zmiňují výhody vzdělávání a rozvoje lidského kapitálu pro jednotlivce,

podnik i společnost. Další část popisuje systém terciárního vzdělávání v České republice a

ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska. Ve třetím oddílu je provedena

komparace České republiky a Spojeného království Velké Británie a Severního Irska

vzhledem k uplatnění vysokoškolsky vzdělaných lidí na trhu práce a konkretizují se zde

výhody terciárního vzdělání. Poslední kapitola je věnována zhodnocení reformy terciárního

sektoru vzdělávání ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska. V této

kapitole je také vyhodnocen vlastní průzkum uskutečněný pomocí dvou dotazníkových

šetření provedených v České republice a obecně shrnuty výhody terciárního vzdělávání.

Klí čová slova

Absolvent, financování, investice, kompetence, kvalifikace, lidský kapitál, návratnost,

očekávané výdělky, trh práce, vysoká škola, vzdělávání.
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Annotation

The aim of this degree work is to analyse tertiary education in the United Kingdom of

Great Britain and Northern Ireland and Czech Republic with focus on importance of higher

education for individual and company. This degree work is divided into four parts. First

chapter describes concept of human capital and its importance of development. In this

section of degree work is also mentioned benefits of education and development of human

capital for individuals, company and society. Next part describes system of higher

education in United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and in Czech

Republic. In third part is made comparison of Czech Republic and United Kingdom of

Great Britain and Northern Ireland in respect of applying of higher education’s graduates

at the labour market and there are particularised the benefits of higher education. Last

chapter is given evaluation higher education reform in United Kingdom of Great Britain

and Northern Ireland. In this last chapter is evaluated own research, which is implemented

with two questionnaires executed in Czech Republic and generally is recapitulated benefit

of higher education.

Key Words

Competence, education, expected earnings, funding, graduate, human capital, investment,

labour market, qualification, returns, university.
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Úvod

V dnešní době se uchazeč o zaměstnání setkává se stále narůstajícími požadavky, které se

kladou na pracovní pozice. Kvalitní lidské zdroje jsou podniky jednoznačně

upřednostňovány, protože jsou hodnoceny jako pozitivní přínos organizaci a zdroj

konkurenční výhody na trhu. V souvislosti s lidskými zdroji se dostává do popředí pojem

lidský kapitál. Za významný zdroj rozvoje lidského kapitálu je považováno vzdělávání

institucionální i podnikové. Terciární vzdělání, nejvyšší z institucionálního, je považováno

za přidanou hodnotu k lidskému kapitálu.

V důsledku ekonomické krize mohou mít někteří lidé problémy se získáním pracovní

pozice. Všeobecně se tvrdí, že vysokoškolské vzdělání přináší jednotlivci výhody jako jsou

lepší uplatnění na trhu práce, vyšší mzda aj.. Zda je toto tvrzení pravdivé, se v této

diplomové práci ověřuje formulováním stěžejní hypotézy, která má potvrdit, že lidé

skutečně díky terciárnímu vzdělání tyto výhody pobírají.

Z pohledu podniků je velmi důležité získání co největší konkurenční výhodu na trhu. Je

možné setkat se s názorem, že z terciárně vzdělaných jednotlivců čerpají organizace

výhody oproti jiným podnikům. Díky shromáždění vzdělanějších lidí mohou být podniky

schopny získávat i jiné výhody např. vyšší produktivitu a schopnost snáze a kreativně

diferencovat produkt. Druhou hlavní hypotézou, byla proto zvolena teze: Organizace

získávají výhody díky zaměstnávání více vzdělaných jednotlivců.

První kapitola se zaměřuje na pojem lidský kapitál, který je zdrojem mnohých vlastností,

znalostí a dovedností každého člověka. Každý zaměstnanec si tento kapitál přináší s sebou

do zaměstnání a tedy i do organizace. V souvislosti s uplatněním lidského kapitálu jsou zde

uvedeny také výhody pro jednotlivce, podniky i společnost, které je možno čerpat

z kvalitního kapitálu a z terciárního vzdělání.

V terciárním vzdělávání si každý člověk osvojuje určité kompetence a získává kvalifikaci

pro výkon povolání. V souvislosti s neustálými změnami na trhu práce mohou být

kvalifikace i kompetence v zaměstnání nevyužité nebo naopak mohou zaměstnancům
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chybět. Jakými způsoby tento nesoulad v kvalifikacích ovlivňuje život jednotlivce i funkce

podniku je popisováno v první části diplomové práce.

V následujícím oddílu diplomové práce je charakterizováno vysoké školství v České

republice a ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska. Tento oddíl je

věnován především základním principům terciárního školství, jeho legislativě, správě a

financování. Důležité pro rovné příležitosti ve vzdělání jsou také finanční podpory

poskytované státem. Jsou zde také uvedeny reformy, které významně ovlivnily vývoj

vysokého školství v obou zemích.

Situace na trhu práce terciárně vzdělaných absolventů i pracovníků s dlouhodobou praxí

v České republice i ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska jsou

analyzovány v třetí kapitole. Tato část diplomové práce poskytuje komparaci jednotlivých

údajů, které je možno získat při zaměření se na vysokoškolsky vzdělanou populaci.

Zjištěné údaje jsou porovnávány s průměry zemí Organizace pro ekonomickou spolupráci

a rozvoj nebo s průměry Evropské unie, aby bylo možné získat celkový přehled o situaci

v obou analyzovaných státech vzhledem k situaci ve světě. Na základě dat, které jsou

k dispozici se ověřuje pravdivost obou formulovaných hypotéz.

V poslední části se analyzuje reforma terciárního vzdělání ve Spojeném království Velké

Británie a Severního Irska a je zde zhodnocen její význam. Ve čtvrtém oddílu diplomové

práce je provedeno vyhodnocení dvou dotazníkových šetření, které se uskutečnily mezi

studenty kombinovaného studia na Technické univerzitě v Liberci a v České republice.
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Seznam zkratek

BIS Úřad pro obchod, inovace a kvalifikace (Department for Business, Innovation

and Skills).

ČR Česká republika

ČSÚ Český statistický úřad

ČŠI Česká školní inspekce

DfES Ministerstvo pro vzdělání a kvalifikace (Department for Education and Skills)

DfTE Ministerstvem školství a odborné přípravy ve Walesu (Department for Tercial

Education)

EFSS normativ sdílených výdajů na vzdělávání (Education Formula Spending Share)

ELWa Rada pro financování vysokoškolského vzdělávání ve Walesu (Higher

Education Funding Council for Wales označovaná také jako Higher Education

Council)

EMAS Program příspěvků na udržení ve vzdělání (Education Maintenance

Allowances)

EU Evropská unie

FSS normativ sdílených výdajů (Formula Spending Share)

GDP Hrubý domácí produkt (Gross Domestic Product)

HEFCE Rada pro financování vysokoškolského vzdělávání v Anglii (Higher Education

Funding Council for England)

HEFCW Rada pro vysokoškolské vzdělávání ve Walesu (Higher Education Council for

Wales)

ISEI Mezinárodní socioekonomický index povolání

LEAs Místní úřady pro vzdělání (Local Education Authorities)

LSC Rady pro vzdělávání a kvalifikace (Learning and Skills Council)

MŠMT Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
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OECD Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj

PE Podniková ekonomika

RSG příjmová dotace (Revenue Support Grant)

SAAS  Skotská agentura pro oceňování studentů (The Student Awards Agency for

Scotland)

SFC Skotská rada pro financování (Scottish Funding Council)

SHEFC Skotská rada pro vysokoškolské vzdělávání (Scottish Higher Education

Funding Council)

SLC Společnost pro studentské půjčky (Student Loans Company)

TUL Technická univerzita v Liberci

UK Spojeném království Velké Británie a Severního Irska

USA Spojené státy americké (United States of America)

VŠ vysoká škola

WAG Velšského národního shromáždění (Welsh Assembly Government)
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1. Vzdělání a investice do lidského kapitálu s důrazem na

terciární vzdělávání a jeho význam pro podnik

Vzhledem k ekonomické recesi, kterou v této době procházíme, kdy je pro firmy těžké se

udržet na trhu a pro lidi je obtížné hledat si práci, se ukazuje, že investice do lidského

kapitálu se značně pozitivně odráží jak v ekonomice států a rozvoji firem, tak i v životě

jednotlivců. Pro organizace znamená kvalitní lidský kapitál vysokou konkurenční výhodu,

pro uchazeče o zaměstnání pak vyšší šanci na přijetí. V tomto oddílu diplomové práce se

zabývám lidským kapitálem jako pojmem a nastiňuji zde důvod jeho vzniku. Předkládám

zde koncepce lidského kapitálu a možnosti jeho měření. Zmiňuji také termíny kompetence

a kvalifikace a jejich vliv na uplatnění jednotlivce na trhu práce.

1.1 Lidský kapitál

Přestože pojem lidský kapitál se objevuje od začátku 60. let 20. století, věnuje se tomuto

pojmu stále velká pozornost. Jelikož se zaměstnanci stávají hodnotnou součástí podniku

a přináší s sebou do firmy svůj lidský kapitál, je pozornost organizací i odborníků

pochopitelná. Lidským kapitálem se všeobecně rozumí souhrn znalostí, dovedností,

zkušeností a schopností jednotlivce. Cílem každého podniku se proto stává obsáhnout

ve svých řadách co nejkvalitnější lidský kapitál a tedy zaměstnávat kvalitní zaměstnance.

Mezi hlavní charakteristiky pojmu lidský kapitál se v odborné literatuře řadí

např. schopnost inovovat, kreativita, know-how, předchozí zkušenosti, týmová kapacita,

flexibilita zaměstnanců, pracovní motivace a spokojenost, schopnost učení se, loajalita

a vzdělávání. Kvalitní zaměstnanci vkládají při vstupu do firmy své schopnosti vytvářet

inovace a to poskytuje firmám konkurenční výhodu vůči jiným podnikům.1

                                                
1 KOBEK, J. Několik poznámek k pojetí lidského kapitálu. In: Sborník příspěvků konference Relik 2009:

Reprodukce lidského kapitálu (vzájemné vazby a souvislosti, II. ročník) [online]. 2009, 2.
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Obrázek 1: Koncepce intelektuálního kapitálu

Zdroj: Businessinfo: Využití intelektuálního kapitálu organizace k rozvoji jejích inovačních aktivit [online].
2009.

Koubek konstatuje, že intelektuální kapitál je zastřešujícím pojmem, který je tvořen

lidským kapitálem, společenským kapitálem (také označován jako relační) a organizačním

kapitálem (viz Obrázek 1: Koncepce intelektuálního kapitálu). Intelektuální kapitál

definuje jako zásoby a toky znalostí a dovedností, které jsou organizaci k dispozici. Tyto

znalosti a dovednosti, mohou být považovány za nehmotné zdroje související s lidmi a

společně s hmotnými zdroji (peníze a materiální jmění) tvoří tržní nebo celkovou hodnotu

organizace. Intelektuální kapitál se rozvíjí a mění v čase a významnou roli v těchto

procesech hrají lidé působící a pracující společně.2

                                                
2 KOUBEK, J. Několik poznámek k pojetí lidského kapitálu. In: Sborník příspěvků konference Relik 2009:

Reprodukce lidského kapitálu (vzájemné vazby a souvislosti, II. ročník) [online]. 2009, 2.
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Společenský kapitál, jak ho označuje Koubek, či kapitál vztahů3, do značné míry vzniká

a narůstá přeměnou a zespolečenšťováním části lidského kapitálu, tedy znalostí

a dovedností ukrytých v hlavách jedinců. Jde proto o způsoby rozvíjení znalostí

a dovedností prostřednictvím interakce, vzájemného působení mezi lidmi, přejímání,

získávání zkušeností tak, aby se staly společným majetkem dané skupiny lidí

(např. pracovníků organizace).4

Organizační kapitál, nebo také strukturální kapitál5, obsahuje institucionalizované znalosti

a dovednosti vlastněné organizací, které jsou uchovávány například v databázích nebo

v manuálech.6 Strukturální kapitál dle Berouška et al. zahrnuje organizační postupy,

procedury, systémy, kulturu, databáze apod. Jedná se např. o organizační flexibilitu,

dokumentační služby, existenci znalostního centra, využívání informačních

a komunikačních technologií, schopnost organizace učit se.7

1.2 Důvody vzniku koncepce intelektuálního kapitálu

Počátečním impulsem pro analýzu intelektuálního kapitálu byla existence rozporu mezi

účetní hodnotou aktiv podniku a tržní hodnotou těchto aktiv. Tento rozdíl se vyskytoval

především ve společnostech působících v oblasti informačních technologií. Jak uvádí

Maršíková et al., tržní hodnota aktiv podniku mnohokrát převyšovala nominální hodnotu

a tento rozdíl byl za stávajících podmínek nevysvětlitelný. Jestliže tržní hodnota

společnosti na burze představuje jedno, dvoj, nebo trojnásobek její účetní hodnoty,

                                                
3 BEROUŠEK, P., H. HEINOVÁ, D. MARTINEK a Z. JÍLEK. Rozvoj lidských zdrojů sociální partnerů a

motivace pro další vzdělávání [online]. 2008, 15. ISBN 978-80-90391-78-9.

4 KOUBEK, J. Několik poznámek k pojetí lidského kapitálu. In: Sborník příspěvků konference Relik 2009:

Reprodukce lidského kapitálu (vzájemné vazby a souvislosti, II. ročník) [online]. 2009, 2.

5 BEROUŠEK, P., H. HEINOVÁ, D. MARTINEK a Z. JÍLEK. Rozvoj lidských zdrojů sociální partnerů a

motivace pro další vzdělávání [online]. 2008, 15. ISBN 978-80-90391-78-9.

6 KOUBEK, J. Několik poznámek k pojetí lidského kapitálu. In: Sborník příspěvků konference Relik 2009:

Reprodukce lidského kapitálu (vzájemné vazby a souvislosti, II. ročník) [online]. 2009, 2.

7 BEROUŠEK, P., H. HEINOVÁ, D. MARTINEK a Z. JÍLEK. Rozvoj lidských zdrojů sociální partnerů a

motivace pro další vzdělávání [online]. 2008, 15. ISBN 978-80-90391-78-9.
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je možné říci, že se jedná o stabilní společnost s dobrým výrobním programem, slušným

podílem na trhu, stabilním zázemím a schopností v relativně dlouhodobém horizontu

přinášet určité účetní hodnoty. Je třeba zmínit, že hodnota firmy je buďto na krátkou dobu

vyspekulována, nebo hodnotu firmy vytváří jakési neznámé faktory ukryté uvnitř

společnosti. Jedním z vysvětlení může být právě fungování intelektuálního kapitálu,

který zásadním způsobem zvyšuje hospodářské výsledky společnosti. Nehmotné

vlastnictví ukryté uvnitř společnosti se projevuje v podobě schopnosti zaměstnanců

vytvářet nejen konkurenční výhodu na trhu, ale také další hodnotu firmy. Je důležité

zdůraznit, že není možné přisuzovat rozdíl mezi tržní a účetní hodnotou pouze vlivu

intelektuálního kapitálu, protože rozdíl může vzniknout i z jiných důvodů. Například se

těžko určuje tržní hodnota u podniků, jejichž akcie nejsou veřejně obchodovatelné,

avšak i tyto podniky mají s velkou pravděpodobností intelektuální kapitál. Tradičně je

tento rozdíl z pohledu účetnictví přisuzován goodwillu, který nejde jen tak převést

na intelektuální kapitál.8

Ne všechny rozdíly mezi účetní hodnotou aktiv podniku a tržní hodnotou těchto aktiv tedy

mohou být odůvodněny kvalitním lidským kapitálem v organizaci, nicméně se ukazuje, že

pokud se tento cenný lidský kapitál v organizaci vyskytuje, dokáže velmi pozitivně

ovlivnit podnik, jeho fungování i hodnocení v mezinárodním měřítku.

1.3 Význam teorie lidského kapitálu

Důvodem vzniku teorie lidského kapitálu je právě ta skutečnost, že lidé přináší do podniku

hodnoty a tím organizaci přispívají k růstu a konkurenceschopnosti. Teorie lidského

kapitálu především vyzdvihují přidanou hodnotu, která se do podniku dostává díky

kvalitnímu lidskému kapitálu. Tato teorie hodnotí zaměstnance jako aktivum a bohatství,

či jmění. Pro organizace znamenají investice do lidského kapitálu, do vzdělávání a rozvoje

lidí, možnost znatelné návratnosti těchto investic, které by se měly odrazit především

v podobě zlepšení produktivity, výkonnosti a zlepšení schopnosti inovovat.

                                                
8 MARŠÍKOVÁ, M., ŘEHOŘOVÁ P. a V. URBÁNEK. Lidský kapitál a očekávaná návratnost

do vysokoškolského vzdělávání v České republice a v zemích Evropské unie. 2005, 30-32. ISBN 80-7372-

024-8.
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Lidský kapitál se projevuje dvěma základními efekty. Vnitřní efekt vychází z předpokladu,

že výdělky každého pracovníka kladně závisí na jeho dovednostech a stimulují tedy úsilí

jednotlivců dosáhnout vyšší kvalifikace resp. vzdělání. Vnější efekt vychází z předpokladu,

že průměrná hladina dovedností, resp. úroveň lidského kapitálu, přispívá k produktivitě

všech zahrnutých výrobních faktorů. Klíčovým předpokladem se stává nepřetržitá

návratnost prostředků vkládaných do akumulace lidského kapitálu. Dle předpokladů

povede zlepšení kvality nabídky pracovních sil ke zlepšení nabídky pracovních

příležitostí.9

Je tedy pochopitelné, že se v dnešní době klade důraz na investice do zvýšení kvality

lidského kapitálu. Díky vyšší úrovni lidského kapitálu se zvyšuje vývoj nových technologií

a to poskytuje mnohé hodnoty pro organizaci. Z těchto hodnot pak může firma dlouhodobě

prosperovat a těžit z nich konkurenční výhodu, či jí tyto hodnoty mohou pomoci ke snížení

nákladů a také k udržení se na trhu. Tyto důvody vedou globálně k programům zaměřeným

na rozšíření a zintenzivnění vzdělávání.

1.3.1 Měření lidského kapitálu

Vzhledem k významu lidského kapitálu se objevila důležitost jeho měření. Zvláště měření

intelektuálního kapitálu by mohlo být velmi cenné, jelikož by poskytovalo možnost

porovnání organizací s konkurencí, porovnání jednotlivých firem ve stejném odvětví a také

by sloužilo pro porovnání podniků v průřezu odvětvími. Přestože existuje několik koncepcí

lidského kapitálu i různých metod měření intelektuálního kapitálu, neexistuje všeobecná

shoda na jednotném postupu a metodě, jak by měl být intelektuální kapitál měřen. I když

nepanuje shoda na jednotné metodě měření intelektuálního kapitálu, pro porovnání

organizace s konkurencí, přesto se jednotlivé podniky snaží zjišťovat hodnotu a kvalitu

svého lidského kapitálu.

                                                
9 Teorie ekonomického růstu a regionální rozvoj [online].
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Mezi hlavní argumenty pro důležitost měření intelektuálního kapitálu jako významného

ekonomického ukazatele, které podporují měření a zjišťování hodnoty lidského kapitálu,

patří především tyto skutečnosti:

� Lidský kapitál je klíčovou složkou tržní hodnoty podniku. V roce 2003 se průzkumem

zjistilo, že hodnota lidského kapitálu představuje více než 36 % celkových tržeb

typické organizace.

� Lidé v organizacích jsou zdrojem přidané hodnoty. Vyčíslování a odhady této hodnoty

slouží jako základny pro plánování lidských zdrojů a pro sledování efektivnosti

a dopadu politiky a praxe lidských zdrojů.

� Proces identifikace způsobů měření a proces zjišťování a analyzování odpovídajících

informací orientují pozornost organizace na to, co je třeba udělat pro nalezení,

stabilizaci, rozvoj a optimální využívání jejího lidského kapitálu.

� Měření lze využít ke sledování pokroku v dosahován strategických cílů v oblasti

lidských zdrojů a vůbec k hodnocení efektivnosti personální práce.10

Rozdíly mezi evropskými společnostmi v souvislosti s měřením a vykazováním

intelektuálního kapitálu se projevují především z historických hledisek. Historickou

překážkou v měření intelektuálního kapitálu je hlavně skutečnost, že se původně všechny

zásady vytvořily pro aktiva hmotná, kdežto intelektuálnímu kapitálu, jako aktivu

nehmotnému a jeho zařazení jako podstatného zdroje výhod organizace na trhu,

se z počátku nevěnovala odpovídající pozornost. Dalším problémem, který stojí v cestě

jednotné koncepce měření intelektuálního kapitálu, je především ztížená měřitelnost

některých aktiv, mezi něž patří například kreativita. Jedinečná povaha intelektuálního

kapitálu se stává další komplikací při touze po sjednocení postupu měření intelektuálního

kapitálu, protože pro každou společnost nemusí představovat hodnotu naprosto stejné

charakteristiky, jako pro společnost odlišnou. Z toho také vyplývá obtížná srovnatelnost

podniků v různých odvětvích.

                                                
10 ARMSTRONG, M. Řízení lidských zdrojů. Nejnovější trendy a postupy. 2007, 54. ISBN 978-80-247-

1407-3.
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Ukazuje se, že důvodů pro měření intelektuálního kapitálu může být několik. Jedním

z nich je fakt, že intelektuální kapitál přestavuje především konkurenční výhodu podniku.

S hodnotami měření intelektuálního kapitálu se dá v rámci organizace následně pracovat

na zkvalitnění tohoto kapitálu a umožňuje vypracovat systém jeho rozvoje. Znalost úrovně

intelektuálního kapitálu v podniku pomáhá s vytvářením jedinečné podnikové strategie,

jejího naplnění a zároveň pomáhá k efektivnější alokaci zdrojů. Jako podstatný argument

pro měření intelektuálního kapitálu se ukazuje také možnost využít tyto data pro hodnocení

a odměňování zaměstnanců. I přes celou řadu důkazů o významu vykazování a měření

intelektuálního kapitálu se podniky stále zdráhají vykazovat intelektuální kapitál. Studie

ukazují, že firmy jsou při vykazování intelektuálního kapitálu pomalé a často používají

výkazy v podobě kvantitativních příloh. Jelikož neexistují žádné závazné standardy

pro vykazování intelektuálního kapitálu a dobrovolně vykazované informace jsou dostupné

mimo jiné i konkurenci, konkurenční výhoda plynoucí z vlastnictví intelektuálního

kapitálu podniku tak může velmi rychle zmizet.11

1.4 Význam lidského kapitálu a terciárního vzdělání pro jednotlivce,

podnik a společnost

Ukazuje se, že lidský kapitál, zvláště ten kvalitní, hraje velmi důležitou roli. Přínosy tohoto

kapitálu se totiž projevují jak v životě jednotlivce, tak i ve fungování podniku

a společnosti. Z terciárního vzdělání vyplývají značné výhody nejen pro jednotlivce,

ale vlivy tohoto vzdělání se také pozitivně se odráží i ve společnosti.

1.4.1 Přínosy vysokoškolského vzdělání pro jednotlivce

Mezi přínosy terciárního vzdělání pro jednotlivce především patří:

♦ Přímý vztah mezi vysokoškolskou úrovní vzdělání a vyššími výdělky pro všechny

rasové a etnické skupiny, pro muže i ženy.

                                                
11 MARŠÍKOVÁ, M., ŘEHOŘOVÁ P. a V. URBÁNEK. Lidský kapitál a očekávaná návratnost

do vysokoškolského vzdělávání v České republice a v zemích Evropské unie. 2005, 59-60. ISBN 80-7372-

024-8.
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♦ Rozdíly v příjmech mezi absolventy středních škol a absolventy vysokých škol se

výrazně zvyšují v průběhu času. Výsledné výhody jsou pro absolventy dostatečně

vysoké a kompenzují jak náklady na školné a poplatky, tak i ušlý zisk během

vysokoškolských let v relativně krátkém časovém období.

♦ Jakékoli zkušenosti ze studia vysoké školy produkují měřitelný přínos ve srovnání

s těmi, kteří nemají žádné pomaturitní vzdělání. Výhody dokončení bakalářského titulu

nebo titulu vyššího jsou značně větší, než u sekundárního vzdělání.

♦ Děti vysokoškoláků vykazují vyšší úroveň školních znalosti než děti absolventů

neterciárního školství.

♦ Děti rodičů s vysokoškolským vzděláním po té, co ukončí střední školu, se výrazně

častěji rozhodnou studovat vysokou školu, než děti neterciárně vzdělaných rodičů.12

Zdá se tedy důležité, aby se naše společnost zaměřila na produkování kvalitního lidského

kapitálu již při institucionálním vzdělání mladých lidí. Toto vzdělávání by mělo dokázat

pěstovat v jedincích všechny společensky hodnotné vlastnosti, mělo by rozvíjet znalosti

a podporovat kreativní myšlení. Zároveň by vzdělání mělo připravit člověka na vstup

do zaměstnání a vybavit ho alespoň základními charakteristikami a kompetencemi,

které jsou na trhu práce potřebné.

1.4.2 Výhody vysokoškolského vzdělání pro podnik

Lidský kapitál v dnešní době poskytuje také podniku znatelnou oporu v jeho fungování

a také výraznou konkurenční výhodu na trhu (i více jak 90 % tržní hodnoty). Na lidský

kapitál, který se skládá i ze schopnosti inovace a modernizace, se zaměřuje pozornost

z důvodu jeho významného podílu na hodnotě firemní značky. Není tedy překvapivé, že se

na vrcholky žebříčků dostávají firmy, které s porovnání s konkurencí mají sice nižší počet

zaměstnanců, zato jsou schopny aktivně vyhledávat kvalitní lidský kapitál, což jim

                                                
12 BAUM, S. a PAYEA K. The Benefits of Higher Education for Individuals and Society [online]. 2005, 7.
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poskytuje značnou výhodu a srovnatelnou pozici i oproti zdánlivě nesrovnatelným

organizacím.13

Je zde mnoho důvodů, proč by v zaměstnání člověk neměl ustat s rozvíjením svého

lidského kapitálu. Jedním z důvodů pro nepřetržitý rozvoj lidského kapitálu a pro podporu

vzdělávání jednotlivců organizacemi, se stává neustále měnící se trh práce a také rychlý

vývoj technologií a měnící se požadavky na profil zaměstnance. Díky měření lidského

kapitálu a schopnosti implementace zjištěných výsledků měření do podnikových strategií,

dokáže organizace snáze a efektivněji pracovat se svými zaměstnanci. Organizace samy by

proto z vlastního zájmu měly participovat na rozvoji svých zaměstnanců, v tomto rozvoji je

aktivně podporovat a dát zaměstnancům dostatečný prostor ke vzdělávání se,

neboť investice do rozvoje lidského kapitálu se podniku náležitě vyplatí.

1.4.3 Výhody vysokoškolského vzdělání pro společnost

Studenti, kteří zdárně ukončí vysokoškolské vzdělání, získají širokou škálu osobních,

finančních a jiných celoživotních výhod, zároveň společnost jako celek přijímá celou řadu

přímých a nepřímých výhod, pokud její občané měli přístup k vysokoškolskému vzdělání.

Mezi přínosy terciárního vzdělání pro společnost patří především:

♦ Vyšší úroveň vzdělání odpovídá nižší míře nezaměstnanosti a chudoby. Kromě placení

vyšších daní, je také u dospělých s vyšším vzděláním méně pravděpodobné, že budou

závislí na sociálních záchranných sítích a dávkách.

♦ Mezi absolventy terciárního vzdělání je nižší počet kuřáků. Vysokoškolsky vzdělaní

lidé více pozitivně vnímají vlastní zdraví. Je doložitelným faktem, že terciárně vzdělaní

lidé se dožívají v průměru více let, než sekundárně vzdělaní.

♦ Absolventi terciárního vzdělání, pokud jsou trestáni, dostávají nižší sazby trestů odnětí

svobody.

♦ Vyšší úrovně vzdělávání jsou korelovány s vyšší úrovní občanské participace, včetně

dobrovolnické práce, volební účasti a darování krve.14

                                                
13 MARŠÍKOVÁ, M., ŘEHOŘOVÁ P. a V. URBÁNEK. Lidský kapitál a očekávaná návratnost

do vysokoškolského vzdělávání v České republice a v zemích Evropské unie. 2005, 59-60. ISBN 80-7372-

024-8.
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Podpora společnosti pro zvyšování kvalifikace a individuální i celkové úrovně vzdělání by

měla být proto samozřejmostí. Vzhledem k vysokému rozsahu přínosů vysokoškolsky

vzdělaných lidí pro společnost, by stát měl mít za cíl kvalitní terciární sektor vzdělávání a

mezery v dostupnosti studia na vysoké škole by měly být záležitostí velmi významnou pro

každou zemi.

1.5 Kvalifikace a její struktura

Po ukončení vysoké školy by měli absolventi v ideálním případě nalézt uplatnění na trhu

práce a zároveň získat takovou pracovní pozici, která by odpovídala jejich znalostem

a dovednostem nabytých během procesu vzdělávání.15 Neustálé změny probíhající na trhu

práce se týkají se především snížení počtu zaměstnání vyžadujících jen nízkou kvalifikaci a

nárůstu počtu povolání vyžadujících střední a vysokou kvalifikaci. Odhaduje se, že v roce

2020 bude 31,5 % všech pracovních míst vyžadovat terciární vzdělání, které bude mít

zhruba 34 % pracovních sil. Přibližně polovina zaměstnání bude vyžadovat kvalifikace

střední úrovně, které bude mít asi 48 % pracovních sil. Kolem 18 % pracovních sil bude

mít jen nízkou nebo žádnou kvalifikaci.16

Ekonomický pokles a zvyšující se nezaměstnanost v některých zemích by mohly

v kombinaci s expanzivní vzdělávací politikou vést krátkodobě k situaci, kdy vysoce

vzdělaní lidé nebudou mít příležitost využít své kvalifikace a dovednosti v práci. Pokud

zvyšující se počet absolventů vysokých škol pracuje v povoláních s nízkou nebo střední

kvalifikací, představuje to ztrátu nebo kompetencí pro jednotlivce i pro společnost.17

                                                                                                                                                   
14 BAUM, S. a PAYEA K. The Benefits of Higher Education for Individuals and Society [online]. 2005, 6.

15 KOUCKÝ, J. a M. ZELENKA. Postavení vysokoškoláků a uplatnění absolventů vysokých škol na

pracovním trhu 2011 [online]. 2011.

16 KONOPÁSKOVÁ A. Nesoulad v kvalifikacích v Evropě [online]. Zpravodaj – odborné vzdělávání

v zahraničí. 2010.

17 KONOPÁSKOVÁ A. Nadbytečné vzdělání a nedostatečné učení [online]. Zpravodaj – odborné vzdělání

v zahraničí. 2008, s.5-7.
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Tabulka 1: Druhy nesouladu v kvalifikacích a jejich definice

Nadbytečné vzdělání - Overeducation Absolvovat více let vzděláváním než se vyžaduje v
současném zaměstnání.

Nedostatečné vzdělání - Undereducation Absolvovat méně let vzdělávání než se vyžaduje v
současném zaměstnání.

Nadbytečná kvalifikace - Overqualification Mít vyšší kvalifikaci, než se vyžaduje v současném
zaměstnání.

Nedostačující kvalifikace - Underqualification Mít nižší kvalifikace než se vyžaduje v současném
zaměstnání.

Nadbytečné kompetence - Overskilling Nemožnost plně využít kompetence a způsobilosti
v současném zaměstnání.

Nedostačující kompetence - Underskilling
Nedostatek kompetencí a způsobilosti nezbytných

k výkonu současného zaměstnání podle přijatelných
standardů.

Nedostatek odborných sil - Skoll shortage Poptávka po určitém druhu kompetencí přesahuje
nabídku.

Přebytek odborných sil - Skill surplus Nabídka lidí s určitými kompetencemi přesahuje
poptávku po nich.

Chybějící kompetence - Skill gap
Úroveň kompetencí je nižší, než je požadováno
k adekvátnímu výkonu zaměstnání nebo druh

kompetencí neodpovídá požadavkům zaměstnání.

Ekonomická zastaralost kompetencí - Economic
skills obsolescence

Kompetence, které byly využívány při výkonu
zaměstnání dříve, nejsou již žádané nebo méně

důležité.

Fyzická (technická) zastaralost - Physical
(technical) obsolescence

Fyzické či mentální způsobilosti nebo kompetence se
zhoršily vinou atrofie nebo opotřebení.

Vertikální nesoulad - Vertical mismatch Úroveň vzdělání nebo kompetencí je nižší nebo vyšší
než vyžadovaná úroveň.

Horizontální nesoulad - Horizontal mismatch
Úroveň vzdělání nebo kompetencí odpovídá

požadavkům zaměstnání, avšak druh vzdělání nebo
kompetencí je pro současné zaměstnání nevhodný.

Vytlačování/deklasování –
Crowding out/bumping down

Lépe kvalifikovaní pracovníci jsou přijímáni na
místa, která mohou zaujímat i méně kvalifikovaní

pracovníci a tudíž nahrazují (vytěsňují) méně
kvalifikované pracovníky z pracovních příležitostí,
které tradičně odpovídaly jejich úrovni kvalifikace.
Deklasování znamená, že tento proces probíhá shora

dolů a tlačí méně kvalifikované pracovníky do
zaměstnání ještě nižší úrovně. V extrémních

případech se pracovníci s nízkou kvalifikací mohou
stát nezaměstnanými.

Zdroj: KONOPÁSKOVÁ A. Nesoulad v kvalifikacích v Evropě [online]. Zpravodaj – odborné vzdělávání
v zahraničí. 2010
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Různé formy nesouladu v kvalifikacích ukazuje Tabulka 1: Druhy nesouladu

v kvalifikacích a jejich definice). Vertikální nesoulad může na individuální úrovni mít

formu „převzdělanosti“ (overeducation) nebo „podvzdělanosti“

(undereducation).K „převzdělanosti“ může dojít ze tří hlavních důvodů. Za prvé to může

znamenat, že vysokoškolské instituce nebyly schopny poskytnout absolventům takové

schopnosti a dovednosti, které zaměstnavatelé požadují. Za druhé není na trhu práce

dostatek pracovních pozic vyžadujících vysokoškolské vzdělání. Další možností je,

že absolventi nemusí najít odpovídající zaměstnání kvůli nedokonalostem trhu práce

nebo diskriminaci.18

Horizontální nesoulad znamená, že pro vykonávanou práci je nevhodný spíše druh

vzdělání než jeho stupeň. Ti, kteří mají ukončené odborné vzdělání, obvykle najdou

odpovídající zaměstnání lépe, než absolventi všeobecného vzdělávání.19 V EU pracuje

zhruba čtvrtina mladých absolventů vysoké školy na pracovních pozicích,

které vysokoškolskou úroveň nevyžadují. 20

K nesouladu v kvalifikacích může vést neúplnost informací o trhu práce, nedostatečné

investice do profesní přípravy a vzdělávací systémy neodpovídající na potřeby trhu práce.

Celkový nesoulad v kvalifikacích je ovlivňován fázemi hospodářského cyklu a vztahy

mezi různými druhy nesouladu. V dobách hospodářské prosperity vyplývá nesoulad

z nedostatku kvalifikací zejména v oborech, v nichž není dost lidí s určitým druhem

kvalifikace k tomu, aby uspokojili poptávku. K nedostatku odborných sil může dojít, jsou-

li pracovníci nedostatečně vzděláni nebo mají nedostatečné kompetence. Tyto nedostatky

mohou být napraveny dalším vzděláváním.21

                                                
18 KOUCKÝ, J. a M. ZELENKA. Postavení vysokoškoláků a uplatnění absolventů vysokých škol na

pracovním trhu 2011 [online]. 2011.

19 KONOPÁSKOVÁ A. Nesoulad v kvalifikacích v Evropě [online]. Zpravodaj – odborné vzdělávání

v zahraničí. 2010.

20 KOUCKÝ, J. a M. ZELENKA. Postavení vysokoškoláků a uplatnění absolventů vysokých škol na

pracovním trhu 2011 [online]. 2011.

21 KONOPÁSKOVÁ A. Nesoulad v kvalifikacích v Evropě [online]. Zpravodaj – odborné vzdělávání

v zahraničí. 2010.
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Projevy nesouladu v kvalifikacích se dají pozorovat i v závislosti na věku. Starší

pracovníci trpí spíše fyzickým (technickým) zastaráváním kompetencí. Nizozemské šetření

zjistilo, že 30 % kompetencí ze zkoumaného vzorku zastaralo s poločasem rozpadu od

deseti do patnácti let. Naproti tomu mladí pracovníci, nově vstupující na trh práce, se

setkávají především s nesouladem s tzv. nadbytečným vzděláním, které je spojeno

s nedostatečnou praxí. Nizozemská studie z roku 2002 shledala, že nadbytečné vzdělání se

snížilo ze 41,7 % u věkové skupiny 15-19 let, na 27 % u lidí ve věku 30-44 let a na 18 % u

věkové skupiny 49-64 let.22

Uvnitř podniků se problém nesouladu v kvalifikacích projevuje přebytkem vzdělání

a kompetencí v některých zaměstnáních a nedostatkem správných lidí pro jiná zaměstnání.

V hospodářsky nepříznivých časech je nejpravděpodobnější, že lidé s vysokou kvalifikací

přijmou zaměstnání nižší úrovně. Pro podniky může mít určité výhody zaměstnávat

někoho, kdo má pro své pracovní místo nadbytečné vzdělání, ukazuje se však,

že pracovníci se cítí v zaměstnání nižší úrovně zaskočeni a nespokojeni. Přestože studie

o nesouladu v kvalifikacích v EU ukazují, že je všudypřítomný, podniky vysvětlují,

že neposkytují profesní přípravu, protože nemají potřebu. Tento důvod je ve většině

členských států EU uváděn častěji, než nedostatek času nebo finančních prostředků.

Dokonce i mezi podniky, které profesní přípravu poskytují, odhaduje svou budoucí potřebu

kvalifikací jen 26 % z nich,23 a to i přesto, že koncept vzdělávání se na pracovišti je obecně

považován za důležitý mechanismus pro hospodářský růst, inovace

a konkurenceschopnost. Více pozornosti je proto třeba věnovat struktuře a podmínkám

při práci, které budou usnadňovat učení, lépe využívat portfolia dovedností jednotlivých

zaměstnanců. Je nutné zabývat se hlavním úkolem pracovního života, kterým je rozvíjení

nové a flexibilní organizace práce s větším prostorem pro sebeřízení, učení a rozvoj.24

                                                
22 KONOPÁSKOVÁ A. Nesoulad v kvalifikacích v Evropě [online]. Zpravodaj – odborné vzdělávání

v zahraničí. 2010.

23 Tamtéž.

24 KONOPÁSKOVÁ A. Nadbytečné vzdělání a nedostatečné učení [online]. Zpravodaj – odborné vzdělání

v zahraničí. 2008, s. 3-6.



31

V současné době se klade důraz především následující kompetence:

• Znalost cizích jazyků

• Používání výpočetní techniky

• Ochota učit se, adaptabilita, flexibilita

• Schopnost rozhodovat se a nést zodpovědnost

• Zacházení s informacemi a schopnost týmové práce25

Jednou z možností řešení současného stavu by byl systém, který by dokázal předpovídat

potřebu kvalifikací na trhu práce. K tomu by v EU byl třeba více rozpracovaný systém

sběru informací, který by poskytoval více informací o nesouladu kvalifikací. Vzhledem

k stárnutí evropské populace je také problém zastarávání kompetencí stále závažnější.

Pokud se nezmění postoj podniků k internímu vzdělávání svých zaměstnanců, může

tato situace vést k mnoha nesouladům v kvalifikacích.26

                                                
25 DUŠKOVÁ, K. Možnost uplatnění absolventů na trhu práce [online]. 2011.

26 KONOPÁSKOVÁ A. Nadbytečné vzdělání a nedostatečné učení [online]. Zpravodaj – odborné vzdělání

v zahraničí. 2008, s. 3-6.
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2. Charakteristika vysokého školství ve vybraných zemích

Evropy

V tomto oddílu diplomové práce se zaměřuji na charakterizování systému

vysokoškolského vzdělávání ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska

a v České republice. Záměrně jsem zvolila tyto dva státy, protože v České republice

je otázka reformy terciárního vzdělání velmi aktuální. Neustálé diskuse na toto téma

probíhají nejen v odborných kruzích, ale již dlouhou dobu se tato reforma terciárního

vzdělávání chystá v našich zákonodárných kruzích, prozatím však má jen rámcovou

podobu. Jelikož ve Spojeném království proběhla reforma před již lety, mohla by se

reforma v České republice inspirovat právě reformou ve Spojeném království.

2.1 Terciární vzdělávání ve Spojeném království Velké Británie a

Severního Irska

Spojené království Velké Británie a Severního Irska se dělí na Anglii, Wales, Skotsko

a Severní Irsko. V každé této části Spojeného království se můžeme setkat s odlišnostmi

nejenom v celkovém systému správy jednotlivých částí, ale také ve školství a jeho

financování. Každá část má určitou míru samostatnosti v rozhodování o svém území

a může se tak do určité míry odlišovat v zákonech, ustanoveních a předpisech od ostatních

částí Spojeného království.

2.1.1 Specifikace terciárního vzdělávání v Anglii a Walesu

V této diplomové práci budu považovat za stěžejní systém terciárního vzdělávání a jeho

financování v Anglii a Walesu a pokusím se pouze nastínit odlišnosti, které se vyskytují

ve Skotsku a Severním Irsku. Vysokoškolský systém Anglie následně využiji i v dalších

oddílech této práce po komparaci s Českou republikou.
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Vysokoškolský systém vzdělávání v Anglii a Walesu
Dle Zákona o školské reformě z roku 1988 (Education Reform Act 1988)

je charakterizováno vysokoškolské vzdělávání jako „vzdělávání poskytované

prostřednictvím studia jakéhokoliv druhu zmíněného v seznamu 6 zákona“, to je „studium

vyššího standardu než je standard studia vedoucí k General Certificate of Education

Advanced-level nebo k Business and Technology Education Council National Diploma

či Certificate (národnímu diplomu či osvědčení Rady pro obchodní a technologické

vzdělávání)“.27

Do nedávné doby neexistoval ucelený zákon či předpis upravující vysokoškolské

vzdělávání. V současné době vymezují terciární vzdělávání konkrétní ustanovení, předpisy

a jednotlivé zákony. Zákon o dalším a vysokoškolském vzdělávání z roku 1992 (Further

and Higher Education Act 1992), který zavedl mnoho reforem, včetně ustanovení

jednotného rámce a jednotné struktury financování pro všechny vysokoškolské instituce

a umožnil také všem institucím, které splní konkrétní kritéria, aby přijaly název

univerzita.28 Jednotná struktura financování, kterou zavedl tento zákon byla pozdějšími

zákony a předpisy pozměněna, ovšem kritéria charakterizování vysokoškolských institucí

zůstala stejná.

Univerzity v Anglii a Walesu jsou rozmanité, liší se velikostí, posláním a historií.

Univerzity jsou samosprávné instituce a každá si určuje, jaké tituly a kvalifikace bude

nabízet. Univerzity se dělí na „staré“ (old) univerzity neboli univerzity „před rokem 1992“

(pre-1992) a „nové“ (new) univerzity neboli univerzity „po roce 1992“ (post-1992).

„Nové“ univerzity získaly univerzitní status podle Zákona o dalším a vysokoškolském

vzdělávání z roku 1992. Většina „novějších“ (newer, post-1992) univerzit a některé další

vysokoškolské instituce fungují podle právního dokumentu Instrument of Government a

podle Articles of Government. Neuniverzitní vysokoškolské instituce zahrnují koleje

vysokoškolského vzdělávání (Colleges of Higher Education) a malý počet univerzitních

kolejí (University Colleges). Univerzitní koleje jsou samostatné instituce, které vytvářÍ

                                                
27 UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHEN IRELAND. Education reform act 1988.

28 UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHEN IRELAND. Further and Higher

Education Act 1992.
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federální univerzity, například Londýnská univerzita (London University). Koleje

vysokoškolského vzdělávání se liší podle velikosti, poslání, nabízených předmětů a

historie. Všechny koleje jsou nyní samosprávnými institucemi. Vlivem pokračujícího

rozšiřování vysokoškolského studia se toto vzdělání se stále častěji poskytuje v některých

kolejích dalšího vzdělávání (Further Education Colleges). Otevřená univerzita neboli

Open University je hlavním poskytovatelem vysokoškolského studia prostřednictvím

distančního učení.29

Žádosti o denní vysokoškolské studium (Fulltime Study) jsou zpracovávány centrální

clearingovou institucí Universities and Colleges Admissions Service (Služba pro přijímání

na univerzity a koleje) obvykle na podzim, rok před zahájením studia. Žádosti o studium

postgraduální a studium v jiném časovém rozložení (part-time) zpracovává přímo

univerzita nebo kolej. Díky velkému zájmu o studium na univerzitách se stává běžné

soupeření o studijní místa. Vysoké školy proto v praxi vyžadují kvalifikace značně vyšší

úrovně než by mělo být požadované minimum.30

Základní principy a legislativa

Významnější reformy zavedené konzervativní vládou od roku 1979 zahrnují Zákon

o školské reformě z roku 1988 (Education Reform Act 1988), který poprvé zavedl

ve školách národní kurikulum. Tento zákon také poskytl školám velkou míru finančních

pravomocí, které (spolu s další legislativou schválenou v průběhu 80. let) rozšířily finanční

a manažerské pravomoci řídicích orgánů škol.31 Zákon o dalším a vysokoškolském

vzdělávání z roku 1992 (Further and Higher Education Act 1992) upustil od dělení

na univerzity a polytechniky a ustavil nové rady pro financování dalšího i vysokoškolského

vzdělávání. Zákon také vyňal instituce dalšího vzdělávání z kontroly místních úřadů a ty se

staly samostatnými právnickými osobami.32 Velká část základního zákona o vzdělávání je

                                                
29 SPRACHMODUL BERUFUNGVERFAHREN. The British University System. British Universities

[online].

30 EURYDICE. Spojené Království: Anglie, Wales a Severní Irsko [online]. 2003, 37.

31 UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHEN IRELAND. Education reform act 1988

32 UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHEN IRELAND. Further and Higher

Education Act 1992.
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nyní začleněna do školského zákona z roku 1996 (Education Act 1996), který zrušil

a sjednotil dřívější legislativu, aniž by změnil její dopad. Zákon o učitelství a vysokém

školství z roku 1998 (Teaching and Higher Education Act 1998) vytvořil nové předpisy

týkající se vzdělávání učitelů a studentských poplatků, stipendií a půjček.33

Správa vzdělávacího systému

Vláda pomáhá vytvářet obecnou rámcovou politiku vzdělávání a odborné přípravy

a spolupracuje s dalšími ústředními a místními orgány na realizaci této politiky. Financuje

také veřejné orgány, které se na vzdělávání a profesní přípravě podílejí. Rady

pro financování vysokoškolského vzdělávání pro Anglii a Wales (Higher Education

Funding Councils for England and Wales) jsou veřejnými orgány, jejichž členové jsou

v Anglii jmenováni ministrem a ve Walesu národním shromážděním. Rady pro financování

rozdělují veřejné prostředky na vzdělávání a výzkum univerzitám a dalším institucím,

které poskytují vysokoškolské vzdělávání. Rada pro vysokoškolské vzdělávání ve Walesu

(Higher Education Council for Wales) je nyní běžně označována jako Higher Education

Council.34

Financování, školné, půjčky a stipendia

Finanční prostředky různým veřejnoprávním a soukromoprávním agenturám včetně Rady

pro vzdělávání a kvalifikace (Learning and Skills Council – LSC) a Rady pro financování

vysokoškolského vzdělávání pro Anglii (Higher Education Funding Council for England –

HEFCE) poskytuje v Anglii Ministerstvo školství a kvalifikací (Department for Education

and Skills – DfES). DfES uděluje příspěvky i místním úřadům, aby byly zajištěny

konkrétní vládní priority. Školy dostávají finanční prostředky od místní správy,

které pocházejí z centrálních zdrojů a z prostředků místních správ určených pro místní

vzdělávání. Nový systém financování místních školských úřadů vstoupil v platnost

v dubnu 2003. Místním úřadům je k pokrytí výdajů za veškeré služby přidělena příjmová

dotace (Revenue Support Grant – RSG) na základě určitého vzorce označeného

jako normativ sdílených výdajů (Formula Spending Share – FSS), jehož součástí je

předpoklad navýšení financování místních úřadů z obecní daně (Council Tax – místní daně

                                                
33 EURYDICE. Spojené Království: Anglie, Wales a Severní Irsko [online]. 2003, 10.

34 Tamtéž, s. 10-13.
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z nemovitostí). Součástí FSS je normativ sdílených výdajů na vzdělávání (Education

Formula Spending Share – EFSS). EFSS je rozdělen do bloků financování určeného

pro školy a pro stanovené funkce místního školského úřadu. Rozdělení slouží k tomu,

aby bylo jasné, jaké prostředky jsou podle ústřední vlády určeny pro potřeby škol. Kromě

toho mohou místní úřady věnovat na vzdělávání další příjmové zdroje. Ústřední správa

stanovuje každoročně objem finančních prostředků, které si místní úřad může vypůjčit

na financování investičních výdajů (definovaných jako výdaje, které vytvářejí

nebo uchovávají majetek s dlouhou životností, např. budovy, stroje nebo velké položky

vybavení) a na všechny své služby. Každý místní úřad dostává Roční investiční směrnice

(Annual Capital Guideline), které představují vládní odhad potřeb investičních výdajů

daného místního úřadu. Dalšími potenciálními zdroji investic jsou prostředky nabízené

v rámci projektu Nová politika pro školy (New Deal for Schools scheme) a prostředky

soukromých finančních iniciativ. Pokud jde o příjmové zdroje, je věcí každého místního

úřadu určit, jak disponibilní finanční prostředky rozdělí mezi jednotlivé služby včetně

vzdělávání, s přihlédnutím ke svým zákonným povinnostem a k místním potřebám

a prioritám.35

Ve Walesu veškeré státní finanční prostředky na vzdělávání přiděluje předsednictvo

Velšského národního shromáždění (Welsh Assembly Government – WAG). WAG

rozhoduje o tom, jaké částky budou vydány na různé oblasti činností včetně vzdělávání

a přiděluje prostředky místním úřadům a Národní radě pro vzdělávání a odbornou přípravu

ve Walesu (National Council for Education and Training for Wales) označované jako

Národní rada – ELWa (National Council – ELWa) a Radě pro financování

vysokoškolského vzdělávání ve Walesu (Higher Education Funding Council for Wales)

též známé jako Rada pro vysokoškolské vzdělávání (Higher Education Council –

HEFCW).36

                                                
35 EURYDICE. Spojené Království: Anglie, Wales a Severní Irsko [online]. 2003, 15.

36 WELSH GOVERNMENT. Higher education. The Welsch Government support a strong and varied

Higher Education sector in Wales [online].
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Soukromé školy

Školy mimo dotovaný sektor jsou označovány jako nezávislé školy (Independent Schools).

Některé zavedené sekundární (senior) školy jsou známé jako veřejné školy (Public

Schools). Většina internátních škol jsou nezávislé školy. Nezávislé školy nedostávají žádné

přímé státní dotace, ale jsou financovány ze školného a z příjmů z investic. Většina z nich

je provozována správními radami (Boards of Governors) jako nevýdělečné organizace.

Nezávislé školy musí být registrovány Ministerstvem školství a kvalifikací (DfES) nebo

Ministerstvem školství a odborné přípravy (DfTE) ve Walesu. Nevyžaduje se,

aby soukromé školy vyučovaly podle národního kurikula, musí však přesvědčit inspektory

o tom, že jejich kurikulum má nezbytnou hloubku a šíři a je vhodné pro věk, schopnosti

a způsobilosti jejich žáků a pro jakékoliv zvláštní vzdělávací potřeby, které mohou mít.

Nabízejí stejný rozsah veřejně uznávaných kvalifikací, jako školy v dotovaném sektoru,

i když se nemusí účastnit hodnocení podle národního kurikula. Nezávislé školy navštěvuje

přibližně sedm procent žáků v Anglii. Existuje jen jedna nezávislá (nedotovaná) univerzita,

University of Buckingham, samosprávná instituce s pravomocí udělovat vlastní

akademické tituly. Dále se zde nachází malý počet soukromých vysokoškolských institucí.

Tyto instituce nedostávají žádné přímé státní dotace. Studenti určitých kurzů však

v závislosti na své finanční situaci mohou mít nárok na finanční pomoc ve formě půjčky,

příspěvku na školné a studentské podpory.37

2.1.2 Specifikace terciárního vzdělávání v Severním Irsku

Zákonný rámec, v němž funguje vysokoškolské vzdělávání v Severním Irsku, je částečně

odlišný od Anglie a Walesu. V mnoha ohledech je však úprava vysokoškolského

vzdělávání velmi podobná.

Vysokoškolské vzdělávání poskytují dvě univerzity. Sloučení Ulsterské polytechniky

(Ulster Polytechnic) a Nové univerzity v Ulstru (New University of Ulster), které v roce

1984 vytvořilo Ulsterskou univerzitu (University of Ulster), odstranilo ostrou hranici,

která oddělovala univerzity od polytechnik a kolejí. Určitý počet hlavně profesních kurzů

                                                
37 EURYDICE. Spojené Království: Anglie, Wales a Severní Irsko [online]. 2003, 18-19.
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vysokoškolského vzdělávání, které pokrývají velký rozsah oborů, poskytují také koleje

dalšího vzdělávání. Vysokoškolské instituce financuje Ministerstvo zaměstnanosti

a vzdělávání na doporučení Rady Severního Irska pro vysokoškolské vzdělávání a Rady

pro financování vysokoškolského vzdělávání v Anglii (Higher Education Funding Council

for England – HEFCE).38

2.1.3 Specifikace terciárního vzdělávání ve Skotsku

Vysokoškolské vzdělání ve Skotsku má dlouhou historii. Čtyři nejstarší vysoké školy byly

založeny v 15. a 16. Století. Vzhledem k tomu, že Open Universita také působí ve Skotsku,

je zde celkový počet vysokých škol 15. Zbývajícími vysokoškolskými institucemi, které

sice nejsou samy univerzity, jsou Royal Scottish Academy of Music and Drama (v

Glasgow), Glasgow School of Art, Edinburgh College of Art, University of the Highlands

and Islands, Millenium Institute a Scottish Agricultural College (Skotská zemědělská

vysoká škola).39

Instituce Learndirect scotland, Skills Development Scotland and Futureskills Scotland

studujícím poskytují komplexní informace a rady, které studentům umožní činit

informovaná rozhodnutí o jejich budoucnosti. Learndirect Scotland poskytuje informace

o možnostech vzdělávání, které jsou dispozici v celém Skotsku, Careers Scotland

poskytuje podrobný návod na možnou budoucí kariéru a potřebné dovednosti a Future

Skills Scotland hodnotí budoucí potřeby kvalifikace ve stále měnícím se ekonomické

prostředí. V roce 1992 zákon také vytvořil samostatný Scottish Higher Education Funding

Council (SHEFC). Tato akce vytvořila odlišné skotské těleso schopné přijmout zásadní

rozhodnutí ovlivňující budoucnost vysokého školství ve Skotsku. Od 1. července 1999,

v rámci pravomocí, stanovených v roce 1992 zákonem,  Scottish Further Education

Funding Council (SFEFC) začal se svou činností a nahradil bývalý Funding Unit of the

                                                
38 EURYDICE. Spojené Království: Anglie, Wales a Severní Irsko [online]. 2003, s. 57.

39 EURYDICE. Organisation of the education system in the United Kingdom – Scotland [online]. 2008/09,

101.
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then Scottish Office Education and Industry Department (pozdější Scottish Government

Lifelong Learning Directorate).40

Co se týče financování, v květnu 2003 oznámila Skotská vláda zavedení finanční podpory

až do výše 1500 eur za rok pro všechny ve věku 16 až 19 z nízko-příjmových rodin

na středních a vysokých školách. Smyslem bylo motivovat k pokračování ve vzdělávání

i po datu, kdy je ze zákona dovoleno opustit školu. Program podpory Education

Maintenance Allowances (EMAS) byl zaveden v roce 2004/05 pro studenty ve věku 16

a 17 let. V plném provedení, od 16 až do 19 let, byla podpora uskutečněna v roce 2007/08.

The Further and Higher Education Act byl rozpuštěn roku 2005 a SFEFC vytvořil nový

Scottish Funding Council (SFC). Sloučení obou Rad pro financování (Funding Councils)

umožňuje větší strategický přehled a zvýšení transparentnosti. SFC je zodpovědný

za financování Skotských kolejí a univerzit s výjimkou Scottish Agricultural College,

která je i nadále ústřední instituce a je financován skotskou vládou z Ředitelství

pro zemědělství a rozvoj venkova (Agriculture and Rural Development Directorate).41

The Student Awards Agency for Scotland (SAAS), přes Students’ Allowances Scheme,

pomáhá studentům na univerzitách nebo vysokých školách. Skoti a studenti z Evropské

unie (dále jen EU) studující na skotské instituci mají nárok na bezplatnou výuku

a na podporu na životní náklady prostřednictvím částečných úvěrů (Student Loan

Scheme).42 Mladí studenti z rodin s nízkými příjmy mohou získat část podpory

poskytovanou jako stipendium Young Students’ Bursary, které nemusí splatit. Některé

další skupiny studentů (včetně zdravotně postižených studentů a studentů s rodinnými

příslušníky), mají také nárok na zvláštní pomoc prostřednictvím nevratných doplňkových

grantů a stipendií. Od září 2006 univerzity a vysoké školy v Anglii, Walesu a Severním

Irsku mají různá opatření pro vyměřování poplatků. Studenti žijící ve Skotsku, kteří studují

jinde ve Velké Británii si mohou půjčit až 3000 liber od SAAS na pokrytí nákladů

                                                
40 EURYDICE. Organisation of the education system in the United Kingdom – Scotland [online]. 2008/09,

102-104.

41 SCOTTISH FUNDING COUNCIL. What we do [online].

42 SAAS – STUDENT AWARDS AGENCY FOR SCOTLAND [online].
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a poplatků. Mají také nárok na podporu na životní náklady ve formě částečného úvěru

a mají nárok také na stipendium Students’ Bursary a doplňkové granty.43

2.1.4 Financování vysokoškolského vzdělávání v Anglii a Walesu

Vysokoškolské instituce byly financovány zejména z centrálního rozpočtu prostřednictvím

Rad pro financování vysokoškolského vzdělávání v Anglii (Higher Education Funding

Councils for England – HEFCE) a Rady pro financování vysokoškolského vzdělávání

ve Walesu (Higher Education Funding Council for Wales) označované jako Higher

Education Council – ELWa). Tyto finanční rady odpovídají za stanovení metod, jimiž jsou

finanční prostředky přidělovány jednotlivým institucím v rámci četných vládních nařízení.

Přidělování finančních prostředků na výuku závisí převážně na počtu studentů

a na předmětech, které instituce vyučuje. Naopak téměř všechny finanční prostředky

určené pro výzkum jsou závislé na jeho kvalitě a objemu. K dalším zdrojům financování

patří granty na výzkum a smlouvy přidělované radami pro výzkum, školné placené

zahraničními studenty a od roku 1998 příspěvky na školné placené domácími studenty.

Dalšími zdroji mohou být také příjmy od charitativní nebo průmyslových firem, dotace,

ubytovací, stravovací a konferenční služby.44

Vývoj ve financování vysokoškolského vzdělávání v Anglii a Walesu

Od roku 1998/99 se od nových studentů ze Spojeného království a Evropské unie

vyžadovalo, aby platili příspěvek na úhradu školného stanovený podle výše jejich příjmů.

Mnozí studenti však měli nárok na podporu při úhradě nákladů na školné; výše podpory

závisela na jejich vlastním příjmu, na příjmu jejich rodičů nebo manžela či manželky. Od

roku 1999/2000 byla stipendia na úhradu životních nákladů, která byla dostupná mnoha

studentům, nahrazena půjčkami, z nichž část byla upravena podle výše příjmu.

Předpokladem půjček bylo, aby dlužníci splatili v reálných termínech zhruba stejnou

částku, jakou si půjčili. Tempo splácení záviselo na výši příjmu vypůjčovatele

po absolvování vysoké školy, na tomto principu půjčky na studium stále fungují. Velšské
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národní shromáždění nedávno znovu zavedlo stipendia pro studenty ve Walesu. Stipendia

Národního shromáždění (Assembly Learning Grants) byla pro studenty pocházející z rodin

s nízkými příjmy zavedena od září roku 2002.45

První školné ve výši 1000 liber bylo zavedeno v akademickém roce 1998/1999 a bylo

každoročně upravováno o výši inflace. Posledním rokem, kdy se aplikoval tento tzv. starý

systém, byl rok 2005/2006 a v této době činilo školné 1175 liber. Od roku 2006 se systém

placení školného změnil. Školy měly možnost vybírat školné až 3000 liber a jednalo se

o systém odloženého školného. Toto školné se každoročně zvyšovalo o míru inflace a

pro akademický rok 2009/2010 byla jeho maximální výše stanovena na 3225 liber ročně.

Téměř všechny univerzity v Anglii a Severním Irsku volily tuto maximální hranici.

Studenti neplatili školné předem, ale brali si půjčku, která se splácí až po ukončení studia

v závislosti na jejich příjmu. Čím vyššího příjmu absolvent dosáhne, tím rychleji půjčku

splácí.46 Půjčky jsou nabízeny s nulovou reálnou úrokovou sazbu. Všechny úvěry, které se

nesplatí po 25 letech, budou odpuštěny. Vysoké školy byly v letech 2009-2010

financovány kombinací podpory poplatníka (asi 4.300 liber na studenta) a poplatky (do

maximální výše 3.225 liber).47 Následné zvýšení bylo spojeno s úrovní inflace, v roce

2010/11 činily poplatky 3290 liber a v 2011/12 akademického roku, to bylo 3375 liber.48

Současný stav v terciárním školství v Anglii a Walesu

Před rokem 2004 byl schválen zákon o tom, že se vláda zaváže k nezávislému přezkumu

školného v Anglii. Doporučení týkají se budoucí poplatkové politiky a finanční pomoci

studentům byly zveřejněny v říjnu 2010 ve zprávě Browne. Vláda přijala většinu

doporučení obsažených ve zprávě a oznámila své plány na reformu financování vysokého

školství v listopadu 2010. Změny školného byly schváleny parlamentem v prosinci 2010.

Bílá kniha o vysokoškolském vzdělávání byla zveřejněna dne 28. června 2011. Podle Bílé

knihy vláda naplánovala ve vysokoškolském vzdělávání:

♦ přezkum spolupráce mezi univerzitami a průmyslem
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46 MARŠÍKOVÁ, K. Financování vysokoškolského vzdělávání ve vybraných zemích EU [online]. 2009, 2.

47 BARR, N. Paying for higher education: What policies, in what order? [online]. 2010, 2-20.
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♦ podporování univerzit, aby se aktivně zapojily se zaměstnavateli na akreditaci

univerzitních programů

♦ větší odpovědnost univerzit za kvalitu výuky a také aby univerzity umožnily studentům

spuštění hodnocení kvality

♦ uvolnit počet studentů tím, že se vytvoří kolem 85 000 volných míst díky

neomezenému náboru studentů, kteří mají velmi vysoké známky a dále vytvoření

flexibilního rozpětí míst, v plánu je také odměňovat kvalitní studenty zpoplatněním

studia v průměru £ 7 500 nebo méně

♦ zajistit, aby Office for Fair Access (Úřad pro spravedlivý přístup) byl lépe financován

♦ podporovat širší škálu alternativních poskytovatelů

♦ reformu právního rámce49

Konkrétní priority pro vysoké školství jsou stanoveny ministrem ve výročním grantovém

dopise pro Higher Education Funding Council for England (HEFCE). Za prioritní se

v dopise stanovilo: dotace pro rok 2012/13 na podporu sociální mobility, spravedlivého

přístupu a rozšíření participace (prostřednictvím nového Národního stipendijního

programu, který buyl zaveden od roku 2012), zlepšení kvality informací pro studenty

(včetně postgraduálních studentů) a podpoření užších pracovních vztahů mezi podniky

a odvětvími vysokoškolského vzdělávání. Dopis také stanovuje priority pro financování

výuky ve vysokoškolském vzdělávání, které zohledňují dodatečné náklady spojené

s výukou předmětů jako je medicína, věda, inženýrství, zemědělství a náklady spojené

s předměty, které jsou strategicky důležité. Mezi další priority má patřit posun směrem

k přístupu založeném na rizicích zajišťování kvality v oblasti vysokoškolského vzdělávání

a sledování dopadu změn na režim financování a počet studentů. Tyto priority jsou

nastaveny v rámci hlavního důrazu vlády na snižování fiskálního deficitu.50

Nové školné a finanční podpůrný balíček od září 2012 zahrnovalo zvýšení základní sazby

poplatku za studium. Instituce mohou vybírat školné 6000 liber (při současném kurzu cca

180 000 Kč) a také si mohou účtovat poplatek i přes tuto částku až do výše 9000 liber

                                                
49 EURYPEDIA. United Kingdom (England) [online]. 2012.

50 Tamtéž.



43

(přibližně 270 000 Kč) na zvláštní schválení Office for Fair Access. Školné je splatné poté,

co student dokončí svá studia.51 Vláda také změnila podmínky splácení úvěru, zvýšila limit

pro splácení na 21.000 liber, zpoplatnila reálné úrokové míry z úvěrů pro ty, kteří splácejí,

a prodloužila maximální dobu trvání úvěrů na 25 až 30 let. Zároveň vláda také zavedla

poskytování půjčky bez poplatků, která je nově dostupná i pro studenty studující

na částečný úvazek (studenty kombinovaného a distančního studia). Průměrné školné

po slevách je ve výši přibližně 8070 liber pro školní rok. 2012/13. Tento systém se týká

studentů v Anglii začínající své studium od akademického roku 2012/13.52

Průměrný poplatek přes 8000 liber znamená, že Anglie má druhé nejvyšší (průměrné)

poplatky ve vyspělém světě a nejvyšší v každém z „veřejných“ systémů. Tento balíček

reforem byl přichystán s progresivnějším rozložením splátek. Nejvíce vydělávající

absolventi budou splácet výrazně více, nejméně vydělávající poněkud méně v závislosti

na použitých předpokladech. V průměru budou absolventi splácet celkově více, protože

budou splácet déle. Toto úvěrování znamená, že placení školného povede k okamžitému

snížení veřejných výdajů a pomůže snížit deficit. Nicméně tyto změny budou také

zvyšovat státní dluh v krátkodobém až střednědobém horizontu. Rozsah skutečné úspory

byla zpochybněna některými komentátory, kteří věří, že vládní model splácení je příliš

optimistický. Dle jejich názoru by se mohly zvýšit veřejné náklady na půjčky, a pokud by

počet studentů zůstal konstantní, bylo by nutné úspory realizovat jinde. Finanční dopad

na vysoké školy bude záviset z velké části na výši jejich poplatků a jak povedou

tyto změny ke kontrole počtu studentů. Očekává se, že v dalších letech bude počet nových

studentů stejný jako v roce 2012, když byly poplatky zavedeny a zvýšeny z předchozích

let. Hlubší a delší propad v počtu studentů by na některých univerzitách mohl s velkou

pravděpodobností způsobit finanční problémy.53
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Finanční podpory a granty pro studenty v Anglii

Za finanční podporu pro studenty je odpovědný úřad Department for Business, Innovation

and Skills (BIS). Jsou-li zavedeny změny v systému pro finanční podporu, rok, ve kterém

student začal kurz je referenční rok pro finanční opatření. Kromě grantů a půjček, mohou

existovat také dodatečné podpory pro studenty se speciálními finančními potřebami

a také další pomoc pro studenty, kteří mají rodinné příslušníky, kteří jsou na nich závislí.

Všechny tyto pomoci závisí na příjmech studenta a jeho rodinných příslušníků. Pomoc je

k dispozici i pro studenty s postižením a mentální nebo specifickou poruchou učení.

Studenti obecně mohou žádat o finanční podporu od vlády přes Student Finance

England.54 Pro správu studentských půjček pro udržení (životních nákladů), které byly

zavedeny k nahrazení bývalého systému stipendií, byla založena v roce 1990 Student

Loans Company (SLC). SLC je neveřejná organizace, která poskytuje finanční služby,

pokud jde o půjčky a granty, studentům ze čtyř vzdělávacích systémů ve Velké Británii.55

SLC je také způsob řízení přechodu ze stávající posudkové služby spravované Místními

úřady pro vzdělání (LEAs – Local Education Authorities) po celé Anglii.56

V současné době existují dvě studentské půjčky, na které studenti mají nárok. Jedná se

o úvěr na školné (na pomoc s celkovými náklady na školné) a o půjčku na udržení (pomoc

s ubytováním a dalšími životními náklady). Úvěr na školné se platí přímo instituci

a pokrývá celou částku poplatků. Vládní politika je taková, že tyto půjčky by měly být

k dispozici za příznivých podmínek. Úrokové sazby jsou indexovány k inflaci a dlužníci

splatí, v reálném vyjádření, zhruba stejnou částku, jakou si půjčili. Dlužníci nejsou povinni

vrátit částku, dokud absolvent nezačne vydělávat přes 15 000 liber ročně. Pro studenty,

začínající kurzy v roce 2012 nebo později, schválil parlament (s výhradou) zvýšení

na 21 000 liber. Platby jsou shromažďovány prostřednictvím daňového systému.

U studentských půjček narůstá úrok od data, kdy byly půjčky vyplaceny, až dokud
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nebudou splaceny v plné výši. Obecně platí, že se úroková sazba na studentské půjčky

nastavuje v září každého roku.57

Všichni vysokoškoláci v prezenčním studiu (první cyklus) mohou požádat o úvěr

na udržení na pomoc pro úhradu nákladů na živobytí. Přesná částka, kterou si lze vypůjčit

na úhradu životních nákladů, závisí na několika faktorech, včetně příjmů domácnosti,

bydliště, a pomoci přijaté přes stipendium.58 Soukromí poskytovatelé terciárního vzdělání

nedostávají žádné přímé státní dotace. Nicméně studenti určitých kurzů jsou způsobilí

k finanční pomoci na stejném základě jako studenti z jiných institucí. Maximální výše

půjčky na udržení pro studenty, počínaje začátkem jejich studia v roce 2010/11 a 2011/12,

byla 3838 liber pro bydlící doma, 4950 liber žijící daleko od domova mimo Londýn a 6928

liber žije daleko od domova v Londýně. Maximální výše půjčky na udržení pro studenty

počínaje začátkem jejich studia v 2012/13 je 4375 liber pro bydlící doma, 5500 liber žijící

daleko od domova mimo Londýn a 7675 liber žijící daleko od domova v Londýně. Pro rok

2010/11 a 2011/12, mohou studenti požádat o stipendium na pomoc s životními náklady,

pokud jejich příjem domácnosti je 50 020 liber nebo méně. Přesná částka, kterou si lze

vypůjčit, závisí na příjmu domácnosti, bydlišti, datu začátku kurzu, ročníku a úrovni grantu

na udržení. Maximální grant na udržení činil 2906 liber pro 2010/11 i pro 2011/12. Pro rok

2012/13 je pak maximální grant na udržení 3250 liber.59

Jednotlivé instituce mohou také poskytnout nezávaznou podporu některým studentům.

Mnohé z těchto podpor jsou ve formě stipendia na majetkové poměry, ale některé instituce

poskytují také finanční podporu založenou na potřebách, např. pro studenty z místních škol

a vysokých škol v závislosti na akademických zásluhách na bázi stipendií. Pokud student

obdržel úplné stipendium a platil maximální školné, byla vysoká škola povinna nabídnout

minimální stipendium 329 liber v roce 2010/11 a 338 liber v roce 2011/12. Dále je

zde omezený počet "Dance and drama" stipendií, které jsou k dispozici pro studenty
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nad 16 let, kteří se chtějí účastnit studia vedoucího k Trinity College London kvalifikaci

v jednom z 21 akreditovaných soukromých škol tance a dramatického umění.60

Rozdílné podmínky se vztahují pro distanční a kombinované studenty. Studenti

na částečný úvazek (kombinovaní a distanční studenti) s příjmy domácností pod 27.506

liber mohou získat Grant na pomoc s náklady na školné nebo Grant pomoci s jinými

studijních náklady jako jsou materiály, knihy a cestování. Maximální grant byl 1495 liber

pro oba školní roky 2010/11 a 2011/12. Pro rok 2010/11 a 2011/12, nebyly k dispozici

úvěry na školné pro studenty na částečný úvazek. Od září 2012, po přezkoumání Browne,

studenti na částečný úvazek, kteří začínají svůj první ročník, a kteří studují 25 procent

svého času, mohou požádat o půjčku na školné.61

Postgraduální studenti nemají žádný nárok na finanční podporu. Odměny či stipendia

pro postgraduální studium jsou k dispozici na základě výběrového řízení pro schválené

kurzy. Dostupnost financování doktorského studia je do značné míry závislé na oboru

a instituci. Mezi nejčastější zdroje doktorského financování ve Velké Británii jsou:

♦ Rada pro výzkum: financování obvykle získávají prostřednictvím institucí;

♦ institucionální financování: instituce mohou prominout poplatky nebo přiznat

stipendium prostřednictvím otevřeného výběrového řízení;

♦ charitativní nebo soukromé financování;

♦ dohoda o spolupráci ve financování: v některých případech jsou doktorská stipendia

nabízena ve spolupráci s institucemi nebo výzkumnou organizací a externími subjekty,

například ve spolupráci s průmyslovými společnostmi;

♦ zaměstnavatel: někteří zaměstnavatelé spolufinancují doktorské studium svých

zaměstnanců fondem zaměstnanců buď jako součást politiky rozvoje zaměstnanců;

♦ samofinancování: postgraduální studenti mohou financovat své studium

prostřednictvím soukromých půjček nebo placeného zaměstnání.62
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Lze konstatovat, že vysokoškolské vzdělávání, se zaměřením na Anglii a Wales, má

hluboce propracovaný nejen systém školného a půjček na něj, ale také značně promyšlený

souhrn grantů a finanční pomoci pro studenty. Cílem reformy financování vysokého

školství bylo na jedné straně ulehčení státnímu rozpočtu, na druhé straně pak snaha,

aby bylo terciární vzdělání dostupné každému, i přes finanční zátěž vlivem školného. Zda

se cíle reformy terciárního vzdělávání dosáhlo alespoň z části, se dá usoudit

ze statistických dat, které jsou překládány v následujících oddílech této diplomové práce.

2.2 Terciární vzdělávání v České republice

Česká republika a její systém terciárního vzdělávání se značně liší od systému Spojeného

království, především zde hrají roli kulturní a historické rozdíly. Česká republika byla

z historického hlediska ovlivněna kulturou německou. Po vzniku samostatného

československého státu zůstaly v platnosti zákony z období monarchie, v nichž byly

provedeny pouze dílčí úpravy. V letech 1945-48 probíhal boj jednotlivých politických

stran o charakter našeho školství. Po vítězství KSČ v roce 1948 byla školským zákonem

zavedena důsledná koncepce jednotného školství v duchu marxisticko-leninské ideologie.

Po roce 1989 vyvstala nutnost přehodnocení a úpravy stávajících učebních osnov. Česká

pedagogická teorie navázala na tradice z předmnichovské republiky. Došlo k rozšíření sítě

vysokých škol a vzniku vyšších odborných škol. Provedly se také výrazné změny

v kurikulu, což obsahovalo uvolnění závaznosti učebních plánů a osnov.63 Mezi hlavními

cíly pro zavedením politiky zjišťování kvality školství v České republice v zemích střední

a východní Evropy byly:

♦ Transformace vysokoškolských osnov s cílem zbavit je marxisticko-leninské ideologie.

♦ Rychlé rozšíření vysokoškolských systémů, aby se přizpůsobily vysokým přebytkům

poptávky po vysokoškolském vzdělávání.

♦ Volnější vstup na vysokoškolský trh, včetně soukromých vysokých škol.
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♦ Ústup státu od jeho bývalé praxe přísného centrálního centrální řízení a tedy s cílem,

aby se vysokoškolský vzdělávací systém stal více decentralizovaný.64

2.2.1 Systém terciárního vzdělávání v ČR

Terciární část vzdělávání se v České republice dělí na vysokoškolské vzdělávání

a vzdělávání vyšší odborné. Pojem terciární vzdělávání se v České republice běžně

používá, přestože není v současné legislativě definován. Na vysokoškolské vzdělávání se

dá kvalifikovat získáním středního vzdělání s maturitní zkouškou a splnění podmínek

přijímacího řízení. Podmínky přijímacího řízení stanovuje příslušná instituce.

Vysokoškolské vzdělávání se uskutečňuje na vysokých školách, které jsou nejvyšším

článkem vzdělávací soustavy. Vysokoškolské vzdělávání má třístupňovou strukturu:

• bakalářský studijní program v délce 3–4 roky, studium se ukončuje státní

závěrečnou zkouškou jejíž součástí je zpravidla obhajoba bakalářské práce,

absolventi většinou získávají titul bakalář (Bc.).65 Bakalářský studijní program byl

poprvé zaveden v ČR v roce 2011;66

• magisterský studijní program v délce 1–3 roky, resp. 4–6 let v případě programů

nenavazujících na bakalářský program (nestrukturované studium), studium se

ukončuje státní závěrečnou zkouškou, jejíž součástí je obhajoba diplomové práce,

(příp. státní rigorózní zkouškou), absolventi nejčastěji získávají titul magistr

(Mgr.);

• doktorský studijní program v délce 3–4 roky, studium se zakončuje státní

doktorskou zkouškou a obhajobou disertační práce, absolventi většinou získávají

titul doktor (Ph.D.).67
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Vysoké školy se dají dělit na veřejné, státní a soukromé. Dle vysokoškolského zákona

se člení na univerzitní (24 veřejných, 2 státní a 3 soukromé), které realizují všechny tři

stupně vzdělávání, a neuniverzitní (2 veřejné 43 soukromých), které uskutečňují především

bakalářské, případně i magisterské obory. Vysokoškolské studium může mít formu studia

prezenčního, distančního nebo kombinace obou. Studium se uskutečňuje podle studijního

plánu v rámci akreditovaného studijního programu, akreditaci uděluje Ministerstvo

školství, mládeže a tělovýchovy na základě kladného stanoviska Akreditační komise.68

Vyšší odborné vzdělání se získává zejména na vyšší odborné škole. Tento stupeň vzdělání

lze získat také v konzervatoři. Vyšší odborné školy jsou veřejné, státní, soukromé

či církevní. Podmínkou přijetí je střední vzdělání s maturitní zkouškou. Podrobnosti

přijímacího řízení stavuje ředitel školy, jeho součástí může být přijímací zkouška.

Vzdělávání zpravidla obsahuje teoretickou a praktickou přípravu. Vzdělávací program

podléhá akreditaci ministerstvem školství, které ji uděluje na základě kladného stanoviska

Akreditační komise pro vyšší odborné vzdělávání. Studium se řádně ukončuje

absolutoriem, které se skládá ze zkoušky z odborných předmětů, zkoušky z cizího jazyka

a obhajoby absolventské práce. Absolvent získává vysvědčení o absolutoriu, diplom

absolventa a označení „diplomovaný specialista“ (DiS.). Vyšší odborné vzdělání

neumožňuje přístup do navazujícího magisterského studia, ke kterému je třeba ukončený

bakalářský studijní program. Některé vysoké školy však nabízejí pro přijetí

do odpovídajícího bakalářského studijního programu možnost uznat předměty absolvované

v programu vyšší odborné školy, a vystudovat tak bakalářský program v kratší době.69

2.2.2 Základní principy a legislativa terciárního vzdělávání v ČR

Vysokoškolské vzdělávání upravují dva zákony Zákon o vysokých školách a Školský

zákon, který upravuje vyšší odborné vzdělávání a vzdělávání na konzervatoři. Zákon

o vysokých školách z roku 1998 (s více než dvaceti novelami) formuluje poslání vysokých

škol, akademickou obec a akademické svobody. Definuje postavení veřejných, státních
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i soukromých vysokých škol, jejich orgány, popř. členění; u veřejných škol stanoví

pravidla hospodaření s majetkem. Vymezuje základní rámec pro financování veřejných

vysokých škol. V části o vysokoškolském vzdělávání definuje typy studijních programů,

pravidla a orgány pro jejich akreditaci, podmínky, za kterých může instituce, která chce

působit jako soukromá vysoká škola, získat státní souhlas. Upravuje přijímání studentů,

průběh a ukončování studia, stanoví akademické tituly. Definuje práva a povinnosti

studentů. Upravuje i postavení akademických pracovníků a vztah vysokých škol

a ministerstva školství. Dále upravuje uznávání zahraniční vysokoškolské kvalifikace

a jejích částí. Přílohou zákona je taxativní výčet veřejných a státních vysokých škol.

Činnost vysokých škol upravují i jejich vnitřní předpisy, které navazují na zákon

o vysokých školách a podléhají registraci ministerstvem školství. Pro každou vysokou

školu je povinně stanoveno osm vnitřních předpisů, další předpisy může požadovat statut

vysoké školy. Přijímací řízení podrobněji upravuje vyhláška o postupu a podmínkách při

zveřejnění průběhu přijímacího řízení na vysokých školách z r. 2002, novelizovaná v roce

2004. Obsah žádosti o akreditaci studijního programu upravuje vyhláška z r. 1999.70

Školský zákon definuje cíl a stupeň vyššího odborného vzdělávání, jeho organizaci,

předpoklady pro přijetí, průběh a ukončování studia, dosahovanou kvalifikaci a způsob

akreditace vzdělávacího programu. Podrobnosti o typech vyšších odborných škol,

organizaci studia, jeho průběhu a ukončování, o úplatě za vzdělávání a o akreditaci

vzdělávacího programu jsou dány vyhláškou ministerstva školství. Soustava oborů ve

vyšším odborném vzdělávání je upravena nařízením vlády.71

2.2.3 Správa vzdělávacího systému v ČR

V České republice jsou školy spravovány v rámci veřejné správy a pravomoci jsou

rozděleny mezi ústřední řídicí orgány, kraje a obce. Jednotnou státní vzdělávací politiku

určuje a zajišťuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Kraje odpovídají

za vzdělávání na svém území, jsou zřizovateli středních a vyšších odborných škol.

                                                
70 EURYPEDIA. Česká republika: Terciární vzdělávání [online]. 2012.

71 MŠMT. Zákon o vysokých školách. 1998 a Školský zákon. 2008.



51

Všechny školy mají právní subjektivitu. Veřejné vysoké školy jsou zřizovány ze zákona.

Veřejná správa školství se vyznačuje vysokou decentralizací. Jednotlivé stupně správy

i jednotlivé školy mají vysoký stupeň autonomie.72

Státní správu ve školství vykonávají na centrální úrovni Ministerstvo školství, mládeže

a tělovýchovy (MŠMT), popř. jiné ústřední orgány (Ministerstvo vnitra, Ministerstvo

obrany ad.) v případě jimi zřizovaných škol a školských zařízení a dále Česká školní

inspekce (ČŠI), na regionální úrovni krajské úřady, na místní úrovni obecní úřady obcí

s rozšířenou působností, na úrovni institucí ředitelé škol a školských zařízení. V případě

vysokých škol je správním orgánem MŠMT a v jeho kompetenci i oblast vědy. Pouze

pro státní školy je vedle MŠMT jejich správním orgánem i jejich zřizovatel – Ministerstvo

obrany, resp. Ministerstvo vnitra. Samosprávu ve školství vykonávají školské rady, obce

a kraje. Vysoké školy jsou samosprávné instituce. Na financování školství se podílejí jak

ministerstvo školství (centrální úroveň), tak krajské a obecní úřady (regionální a místní

úroveň). Kromě soukromých vysokých škol (pokud nemají statut obecně prospěšné

společnosti) jsou prostředky na provoz škol přidělovány z veřejných zdrojů, a to buď

přímo z ústředního státního rozpočtu či zprostředkovaně přes rozpočty krajské. Investiční

prostředky poskytují především zřizovatelé škol. Pro veřejné vysoké školy jsou podstatné

i ostatní zdroje (poplatky spojené se studiem, výnosy z majetku, atd.).73

2.2.4 Financování, školné, půjčky a stipendia

Školství se v rozhodující míře financuje z veřejných rozpočtů. Nicméně finanční toky

v regionálním školství, ve vysokém školství a v dalším vzdělávání jsou více či méně

odlišné. Veřejné regionální školy a školská zařízení získávají prostředky ze státního

rozpočtu a z rozpočtů územních správních celků – krajů a obcí, část prostředků školy

získávají vlastní hospodářskou činností a účastí v mezinárodních programech. Úplata

za vzdělávání se platí pouze ve vyšších odborných školách a její výše je omezena

vyhláškou. Princip financování se podstatně změnil v r. 1992, z financování na instituci
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se přešlo na normativní financování (per capita). Byly stanoveny jednotkové neinvestiční

výdaje – tzv. republikové normativy neinvestičních výdajů na žáka, které stanovuje

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Od roku 2003 jsou do přidělování těchto

prostředků zapojeny i kraje, které stanovují krajské normativy na žáka v jednotlivých

druzích škol a oborech. Normativně je financována převažující část neinvestičních výdajů,

jen menší část je financována účelově. Investiční výdaje jsou financovány nenormativně.74

Další zdroje financování představují poplatky spojené se studiem, výnosy z majetku,

výnosy hlavní a doplňkové činnosti a příjmy z darů a dědictví, příp. prostředky z jiných

veřejných zdrojů. Na veřejných vysokých školách je v současnosti studium během

standardní doby studia bezplatné, nicméně se plánuje zavedení zápisného. Poplatky

spojené se studiem týkající se studentů, kteří překračují standardní dobu studia o více než

jeden rok, mají výrazně motivační charakter a mají přispívat k lepšímu využívání

standardní studijní doby. Základem pro stanovení poplatků je 5 % z průměrné částky

připadající na jednoho studenta ze základního normativu (tj. z celkových neinvestičních

výdajů poskytnutých ministerstvem ze státního rozpočtu veřejným vysokým školám

v uplynulém kalendářním roce). V roce 2007 byl stanoven ministerstvem ve výši 3 004 Kč,

v roce 2008 poklesl na 2 996 Kč, na rok 2009 byl stanoven ve výši 2 941 Kč,

pro akademický rok 2011/12 je základ ve výši 2 957 Kč75, pro rok 2013 je to 2666 Kč.76

Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením činí nejvýše 20 % základu (zpravidla 500

Kč). Studuje-li absolvent bakalářského nebo magisterského studijního programu v dalším

bakalářském nebo magisterském studijním programu, stanoví mu veřejná vysoká škola

poplatek za studium, který činí za každý další započatý jeden rok nejvýše základ; poplatek

se nestanovuje, studuje-li absolvent bakalářského studijního programu v navazujícím

magisterském studijním programu či jde-li o souběh řádných studijních programů

nepřesahující standardní dobu studia programu jednoho. Stanovení konkrétní výše

poplatků je v pravomoci veřejné vysoké školy. Rektor může poplatky spojené se studiem

snížit, prominout nebo odložit dobu jejich splatnosti s přihlédnutím ke studijním

                                                
74 EURYPEDIA. Česká republika: Financování vzdělávání [online]. 2012.

75 Tamtéž.

76 MŠMT. Základ pro stanovené poplatků spojených se studiem [online]. 2013.
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výsledkům nebo k sociální situaci studenta. Pokud student studuje v cizím jazyce, může

po něm vzdělávací instituce požadovat poplatek za studium. Zákonem není výše poplatku

omezena. Kurzy v rámci celoživotního vzdělávání mohou být poskytovány bezplatně nebo

za úplatu. Tzv. „nulté ročníky“ jsou zpoplatněny. Na státních vysokých školách určuje výši

poplatků spojených se studiem Ministerstvo obrany a Ministerstvo vnitra. Příjem

z poplatků za studium (s výjimkou poplatků za studium v cizím jazyce) plyne do

stipendijního fondu, jehož prostředky nelze použít k jiným účelům.77

Vzdělávání ve vyšších odborných školách, a to i ve školách veřejných, je poskytováno

za úplatu, která je příjmem právnické osoby, která vykonává činnost školy. Výši úplaty

v jednotlivých oborech vzdělání vyšších odborných škol zřizovaných státem, krajem,

svazkem obcí nebo obcí stanoví ředitel školy a podmínky splatnosti úplaty, možnost

snížení nebo osvobození od úplaty a nejvyšší možnou úplatu jsou stanoveny vyhláškou.

Výše úplaty ve veřejných školách v současné době činí 2,5 až 5 tisíc ročně. Ředitel školy

může ve výjimečných případech snížit studentovi výši úplaty až do výše 50 % stanovené

finanční částky. Úplata se hradí ve dvou splátkách – za zimní období (do 15. října) a za

letní období (do 15. února). Soukromé subjekty si určují školné samy podle materiální a

technické náročnosti oboru, pohybuje se zpravidla mezi 15–17 tisíci. Úplata na církevních

vyšších odborných školách se obvykle pohybuje ve stejném rozmezí jako na školách

veřejných. Na veřejné vysoké škole lze stanovit poplatky za úkony spojené s přijímacím

řízením a poplatky spojené se studiem (týkají se studentů, kteří překračují standardní dobu

studia nebo studují postupně více studijních programů).78

Finanční podpora rodin se realizuje jako sleva jednomu z rodičů na dani na nezaopatřené

dítě až do věku 26 let. Je-li dítě zdravotně postižené, sleva na dani se zvyšuje

na dvojnásobek. Přídavek na dítě pobírá od věku zletilosti (18 let) přímo student. Studenti

(popř. jejich rodiny) mohou získat finanční pomoc jednak z rozpočtu Ministerstva práce

a sociálních věcí, jednak z rozpočtu MŠMT. Sociální dávky (přídavek na dítě, případně

sociální příplatek) mohou získat žáci a studenti do věku 26 let bez ohledu na typ školy

v závislosti na finanční situaci rodiny. Zdravotní péče je vzhledem k všeobecnému
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povinnému zdravotnímu pojištění poskytována bezplatně. Za žáky a studenty až do věku

26 let platí zdravotní pojištění stát. Pracující student také může až do věku 26 let (resp. 28

u studentů doktorského studia) uplatnit slevu na dani. Formou podpory je i skutečnost,

že rektor může poplatky spojené se studiem snížit, prominout nebo odložit dobu jejich

splatnosti s přihlédnutím ke studijním výsledkům nebo k sociální situaci studenta.79

Z rozpočtu MŠMT prostřednictvím vysokých škol získávají studenti přímou finanční

podporu ve formě stipendií na ubytování a nepřímé podpory ve formě dotovaného

stravování. Stravování je vysokoškolským studentům poskytováno v menzách za dotované

ceny. V menzách se lze stravovat celodenně. Náklady na ubytování jsou vysokoškolským

studentům částečně hrazeny formou stipendia. Finanční částka je poskytnuta vysoké škole,

která ji podle pravidel stanovených svým vnitřním předpisem rozdělí studentům formou

stipendia. Částka na stipendium je přidělena vysoké škole na studenty, kteří splní určité

podmínky, poskytnutou částku pak ale mohou vysoké školy použít pro své studenty

libovolně v souladu se svými vnitřními předpisy. Tradiční formou ubytování jsou

vysokoškolské koleje, příp. jiná školská zařízení. Studenti si však také často najímají byty.

Stipendia přiznává studentům jejich vysoká škola nebo fakulta ze stipendijního fondu

a podle stipendijního řádu, který je součástí vnitřních předpisů vysoké školy, a to:

• za vynikající studijní výsledky,

• za vynikající vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí výsledky

přispívající k prohloubení znalostí,

• na výzkumnou, vývojovou a inovační činnost,

• v případě tíživé sociální situace studenta,

• v případech zvlášť hodných zřetele (zpravidla tzv. "ubytovací stipendium"),

• na podporu studia v zahraničí,

• na podporu studia v České republice.

Stipendia se přiznávají rovněž studentům v doktorských studijních programech, v souladu

se stipendijním řádem vysoké školy, zpravidla méně v prvním roce studia a více ve vyšších

ročnících. Studenti všech vysokých škol, mají nárok na přídavek na dítě, a pokud rozhodný

příjem jejich rodiny zjišťovaný pro účely přídavku na dítě a zároveň nárok na tzv. „sociální
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stipendium“. Jeho výše v současné době činí měsíčně 1620 Kč po dobu deseti měsíců

v akademickém roce. Stipendia hrazená Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

se rovněž přiznávají podle programů vyhlašovaných ministrem a s přihlédnutím

k závazkům z mezinárodních smluv, kterými je Česká republika vázána.80

Vyšší odborné školy mohou žákům zajišťovat stravování a v případě potřeby i ubytování.

Úplata za školní stravování je určena výší finančního normativu. Zvláštní nepeněžní

pomoc pro žáky představují pedagogicko-psychologické služby. Ředitel vyšší odborné

školy může se souhlasem zřizovatele vydat stipendijní řád, podle něhož lze žákům

a studentům poskytovat prospěchové stipendium.81

2.2.5 Soukromé školy v terciárním sektoru

Soukromé vyšší odborné školy fungují podle pravidel upravujících soukromé regionální

školství. Zřizovatelem vyšší odborné školy jsou např. fyzické osoby, akciové společnosti,

společnosti s ručením omezeným, občanská sdružení, nadace apod. Právnická osoba,

která je oprávněna působit jako soukromá vysoká škola, je ze zákona povinna zajistit

finanční prostředky pro svou vzdělávací a vědeckou, výzkumnou, vývojovou, uměleckou

nebo další tvůrčí činnost. Pokud je soukromá vysoká škola zřízena jako obecně prospěšná

společnost, může získat od MŠMT státní dotaci na podporu uskutečňování akreditovaných

studijních programů a programů celoživotního vzdělávání a na související činnosti,

převážná většina soukromých vysokých škol ji však nedostává. Všechny soukromé vysoké

školy mohou získat dotaci na pokrytí sociálních stipendií. I dotace na ubytovací stipendium

je poskytnuta soukromým vysokým školám ve stejné výši jako školám veřejným. Poplatky

spojené se studiem na soukromých vysokých školách stanoví soukromá vysoká škola

ve svém vnitřním předpisu, a to i za studium ve standardní době studia. Tyto poplatky

nejsou regulovány zákonem či jinou právní normou.82
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2.2.6 Současný stav českého vysokého školství a jeho financování

Na základě zhodnocení stavu českého školství, vydala Organizace pro ekonomickou

spolupráci a rozvoj (OECD) v roce 2006 studii Country Note, která zkoumá vývoj

terciárního vzdělávání v České republice a překládá doporučení, jak nejlépe řešit

jeho konkrétní prvky. V návaznosti na tato doporučení byla v ČR v roce 2009 vydána

Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy Bílá kniha terciárního vzdělávání, která

obsahuje návrhy, jakým směrem by se měla ubírat reforma terciárního vzdělávání.83

Jednotná vzdělávací politika ČR je zabezpečována formulováním dlouhodobých záměrů

vzdělávání a rozvoje výchovně vzdělávací soustavy, které ministerstvo připravuje

a předkládá vládě jednou za čtyři roky. Vzhledem k doporučení odborníků z OECD, byl

v roce 2011 na čtyřleté období schválen Dlouhodobý záměr pro oblast vysokého školství.

Hlavním cílem Dlouhodobého záměru pro oblast vysokého školství je změna orientace

rozvoje vysokých škol směrem od kvantity ke kvalitě, při čemž za základní předpoklad pro

provádění efektivních kvalitativních změn je považována diverzifikace systému vysokého

školství. Od roku 2011 jsou postupně zaváděna nová pravidla financování, která

představují jeden z podstatných strategických tahů vysokoškolské politiky při přechodu

od kvantity ke kvalitě. Jejich hlavní charakteristika spočívá v tom, že nejsou zaváděna

plošně, ale odrážejí hodnoty kvalitativních ukazatelů, kterých jednotlivé školy dosahují.

Klíčové priority Dlouhodobého záměru byly identifikovány na základě analýzy

předchozího vývoje a shrnutí základních tendencí, které české i evropské vysoké školství

ovlivní v příštích letech.84 V roce 2012 byla příprava nového zákona o vysokém školství a

jeho financování zastavena, v plánu je připravit novelizaci stávajícího zákona.85
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2.2.7 Reformy v oblasti terciárního vzdělávání

Hlavními tématy v letech 2011-2015 bude:

• sladit počty studentů s demografickým vývojem a potřebami trhu práce;

• optimalizovat počet a strukturu vysokých škol, podporovat diverzifikaci institucí

i jejich součástí;

• upravit vnější i vnitřní systémy zabezpečení kvality, aby byly v souladu

s evropskými Standardy a směrnicemi pro zabezpečení kvality ve vysokoškolském

vzdělávání a zajistit zpětné vazby z hodnocení do vzdělávání;

• vytvořit a implementovat Národní kvalifikační rámec terciárního vzdělávání;

• diverzifikovat formy studia a metody vzdělávání v těsné vazbě na profil

jednotlivých institucí, charakter studijního programu, očekávané výstupy z učení

a charakteristiku cílové skupiny studentů;

• zvýšit odpovědnost vysokých škol za zaměstnanost jejich absolventů;

• zajistit kvalitní lidské zdroje pro výzkum, vývoj a inovace pro léta 2011-2015;

• implementace Boloňského procesu;

• podpora mezinárodní spolupráce vysokých škol v oblasti výzkumu, vývoje

a inovací;

• otevřenost aplikační sféře;

• celoživotní učení;

• dostupnost vysokoškolského vzdělávání;

• poradenství na vysokých školách;

• propagace a marketing;

• zefektivnění mechanismů řízení;

• investiční financování;

• financování výzkumu, experimentálního vývoje a inovací.86

S ohledem na plnění cílů strategie Evropa 2020 byly stanoveny také národní cíle České

republiky. Dva hlavní cíle, kterých by mělo být v oblasti vzdělávání dosaženo do roku
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2020, byly identifikovány takto: redukovat počet předčasně odcházejících ze vzdělávání na

5,5% a zvýšit podíl populace ve věku 30 – 34 let, kteří by měli ukončit terciární vzdělávání

na 32%. Na základě implementace výstupů Výroční zprávy o růstu pro rok 2012 byla pro

Českou republiku Radou EU v červnu 2012 přijata specifická doporučení v oblasti

vzdělávání. Rada EU doporučila České republice, aby v oblasti vysokého školství přijala

nezbytné právní předpisy k vytvoření transparentního a jasně vymezeného systému

hodnocení kvality vysokých škol a výzkumných institucí a zajistila, aby jejich financování

bylo udržitelné a vázané na výsledky hodnocení kvality. Reforma vysokého školství v ČR

je v současné době stále v přípravné fázi, navíc nyní dochází k její revizi. I z tohoto

důvodu nedojde nejspíše v nejbližší době k zásadnějším změnám, které jsou v doporučení

naznačována, a ani k tedy k přijetí příslušných právních předpisů.87

                                                
87 EURYPEDIA. Česká republika: Vybrané probíhající reformy a politické iniciativy. [online]. 2012.
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3. Komparace vysokoškolských systémů a vazba na trh práce

Tato kapitola se věnuje aktuálnímu stavu ve vysokoškolském vzdělávání ve Spojeném

království Velké Británie a Severního Irska (dále jen: Spojené království nebo UK)

a v České republice (ČR). Zároveň se zde porovnávají oba systémy vzdělávání vzhledem

k uplatnění na trhu práce terciárně vzdělaných a jejich reálných výdělků a také nabízí se

srovnání vývoje počtu vysokoškolsky vzdělaných a jejich struktury v populaci. V tomto

oddílu diplomové práce jsou veškeré hodnoty pro jednoduché porovnání převedeny na

americké dolary, při kurzu 30 Kč za libru a 20 Kč za dolar.

3.1 Vysokoškolsky vzdělaná populace

V České republice mělo ještě v roce 2000 terciární vzdělání pouze 13,8 % obyvatel,

naopak v této době činil v řadě dalších zemí Evropské unie podíl lidí s terciárním vzdělání

30 %. Situace se však počátkem 21. století v České republice rychle měnila. V důsledku

dynamického zvyšování počtu vysokoškolských studentů (počet vysokých škol se také

zvyšoval) a také v důsledku harmonizace vzdělávacích systémů na úrovni terciárního

vzdělávání, podíl mladých absolventů v České republice v letech 2004-2007 prudce vzrostl

(Tabulka 2: Podíl absolventů terciárního vzdělávání v populaci v typickém věku

absolvování (v procentech)). Zatímco v roce 2004 činil počet absolventů v Česku 20 %,

do roku 2009 tento počet vzrostl na 38 %, z toho jen asi 6 % tvořili absolventi terciárního

vzdělání starší 30 let. Podíl osob s vysokoškolským vzděláním se tedy u mladých generací

značně zvýšil a Česká republika se tak velmi přiblížila průměru zemí OECD.88

Tabulka 2: Podíl absolventů terciárního vzdělávání v populaci v typickém věku
absolvování (v procentech)

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Česká republika 13,8 14,2 15,2 16,8 20,0 24,9 29,0 34,9
Spojené království 37,4 36,9 36,9 38,2 39,1 39,4 39,0 38,7

Zdroj: OECD iLibrary. Terciary education graduation rates. Percentage of graduates to the population at
the typical age of graduation [online]. 2010.

                                                
88 NÝVLT, O. a D. BARTOŇOVÁ. Vliv dosaženého vzdělávání na uplatnění mladých lidí na trhu práce.

RELIK 2011 [online]. 2011.
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Z těchto dat (viz Tabulka 2) vyplývá, v kontrastu s vývojem v ČR, že procento absolventů

ve Spojeném království je v období 2000-2007 téměř konstantní. Příčinnou souvislostí

může jistě být dlouhodobá tradice univerzit a historicky i politicky jednodušší přístup ke

studiu ve Spojeném království. Podstatným odůvodněním by zde také mohlo být

uvědomění si studentů důležitosti vysokoškolského vzdělání a dlouholetá tradice a prestiž

terciárního vzdělání.

V České republice se také postupem času celkově zvyšuje zájem o vysokoškolské studium,

jak je možné vyčíst z dalších údajů (viz Tabulka 3). Procento účastníků terciárního

vzdělání, kteří ke studiu nastoupili poprvé, se dle dostupných údajů OECD v průběhu let

2000-2007 neustále značně zvyšovalo. Z nejnovějších údajů se dá vyvodit, že podíl

studentů prvně nastupujících do terciárního vzdělávání v České republice je téměř

srovnatelný s procentem studentů nastupující ke studiu ve Spojeném království.

V kontrastu s Českou republikou se ve Spojeném království sice podíl nastupujících

do terciárního vzdělání zvyšuje, ale jen velmi mírně.

Tabulka 3: Množství prvních účastníků terciárního vzdělání jako procento populace
v příslušné věkové skupině

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Česká republika 25 30 30 33 38 41 50 54
Spojené království 47 46 48 48 52 51 57 55

Zdroj: OECD iLibrary. Terciary education graduation rate. First time entrants as a percentage of the
population in the corresponding age group [online]. 2010.

Tabulka 4: Srovnání počtu studujících žen na 100 mužů v terciárním vzdělání ukazuje, že

počet studujících žen za posledních deset let stále narůstá a v roce 2010 tento rozdíl

přesahuje 30 % ve prospěch žen. Z těchto údajů také vyplývá, že jde o celosvětový trend.

Tabulka 4: Srovnání počtu studujících žen na 100 mužů v terciárním vzdělání
Země 2000 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Česká republika 99,1 102,8 105,1 111,1 116,6 120,7 124,5 129,8 131,6

Spojené království 117,1 126,8 132,8 133,6 134,3 133,9 133,8 132,4 130,2

EU 27 115,2 120,0 121,1 121,9 122,8 123,4 123,7 124,6 124,3

Zdroj: ČSÚ. Veřejná databáze [online]. 2011.
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Celkový podíl terciárně vzdělaných ve věkové skupině 25-64 let se u obou porovnávaných

zemí v průběhu let zvyšoval (viz Tabulka 5). V průběhu sedmi let (1999 – 2006) došlo

v ČR k nárůstu terciárně vzdělaných o necelé tři procentní body. zatímco za stejné období

došlo ve Spojeném království k růstu o necelých šest procentních bodů a to i přes

skutečnost, že od školního roku 1998/1999 zde bylo zavedeno školné.

Tabulka 5: Procentní podíl terciárně vzdělaných ve věkové skupině 25 – 64 let
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Česká republika 10,8 11,0 11,1 11,9 12,0 12,3 13,1 13,5
Spojené království 24,8 25,7 26,1 26,9 28,0 29,2 29,6 30,5

Zdroj: OECD iLibrary. Terciary level education attainment for age group 25-64 as a percentage of the
population of that age group [online]. 2010.

Markantní rozdíl je možný pozorovat v celkovém vyjádření podílu terciárně vzdělaných

v populaci v posledních letech. Zatímco v České republice v roce 2012 činil počet terciárně

vzdělaných pouze 17 %, ve Spojeném království je tento podíl 38 procentních bodů, rozdíl

je tedy celých 11 % (viz Tabulka 6).

Tabulka 6: Procento populace, které dosáhlo terciárního vzdělání (2012)
ČR UK OECD

25 - 64 let 17% 38% 31%

25 - 34 let 23% 46% 38%

55 - 64 let 12% 23% 23%

Zdroj: OECD. Education at a Glance: OECD Indicators 2012. Czech Republic Key Facts [online]. 2012.;
Country Note: United Kingdom [online]. 2012.

Tabulka 6: Procento populace, které dosáhlo terciárního vzdělání (2012) poskytuje také

možnost porovnat data z České republiky i Spojeného království s průměrem zemí OECD.

Je jednoznačné, že Spojené království přesahuje průměr OECD v počtu terciárně

vzdělaných ve věku 25-34 let i ve věkové skupině 25-64 let. U ročníků starších (55-64 let)

se procento populace s vysokoškolským vzdělání shoduje s průměrem OECD. Naproti

tomu je Česká republika se svými podíly terciárně vzdělaných ve všech věkových

skupinách minimálně o devět procentních bodů pod průměry OECD a minimálně jedenáct

procentních bodů pod úrovní Spojeného království.
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OECD upozorňuje, že úspěch na trhu práce nyní vyžaduje celoživotní vzdělávání, které je

zejména ve vyšších věkových skupinách stále nedostatečné (v průměru OECD se vzdělává

24% osob ve věku 55 – 64 let.89

Celkově nejvyšší podíl z populace, který vstupuje do terciárního vzdělávání, je ta část

populace, která má v úmyslu studovat v univerzitních programech (viz Tabulka 7). Tento

podíl je na obdobné úrovni jak v České republice, tak i ve Spojeném království a oba tyto

podíly z populace jsou téměř shodné s průměrem OECD. Rozdíl mezi oběma

porovnávanými zeměmi můžeme nalézt v počtu studentů, kteří nastupují ke studium

odborných programů. Výhodou odborných programů je především vyšší zaměřenost na

praktické znalosti, které se dají snáze uplatnit na trhu práce. Zde je Česká republika velmi

pozadu oproti Spojenému království i oproti průměru ve všech zemích OECD, zatímco

Spojené království značně převyšuje i průměr OECD.

Tabulka 7: Podíl populace vstupující do terciárního vzdělání (2012)
ČR UK OECD

odborné programy 9% 26% 17%

univerzitní programy 60% 63% 62%

Zdroj: OECD. Education at a Glance: OECD Indicators 2012. Czech Republic Key Facts [online]. 2012.;
Country Note: United Kingdom [online]. 2012.

Vysokoškolské vzdělání svou náročností předznamenává, že nemusí být v silách ani

schopnostech každého jednotlivce ho zdárně dokončit. Důvodů může být hned několik

a každý jednotlivec může čelit různým překážkám, které nakonec mohou být příčinnou

předčasného ukončení studia. V České republice dokončí univerzitní vzdělání 38 %

z populace, která o terciární vzdělání usilovala, což se velmi podobá průměru OECD.

Naopak ve Spojeném království dokončí univerzitní vzdělání více než polovina studentů

(viz Tabulka 8). Toto vysoké číslo by opět mohlo vycházet z uvědomění si významu a

výhod, které toto vzdělání poskytuje, a současně pokud se studenti vstupem do terciárního

vzdělání zavazují i finančně, mohl by tento závazek znamenat větší motivaci k dokončení

studia.

                                                
89 Stálá mise České republiky při OECD v Paříži. OECD přestavila svůj „P řehled vzdělávání 2012“

[online]. 2012



63

Tabulka 8: Procento dnešních mladých lidí, kteří dokončí terciární vzdělání
ČR UK OECD

univerzitní vzdělání 38% 51% 39%

Zdroj: OECD. Education at a Glance: OECD Indicators 2012. Czech Republic Key Facts [online]. 2012.;
Country Note: United Kingdom [online]. 2012.

Ve Spojeném království se nachází univerzity s třetím nejvyšším počtem prvních

absolventů v roce 2010, s 57 % žen a 45 % mužů, kteří ukončí terciární studium. Spojené

království patří mezi nejatraktivnější destinace pro studenty z cizích zemí. 13%

celosvětového podílu terciárně vzdělaných zde studuje, a to s nárůstem 2,2 % zahraničních

studentů od roku 2000. Třináctiprocentní podíl je druhý nejvyšší podíl po Spojených

státech (16,6 %). V roce 2010 bylo dokonce 16 % všech studentů zapsaných na

univerzitách ve Spojeném království mezinárodními studenty.90

3.2 Trh práce a terciárně vzdělaní lidé

Míry nezaměstnanosti populace s dosaženým terciárním vzděláním byly v letech 2000-

2009 v průměru zemí OECD na úrovni 4 % nebo nižší, u lidí s vyšším sekundárním

vzděláním zůstaly pod úrovní 7 %, kdežto míry nezaměstnanosti lidí se vzděláním nižším

než vyšší sekundární prolomily několikrát hranici 10 %. Na terciární úrovni vzdělání

v České republice pak v letech 1997 až 2009 vzrostla míra nezaměstnanosti o 1 procentní

bod z 1,2 % na 2,2 %, což znamená nejnižší nárůst oproti ostatním úrovním vzdělání

v České republice.91 Jak vyplývá z publikace „Zaměstnanost a nezaměstnanost v ČR“,

kterou uveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ), převažují dlouhodobě nezaměstnaní

se středoškolským vzděláním bez maturity (66 400 lidí), na druhém místě bylo 37 000

obyvatel se základním vzděláním a na třetím 28 800 lidí s maturitou. Počet vysokoškoláků

mezi dlouhodobě nezaměstnanými činil pouze 5 700. Míra nezaměstnanosti mladých lidí

                                                
90 Education at a Glance: OECD Indicators 2012, United Kingdom [online]. 2012, 7.

91 KLEŇHOVÁ, M., P.ŠŤASTONOVÁ, a P. CIBULKOVÁ. České školství v mezinárodním srovnání,

Stručné seznámení s vybranými ukazateli publikace OECD Education at a Glance 2011 [online]. 2011,

33-36.
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(do 24 let) středního odborného vzdělání s maturitou a s odborným výcvikem v roce 2011

dosahovala 13,6 %, pomaturitního a nástavbového vzdělávání 23,6 % a gymnaziálního

vzdělávání 14,8 %, naproti tomu míra nezaměstnanosti mladých lidí (do 29 let)

vysokoškolského bakalářského vzdělání činila 5,1 %, magisterského vzdělání 6,4 %

a doktorského vzdělání 0 %.92 Dle průzkumů v České republice rok od ukončení studia

byla míra nezaměstnanosti osob ve věku 15-34 let 13,6 %, u absolventů vysokých škol

pouze 3,6 %, zatímco u absolventů středních škol s maturitou to bylo již 14,5 %,

u absolventů středních škol bez maturity 20,2 % a u osob se základním vzděláním dokonce

39,3 %. Dle analýzy dat z výběrového šetření pracovních sil z let 2006-2010 (Nývlt, O.,

Bartoňová, D.), kde se sledovala úroveň nezaměstnanosti osob ve věku 15-34 let

bezprostředně po ukončení školy a následně po roce, který uplynul od ukončení vzdělání,

ve srovnání s úrovní nezaměstnanosti osob ve věku 15-34 let a celkovou mírou

nezaměstnanosti vyplynulo, že důsledkem zvyšování dosažené úrovně vzdělání je nižší

nezaměstnanost či zkrácení doby potřebné k nalezení prvního zaměstnání u mladých lidí

bezprostředně po ukončení vzdělání. Nejkratší dobu strávili hledáním zaměstnání vesměs

absolventi vysokých škol, zejména to bylo patrné v zemích bývalého východního bloku,

včetně České republiky.93 Zde se potvrzuje fakt, že v zemích bývalého východní bloku je

trh práce stále z části nenasycený terciárně vzdělaným obyvatelstvem.

Mezi roky 2008 a 2010 vzrostla nezaměstnanost ve Spojeném království terciárně

vzdělaných o 0,6 %. V průměru OECD činil tento růst tato nezaměstnanost 1,4 procentního

bodu. V porovnání s nezaměstnaností vyššího sekundárního vzdělání, která vzrostla o 1,9

%, v průměru OECD o 2,7 %, a růstu nezaměstnaností lidí s nižším sekundárním

vzděláním o 2,8 %, v OECD 3,7%, terciárně vzdělaní lidé ve Spojeném království těžili ze

svého vzdělání při hledání práce i v krizi velkou výhodu. Průměrná míra zaměstnanosti

terciárně vzdělaných ve Spojeném království roste dokonce i v ekonomické krizi (o 0,1

procentní bod), zatímco míra zaměstnanosti obyvatel s nižší úrovní vzdělání klesla o 3,3 %

mezi roky 2008 a 2010.94 Přechod na trh práce ve Spojeném království byl jednodušší

                                                
92
ČECHOVÁ, A. Postavení mladých lidí na trhu práce. RELIK 2012. 2012.

93 NÝVLT, O. a D. BARTOŇOVÁ. Vliv dosaženého vzdělávání na uplatnění mladých lidí na trhu práce.

RELIK 2011 [online]. 2011.

94 Education at a Glance: OECD Indicators 2012, United Kingdom [online]. 2012, 1-6.
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pro více vzdělané ve věku 15-29 let. 5,2% terciárně vzdělaných, kteří promovali v roce

2010 bylo nezaměstnaných, ve srovnání s 6,6 % nezaměstnaných s vyšším sekundárním

vzděláním a s 9,2 % s nižším sekundárním vzděláním. Mladí terciárně vzdělaní bývají také

méně než šest měsíců nezaměstnaní, pouze 1,8 % terciárně vzdělaných jsou nezaměstnaní

více jak šest měsíců, zatímco u lidí s vyšším sekundárním vzděláním je to 5,6 %. Tato

úroveň je značně vyšší, než průměr OECD, který je 3,1 %.95

Tabulka 9: Míra nezaměstnanosti terciárně vzdělaných (2012)
ČR UK OECD

míra nezaměstnanosti terciárně vzdělaných 2,50% 3,40% 4,70%

Zdroj: OECD. Education at a Glance: OECD Indicators 2012. Czech Republic Key Facts [online]. 2012.;
Country Note: United Kingdom [online]. 2012.

Jak ukazuje Tabulka 9: Míra nezaměstnanosti terciárně vzdělaných (2012), pohybují se obě

země, jak Česká republika, tak i Spojené království, s nezaměstnaností vysokoškolsky

vzdělaných jednotlivců pod průměrem OECD, v České republice se dokonce ukazuje,

že mít ukončené terciární vzdělání vzhledem k uplatnění na trhu práce je o necelý

procentní bod výhodnější než ve Spojeném království, a o více jak dva procentní body

vyšší, než jaký je průměr OECD.

Z genderového hlediska se dá rozlišovat zaměstnanost žen a mužů. V České republice

činila v roce 2009 zaměstnanost mužů s terciární úrovní dosaženého vzdělání 91 %

(u mužů s nižším sekundárním vzděláním 55,4 % a u mužů s vyšším sekundárním

vzděláním dosáhla 88 %). Statisticky se zaměstnanost žen výrazně zvyšuje zejména s vyšší

úrovní dosaženého vzdělání. V České republice je míra zaměstnanosti žen nižší než míra

zaměstnanosti mužů – u žen s terciární úrovní vzdělání činí míra zaměstnanosti 64,1 %

(s nižším sekundárním vzděláním roce 2009 činila 39,6 %, s vyšším sekundárním

vzděláním 76,9 %). Míra zaměstnanosti žen tak byla nižší o 19,3 procentního bodu než

míra zaměstnanosti mužů.96

                                                
95 Education at a Glance: OECD Indicators 2012, United Kingdom [online]. 2012, 7.

96 KLEŇHOVÁ, M., P.ŠŤASTONOVÁ, a P. CIBULKOVÁ. České školství v mezinárodním srovnání,

Stručné seznámení s vybranými ukazateli publikace OECD Education at a Glance 2011 [online]. 2011,

34.
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3.2.1 Výhody vyplývající z terciárního vzdělání

Dalšími výhodami, které přináší terciární úroveň vzdělání v souvislosti s trhem práce, jsou

příjmové výhody. Příjmové výhody mohou být nejen motivací k investicím do vzdělání,

ale také vypovídají o nabídce a poptávce po vzdělání. Vysoké a rostoucí příjmové výhody

znamenají, že jedinci s vyšším vzděláním jsou nedostatkovým zbožím. Lidé s terciárním

vzděláním mohou očekávat, že vydělají o 50 % a více než člověk s vyšším sekundárním

a postsekundárním neterciárním vzděláním. V posledních deseti letech relativní příjmové

výhody u lidí s terciárním vzděláním stoupaly ve většině zemí, což indikuje, že poptávka

po více vzdělaných pracovnících stále ještě překonává nabídku. Nejatraktivnější příjmy

mají terciárně vzdělaní lidé v Austrálii, Rakousku, Irsku, Lucembursku, Nizozemsku, ve

Spojeném království a Spojených státech, kde průměrná kupní síla činí více než 40 000

amerických dolarů za rok.97

V České republice se relativní příjmy terciárně vzdělaných v letech 1999-2009 zvýšily.

Finanční výhody plynoucí z dokončení vyšší úrovně vzdělání motivují jednotlivce

k odložení dnešní spotřeby z důvodu budoucích výhod. Velké posuny v požadavcích

na úroveň dosaženého vzdělání mohou mít vliv na výdělky a výnosy ze vzdělání dříve,

než studenti absolvují. To dává významný signál jak jedincům, tak vzdělávacímu systému,

jaké budou potřeby dalších investic do vzdělávání. Z ekonomických zisků ze vzdělání

neprofitují pouze jedinci, ale i celá společnost prostřednictvím společenských transferů

a vyšších zisků z daní pro vstup absolventů na trh práce.98

Průměrné výdělky vysokoškolsky vzdělaných v České republice přesahují o 80 % výdělky

osob s vyšším sekundárním vzděláním, ve Spojeném království přesahují tyto výdělky

o 65 %, přitom průměr OECD činí „pouze“ 55 %. Zde se nám tedy opět potvrzuje vysoká

výhodnost terciárního vzdělání v České republice (viz Tabulka 10).

                                                
97 KLEŇHOVÁ, M., P.ŠŤASTONOVÁ, a P. CIBULKOVÁ. České školství v mezinárodním srovnání,

Stručné seznámení s vybranými ukazateli publikace OECD Education at a Glance 2011 [online]. 2011,

39-53.

98 Tamtéž, s. 41-44.
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Tabulka 10: Průměrné výdělky osob ve věku 25-64 let s terciárním vzděláním ve
srovnání s vyšším sekundárním vzděláním (vyšší sekundární vzdělání = 100)

ČR UK OECD

muži a ženy 182 165 155

muži 195 162 160

ženy 163 177 157

Zdroj: OECD. Education at a Glance: OECD Indicators 2012. Czech Republic Key Facts [online]. 2012.;
Country Note: United Kingdom [online]. 2012.

Ve Spojeném království jsou příjmové výhody z terciárního vzdělání vysoké a dále rostou

v posledních letech. Terciárně vzdělaný člověk generuje ročně navíc 87 000 amerických

dolarů placením vyšších daní z příjmu a sociálních příspěvků.99

Tabulka 10: Průměrné výdělky osob ve věku 25-64 let s terciárním vzděláním ve srovnání

s vyšším sekundárním vzděláním (vyšší sekundární vzdělání = 100) poskytuje data, z nichž

je patrné, že z pohledu genderu existují značné rozdíly mezi průměrnými výdělky žen

a mužů v České republice. Tento rozdíl činí téměř třicet procentních bodů ve prospěch

mužů, zatímco ve Spojeném království jsou o několik málo procent zvýhodněny ženy. Dle

průměru OECD lze však konstatovat, že rozdíly v průměrných výdělcích mezi muži

a ženami jsou naprosto minimální.

Mezi výhody se dají řadit také výhody nepříjmové, které se ale svými rysy mohou

pozitivně odrazit i na trhu práce. Vyšší vzdělání totiž spojeno také s vyššími sociálními

přínosy (viz také: Význam lidského kapitálu a terciárního vzdělání pro jednotlivce, podnik

a společnost) jako je vyšší střední dobu dožití. V České republice má třicetiletý muž

s vysokoškolským vzděláním o 17 let vyšší střední dobu dožití než třicátník

bez dokončeného středoškolského vzdělání.100

                                                
99 Education at a Glance: OECD Indicators 2012, United Kingdom [online]. 2012, 1.

100 Stálá mise České republiky při OECD v Paříži. OECD přestavila svůj „P řehled vzdělávání 2012“

[online]. 2012.
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3.3 Náklady na terciární vzdělání a celková návratnost investic

do vysokoškolského vzdělávání

V průměru 25 zemí OECD platí, že celková návratnost, jak soukromá tak i veřejná,

u člověka, který úspěšně dokončí vyšší sekundární a terciární vzdělávání, je celkově 380

000 amerických dolarů. Čistý výnos z veřejných investic do terciárního vzdělávání je u

mužů 92 000 amerických dolarů, tedy téměř třikrát více, než kolik činila suma veřejných

investic. Jednotlivec investuje v průměru 50 000 amerických dolarů na získání terciárního

vzdělání, přičemž jsou zohledněny přímé a nepřímé náklady. V České republice se osobní

zisky z terciárního vzdělávání u mužů pohybují ve výši 90 722 amerických dolarů a u žen

134 529 amerických dolarů. V průměru v zemích OECD se výše návratnosti investic

do vzdělání může s terciárním vzděláním pohybuje přes 84 000 amerických dolarů, kdy

tato částka zahrnuje jak veřejné, tak soukromé výdaje, stejně jako nepřímé výdaje ve formě

soukromých a veřejných ušlých výdělků a daní. Ve Spojeném království tato návratnost

přesahuje částku 100 000 amerických dolarů, v České republice návratnost vložených

investic u mužů překračuje 80 000 amerických dolarů. Ačkoli veřejné investice

do terciárního vzdělávání jsou v některých zemích vysoké, soukromé náklady je ve většině

zemí dokonce převýší. Například severské země obecně kompenzují dopady slabší

návratnosti investic tím, že terciární vzdělávání je téměř bezplatné a pro studenty funguje

velkorysý systém stipendií.101

V České republice jsou celkové náklady a výnosy na dosažení terciárního vzdělání

na nízké úrovni a dosažení terciárního vzdělání vytváří podstatně větší hrubé příjmy. Podíl

lidí s terciární úrovní dosaženého vzdělání v produktivním věku je v České republice

výrazně nižší než průměr zemí OECD, ale příjmové výhody v posledních desetiletí

vzrostly. To naznačuje, že je v naší zemi nedostatek vysoce vzdělaných lidí, přičemž tento

nedostatek ovlivňuje výši příjmů a celkovou platovou nerovnost.102

                                                
101 KLEŇHOVÁ, M., P.ŠŤASTONOVÁ, a P. CIBULKOVÁ. České školství v mezinárodním srovnání,

Stručné seznámení s vybranými ukazateli publikace OECD Education at a Glance 2011 [online]. 2011,

45-51.

102 Tamtéž, s. 52.
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Návratnost investic do vysokoškolského vzdělání ve Spojeném království prezentuje sumu

140 000 amerických dolarů, což je v pořadí čtvrtá nejvyšší suma po Spojených státech,

Irsku, Korei a Slovenské republice. Soukromá čistá suma návratnosti pro lidí s terciárním

vzděláním je 143 000 amerických dolarů, průměr OECD 161 000 amerických dolarů.

Terciárně vzdělaní také dávají ve Spojeném království na dani z příjmu a sociálních daních

87 000 amerických dolarů. Dokonce mezi roky 2008 a 2009, když hrubý domácí produkt

(GDP) spadl na 4,9 %, rostl příspěvek na dani z příjmu a sociálních daních terciárně

vzdělaných lidí o více než jeden procentní bod oproti ročnímu růstu GDP.103

Náklady na vzdělání ve Spojeném království značně rostou, i přes probíhající

ekonomickou krizi. Na terciární vzdělání vzrostly náklady o 72 % mezi roky 2000 – 2009,

což je nevyšší nárůst z 26 zemích OECD, u kterých byly dostupná data. Strmý nárůst

výdajů na terciární vzdělání ve Spojeném království znamenalo nejvyšší a nejvýznamnější

růst v podílu soukromých zdrojů poskytovaných na terciární vzdělávání. Z 32,3 % vzrostl

tento podíl na 70,4 % mezi roky 2000 a 2009 (viz Tabulka 11). Jak by se mohlo očekávat,

nevedl růst soukromých zdrojů ke snížení veřejných výdajů na terciární vzdělání, v tomto

období veřejné výdaje naopak vzrostly o 17 %. Za akademický rok 2009-2010 zaplatili

studenti, kteří byli občany Spojeného království, třetí nejvyšší roční poplatky za studium ze

všech států OECD. Tak znatelné zvýšení podílů soukromých zdrojů ve financování

vysokoškolského vzdělávání by mohlo evokovat dojem, že pro zájemce o studium

z chudých rodin bude vysoké školné překážkou ve studiu, avšak ve Spojeném království je

tomu jinak. 41% lidí ze skupiny 25-34 let dosáhnou vyššího vzdělání než jejich rodiče,

průměr OECD činní 37 %.104

Tabulka 11: Soukromé výdaje v terciární vzdělání (2012)
ČR UK OECD

soukromé výdaje na terciární vzdělání 20,10% 70,40% 30%

Zdroj: OECD. Education at a Glance: OECD Indicators 2012. Czech Republic Key Facts [online]. 2012.;
Country Note: United Kingdom [online]. 2012.

                                                
103 Education at a Glance: OECD Indicators 2012, United Kingdom [online]. 2012, 6.

104 Tamtéž, s. 9.
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Poplatky za studium ve Spojeném království se zdvojnásobily či skoro ztrojnásobily

na některých univerzitách v roce 2012 v souvislosti s vládním plánem na stabilizování

financí univerzit. Jak uvedla Universities and Colleges Admissions Service, zvýšení

školeného se projevilo snížením počtu přihlášek o 7 %, tyto údaje také obsahují

desetiprocentní pokles počtu přihlášek všech Angličanů. Důsledkem zvýšení soukromých

financí ve vysokoškolském vzdělání je snížení veřejného podílu na financování terciárních

institucí z 80% v roce 1995 na 67,7% v roce 2000 a na 29,6 % v roce 2009. Zatímco

průměr OECD je stabilní kolem 70% za tato období. I přes značné zatížení studentů

po finanční stránce, se Spojené království snaží co nejvíce podporovat studenty

ze znevýhodněných či chudých rodin pomocí dotací a různých podpor. Ve Spojeném

království se na tyto podpory utratí 54,2 % celkových veřejných výdajů, tzn. 0,44% z GDP

Spojeném království.105 Naopak Česká republika patří s výdaji 4,8% GDP v r. 2009

do skupiny zemí OECD s nejnižšími veřejnými výdaji na školství (průměr OECD

je 6,2%).106

Souhrnem lze konstatovat, že ve všech zemích OECD platí, že lidé s terciárním vzděláním

mají větší šanci najít zaměstnání než lidé se vzděláním nižším. Vyšší vzdělání se také dá

považovat za dobrou pojistku proti nezaměstnanosti a pomáhá udržet si zaměstnání v době

ekonomických nesnází. Rozdíly v míře zaměstnanosti mužů a žen jsou menší u více

vzdělaných skupin. V průměru zemí OECD platí, že zaměstnáno je 84 % obyvatel

s terciárním vzděláním. Celková míra zaměstnanosti je o více než 27 procentních bodů

vyšší u lidí s terciárním vzděláním než u těch, kteří nemají ukončené vyšší sekundární

vzdělání. Šance na práci na plný úvazek se obecně zvyšuje s vyšší úrovní vzdělání. Podíl

osob pracujících na plný úvazek je o 10 procentních bodů vyšší u osob s terciárním

vzděláním než u těch, kteří nedosáhli ani vyššího sekundárního vzdělání. Ve Finsku,

                                                
105 Education at a Glance: OECD Indicators 2012, United Kingdom [online]. 2012, 9-10.

106 Stálá mise České republiky při OECD v Paříži. OECD přestavila svůj „P řehled vzdělávání 2012“

[online]. 2012
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Portugalsku a Spojeném království se také podařilo u osob s terciárním vzděláním spojit

vysokou úroveň zaměstnanosti s vysokým výskytem práce na plný úvazek.107

3.4 Dopad vysokoškolského vzdělání na podnikové prostředí

V užší skupině osmnácti evropských států jako je Španělsko, Řecko nebo Itálie, je zřejmé,

že mladí vysokoškoláci mají problém najít si práci, a pokud si ji najdou, často neodpovídá

jejich úrovni vzdělání. Naopak při srovnání se Slovenskem, kde je sice nezaměstnanost

obdobně vysoká, pracují mladí lidé s vysokoškolským titulem mnohem častěji

na odpovídající pozici. Pozice mladých českých vysokoškoláků se však v mezinárodním

srovnání jeví jako více než dobrá. Za prvé čelí jen velice malé hrozbě nezaměstnanosti

a za druhé jen málokdy jsou zaměstnáni na pozici, která nevyžaduje vysokoškolskou

úroveň vzdělání.108

3.4.1 Kvalifikace a uplatnění v podnikovém prostředí

Absolvováním terciárního vzdělání člověk získá kvalifikaci a kompetence, které následně

využívá na trhu práce. V mnohých případech však dochází k nesouladu kvalifikací

nebo k situaci, kdy určité kompetence zaměstnanci chybějí. To vše ovlivňuje zaměstnanost

či nezaměstnanost jedince a jeho spokojenost s prací (viz Kvalifikace a její struktura).

Kompetence, které zaměstnavatelé považují za důležité

• Mezilidské vztahy či umění jednat s lidmi – komunikace v multikulturní

společnosti, asertivita, mezilidské vztahy na pracovišti, emoční inteligence

• Praktické dovednosti a znalost praxe – větší sepětí s praxí během studia

                                                
107 KLEŇHOVÁ, M., P.ŠŤASTONOVÁ, a P. CIBULKOVÁ. České školství v mezinárodním srovnání,

Stručné seznámení s vybranými ukazateli publikace OECD Education at a Glance 2011 [online]. 2011,

33-36.

108 KOUCKÝ, J. a M. ZELENKA. Postavení vysokoškoláků a uplatnění absolventů vysokých škol na

pracovním trhu 2011 [online]. Praha, 2011, s. 7.
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• Schopnost prezentace a sebeprezentace – schopnost prezentovat informace,

sebeprezentace a schopnost vyjádřit svůj názor

• Komunikační schopnosti

• Samostatnost – schopnost samostatné práce a samostatného řešení úkolů

• Loajalita k zaměstnavateli – soucítění s firmou, vedením a její politikou, ztotožnění

s firemními cíli

• Schopnost řešit stresové situace – odolnost vůči stresu a pracovní zátěži, psychická

odolnost

• Empatie109

V ČR došlo mezi lety 2006 až 2010 k nárůstu „podvzdělaných“ absolventů vysokých škol

z necelých 12 % na 19 %. Způsobeno je to zejména výrazným nárůstem podílu absolventů

bakalářských programů, protože tento titul je na českém pracovním trhu stále spíše

novinkou. Díky tomu téměř polovina bakalářů pracuje na pracovních místech, určených

pro někoho s tradičním titulem (Mgr., Ing.), zatímco na pozici, která je vhodná

pro bakaláře, jich pracuje pouze třetina.110

Ve většině evropských zemí je však větším problémem tzv. „převzdělanost“. V ČR došlo,

vzhledem k tomuto fenoménu, nejprve mezi roky 1998 a 2006 k mírnému zlepšení (z 13 %

na 11 %), v roce 2010 však byl „převzdělaných“ více než 14 %. Navíc také vzrostl podíl

absolventů, kteří pracují na nevysokoškolské pozici z 6 % na  9 %. Ve srovnání s jinými

zeměmi Evropy nejde o nijak alarmující hodnoty, neboť v některých zemích, např.

ve Spojeném království, se podíl převzdělaných absolventů pohybuje kolem 20 %.111

Studie provedená ve Spojeném království ukázala, že podíl absolventů, kteří mají pro své

zaměstnání nadbytečnou kvalifikaci, klesá jen velmi pomalu, z 31 % po absolvování na 24

%..112 Převzdělanost se v ČR týká spíše absolventů bakalářských programů. Nadbytečnou

                                                
109 DUŠKOVÁ, K. Možnost uplatnění absolventů na trhu práce [online]. 2011.

110 KOUCKÝ, J. a M. ZELENKA. Postavení vysokoškoláků a uplatnění absolventů vysokých škol na

pracovním trhu 2011 [online]. Praha, 2011,, s 15.

111 Tamtéž,s 15.

112 KONOPÁSKOVÁ A. Nesoulad v kvalifikacích v Evropě [online]. Zpravodaj – odborné vzdělávání

v zahraničí. 2010.
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úroveň vzdělání mají v 15,5 % případů oproti 12,5 % magistrů. Pohled do zahraničí

naopak ukazuje, že častěji bývají předvzděláni magistři. Extrémním případem je Spojené

království, kde se týká tato situace téměř 46 % magistrů na rozdíl od pouhých 15 %

bakalářů.113

Pro odvození socioekonomického statutu povolání podle vzdělání a příjmu, slouží koncept

ISEI (Mezinárodní socioekonomický index povolání), který byl prvně vyvinut skoro

před dvaceti lety a aktualizován v roce 2008 jako ISCO-08 (viz Tabulka 12). ISEI je

standardizovaný index, který byl vytvořen na základě databáze obsahující údaje o vzdělání,

zaměstnání a příjmech téměř 200 tisíc osob, ti byli dotazování v letech 2002-2007.114

Tabulka 12: Rozdělení oborů povolání dle ISCO
ISCO Obor povolání

ISCO 1 Zákonodárci a řídící pracovníci
ISCO 2 Specialisté
ISCO 3 Techničtí a odborní pracovníci
ISCO 4 Pracovníci ve službách a prodeji
ISCO 5 Kvalifikovaní pracovníci v zemědělství, lesnictví a rybářství
ISCO 6 Řemeslníci a opraváři
ISCO 7 Obsluha strojů a zařízení, montéři
ISCO 8 Pomocníci a nekvalifikovaní pracovníci
ISCO 9 Zaměstnanci v ozbrojených silách

Zdroj: ČSÚ. Klasifikace zaměstnání (CZ-ISCO). 2013

Podíl mladých vysokoškoláků, kteří pracují na pozicích, které nevyžadují vysokoškolské

vzdělání je v ČR 9,2 %. Česká republika také patří do skupin zemí, kde je více jak 30 %

mladých vysokoškoláků zaměstnáno v profesích, které se řadí do skupiny ISCO 3,

kam spadají profese, které jsou v průměru o něco méně kvalifikačně náročné, než profese

ve skupinách ISCO 1 a 2.115

Ve Spojeném království i přes poměrně umírněný nárůst mladých vysokoškoláků mezi

ekonomicky aktivními o zhruba 23 % za posledních deset let, došlo k jejich výraznému

                                                
113 KOUCKÝ, J. a M. ZELENKA. Postavení vysokoškoláků a uplatnění absolventů vysokých škol na

pracovním trhu 2011 [online]. Praha, 2011, s 15

114 Tamtéž, s. 10

115 Tamtéž, s. 7
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přesunu z vysoce kvalifikačně náročných profesích ISCO 1-2 (pokles o 16 %) do skupin

ISCO (nárůst o 6,5 %), ISCO 4-9 (nárůst o 6 %) a mezi nezaměstnané (nárůst o 3,5 %).116

Česká republika se řadí k zemím, kde je vztah mezi oborem vzdělání a zaměstnání spíše

volnější. Absolventi v ČR pracují více než v jiných zemích v povoláních, kde postačuje

i příbuzný obor. Obzvláště výstižná je tato charakteristika pro absolventy z let 2005/06,

kdy jich na takovéto pozici pracovalo v roce 2010 téměř 60 %, zatímco v zaměstnáních,

kde je nejvhodnější výhradně studovaný obor, stejně jako na pozici, kde byl nejvhodnější

zcela jiný obor nebo není potřeba oborové specializace, jich pracuje zhruba 20 %. V ČR

tak pracuje 4-5 let po absolvování mimo svůj obor zhruba každý pátý vysokoškolák.

Ve Spojeném království 30 % absolventů pracuje mimo obor.117

3.4.2 Vztah mezi vystudovaným oborem a oborem povolání

S volbou vysokoškolského studia je těsně svázána také volba oboru studia. Volba oboru

studia se stává pro budoucího absolventa z velké části určujícím pro jeho budoucí

uplatnění na trhu práce. Zájemce o terciární vzdělání by měl zvažovat možné budoucí

uplatnění zvoleného oboru v praxi a zároveň si také porovnat očekávaný výdělek

po ukončení studia s průměrnými výdělky oboru, který chce studovat.

V současné době vyžaduje trh práce, především díky postupné mechanizaci většiny

profesí, hardwarové i softwarové odborníky, stejně jako techniky, konstruktéry a inženýry.

Žádaní jsou také experti v programování a technice, a odborníci v odvětvích biologie

a ve farmaceutickém průmyslu. Také o oborníky v oblastech lékařství a práva, bude

pravděpodobně vždy dostatečný zájem. Naopak se ukazuje, že trh práce již nedokáže

vstřebávat absolventy společenskovědních oborů. Výjimky z této situace se týkají dvou

oborů, o které se předpokládá, že bude i nadále zájem – psychologie a učitelství. Učitelé,

                                                
116 KOUCKÝ, J. a M. ZELENKA. Postavení vysokoškoláků a uplatnění absolventů vysokých škol na

pracovním trhu 2011 [online]. Praha, 2011,  13.

117 Tamtéž, s. 14.
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jakkoli dlouhodobě podhodnocováni, budou vždy potřeba a do budoucna by se jejich

pozice měla spíše zlepšovat.118

Obrázek 2: Počty absolventů vysoké školy v ČR dle studovaného oboru
Zdroj: ČSŮ. Studenti a absolventi vysokých škol v České republice 2001-2010. 2011

Obrázek 2: Počty absolventů vysoké školy v ČR dle studovaného oboru ukazuje, že

skutečné počty absolvenů vysokých škol jsou z velké části odpovídající současné situaci

nejžádanějších oborů na trhu práce. Jedinou výjimkou se zdá velmi nízký počet studentů

oboru vzdělávání a výchova.

V ČR, stejně tak jako v ostatních státech, není míra nesouladu mezi oborem vzdělání

a oborem povolání ve všech oborech stejná. Pro většinu oborů (šetření REFLEX mezi roky

2006 až 2010) je podobný pokles podílu absolventů, kteří pracují v oboru i na úrovni

odpovídající jejich vzdělání. Odpovídající úrovní se v tomto případě rozumí, že absolvent

pracuje na pozici, pro kterou je nejvhodnější úroveň vzdělání stejná nebo vyšší než

                                                
118 DOLEŽALOVÁ, G. a J. VOJTĚCH. Analýza profesní struktury pracovních sil a struktury absolventů z

pohledu sféry vzdělávání – 2010. Praha, 2011.
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absolventem dosažená. Pod pojmem odpovídající obor chápeme skutečnost, že absolvent

pracuje na pozici, kde nejvhodnějším oborem vzdělání je buď výhradně vystudovaný,

nebo alespoň příbuzný. Kromě právnických a uměleckých oborů došlo k poklesu u všech

ostatních oborových skupin. Nejvíce poklesl tento podíl ve zdravotnických

a strojírenských oborech. Zatímco v případě zdravotnických oborů jistě sehrál určitou roli

fakt, že zde došlo k značnému nárůstu podílu obecně hůře uplatnitelných absolventů

s bakalářským titulem, v případě strojírenství lze vidět vliv ekonomické krize, která toto

odvětví výrazně zasáhla, což vedlo ke snížení dostupných pracovních míst.119

K oborovým skupinám, kde absolventi nejčastěji pracují v odpovídajícím oboru,

ale úroveň vzdělání je pro vykonávanou pozici nadbytečná, patří zejména obory

zemědělské a obory informatiky, v roce 2006 také umělecké obory a v roce 2010

zdravotnické obory. Druhá situace, kdy sice odpovídá úroveň, ne však obor vzdělání,

se obecně vyskytuje častější. Mimo svůj obor vzdělání pracují zejména absolventi

humanitních a strojírenských oborů.120

Zatímco v roce 2006 bylo v ČR absolventů, kteří ve své práci nevyužívají ani vystudovaný

obor ani úroveň svého vzdělání, něco málo přes 4 %, o čtyři roky později to bylo již asi 6,5

%. K nárůstu takovýchto absolventů došlo v deseti ze třinácti oborových skupin, nejvíce

v případě strojírenských oborů a v menší míře v případě zdravotnických, přírodovědných

a humanitních oborů.  V roce 2010 pak byl nejvyšší podíl takovýchto absolventů v případě

humanitních oborů (téměř 12 %) a strojírenských a zemědělských oborů (shodně skoro 10

%).121

V české republice dochází ke specifické situaci. Řada lidí z oborů, kde je nízká příjmová

úroveň si totiž z finančních důvodů raději volí práci mimo vystudovaný obor, a to i přesto,

že jde o práci s nižšími, mnohdy pouze středoškolskými kvalifikačními požadavky.

                                                
119 ZELENKA, M. a R. RYŠKA. Reflex 2010: zpráva druhá: Přechod ze vzdělávání na trh práce a první

práce. Praha 2011, s. 14-17.

120 KOUCKÝ, J. a M. ZELENKA. Postavení vysokoškoláků a uplatnění absolventů vysokých škol na

pracovním trhu 2011 [online]. Praha, 2011, s. 16

121 Tamtéž, s. 16.
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Typický je tento fenomén zejména pro absolventy vzdělávacích oborů, dále také pro

humanitní, umělecké a zemědělské obory. Na druhé straně u některých oborů, kde jsou

průměrné příjmy vysoce nadprůměrné (ekonomie, právo, elektrotechnika, telekomunikační

a výpočetní technika) mají absolventi pracující v plně odpovídajících zaměstnáních

výrazně vyšší příjmy, než jejich kolegové pracující v nějaké formě neodpovídajícího

zaměstnání. Ve srovnání s ostatními s ostatními zeměmi, které se zúčastnily projektu

REFLEX, mají výrazné problémy najít si odpovídající práci zejména absolventi

humanitních oborů. V zaměstnáních odpovídající úrovně i oboru pracovali absolventi

těchto oborů zhruba v 60 % případů a zcela mimo obor a zároveň pod úrovní svého

vzdělání více než 16 % (ve Spojeném království pak plných 21 %).122

Zajímavé jistě je, že zatímco absolventi humanitních a strojírenských oborů se u nás

potýkají s poměrně značnými obtížemi najít si odpovídající zaměstnání, neznamená to,

že by měli výraznější problémy si najít vůbec nějaké zaměstnání. Absolventi humanitních

oborů měli v roce 2010 míru nezaměstnanosti čtyři až pět let po absolvování 4,8 %

(průměr byl 4,4 %), v případě strojírenských oborů to bylo dokonce jen 3,4 %. Naproti

tomu míra nezaměstnanosti v uměleckých oborech dosahovala hodnoty plných 16 %,

v případě přírodovědných oborů 12 % a u zemědělských oborů 7,7 %. Naopak minimální

problémy s nezaměstnaností měli absolventi zdravotnických a právnických oborů, kde byla

míra nezaměstnanosti nižší než 1 %.123

Srovnání zaměstnanosti absolventů vysokých škol ve školním roce 2010/11 z hlediska

oborových typů fakult ukazuje na vysokou úspěšnost především absolventů lékařských

a právnických fakult. Míra nezaměstnanosti absolventů lékařských fakult dosahuje

dokonce pouze jedno procento, i přes to, že oproti předchozímu roku došlo k mírnému

nárůstu. Dobré výsledky (3,3 %) mají rovněž absolventi pedagogických fakult. Naopak

nejhůře na tom jsou fakulty zemědělské a přírodovědné, mezi jejichž absolventy míra

nezaměstnanosti půl roku až rok po ukončení studia přesahuje 8 %. Rovněž dlouhodobější

změny v zaměstnanosti absolventů jsou podmíněny oborově. K výraznému zhoršení došlo

                                                
122 KOUCKÝ, J. a M. ZELENKA. Postavení vysokoškoláků a uplatnění absolventů vysokých škol na

pracovním trhu 2011 [online]. Praha, 2011, s. 16-17.

123 Tamtéž, s. 17.
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za poslední tři roky u absolventů přírodovědných, ekonomických, technických

a zemědělských fakult, což bylo do značné míry způsobeno právě dopady krize v průmyslu

a v podnikatelském sektoru vůbec. K největšímu zhoršení došlo v případě přírodovědných

fakult, a to o plných 168 %. U dalších třech typů fakult došlo ke zhoršení míry

nezaměstnanosti o 120 až 140 %. Ostatní skupiny fakult postihlo zhoršení ekonomické

situace podstatně méně.124

Ve Spojeném království se v období ekonomické krize mezi roky 2007 a 2009 počet

nezaměstnaných zvýšil jen nepatrně, zatímco počet nezaměstnaných absolventů se téměř

zdvojnásobil. Míra nezaměstnanosti absolventů, počítaná obdobnou metodikou jako

v případě českých dat, mezi roky 2007 a 2009 vzrostala z 6,4 % na 10,5 %, ale v roce 2010

poklesla na 9,8 %. Rozdíly mezi jednotlivými obory nejsou příliš velké, naprostá většina

oborů má míru nezaměstnanosti absolventů kolem 10 %. Významnější výjimky tvoří

na jedné straně sportovní obory s nezaměstnaností absolventů nižší než 7 % a na druhé

straně obor fyzika, kde je míra nezaměstnanosti vyšší než 17 %.125

Důvody pro nepřijetí absolventů do zaměstnání mohou být různé. Jako překážky na straně

absolventa zmiňují firmy především:

• Nedostatek praxe a pracovních zkušeností

• Nereálné představy o výši mzdy, pracovní době či pracovním zařazení

• Nutnost zapracování absolventů (méně časté)

• Neschopnost přizpůsobit se firemní filozofii (výjimečně)

• Nedostatek volných pracovních pozic126

                                                
124 KOUCKÝ, J. a M. ZELENKA. Postavení vysokoškoláků a uplatnění absolventů vysokých škol na

pracovním trhu 2011 [online]. Praha, 2011, s. 24.

125 Tamtéž, s. 24.

126 DUŠKOVÁ, K. Možnost uplatnění absolventů na trhu práce [online]. 2011.
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4. Vyhodnocení terciárního a firemního vzdělávání

a zhodnocení perspektiv budoucího vývoje

Přidaná hodnota v podniku dnes přichází z jiných zdrojů než dříve. Technologie, kapitál

a suroviny jsou relativně méně důležité jako vysvětlení rozdílu ekonomické výkonnosti.

Stručně řečeno, kombinace technologického pokroku s mezinárodními konkurenčními

tlaky činí schopnosti důležitějším zdrojem ekonomického výkonu, než kdy jindy.127

Na mikroúrovni se vyšší vzdělání pracovníků odráží ve zvýšení produktivity práce

v podnicích, proto ve zvyšování výroby a vývozu služeb bude mít větší úspěch firma

s vysoce kvalifikovanou pracovní silou. Jak jsem již dříve uvedla, je proto logické, že se

organizace zaměřují na výběr vzdělaných pracovníků a dál jejich kvalifikaci rozvíjí

pro ještě efektivnější využití lidského kapitálu.

Další pozitiva vzdělávání mohou zahrnovat charakteristiky jako je nízká kriminalita, dobré

veřejné zdraví, demokratické procesy, politická stabilita apod. Příspěvky vzdělávání

na jiné důležité aspekty rozvoje mohou vést k dodatečným netržním uspokojením z velké

části během volnočasových aktivit, které jsou součástí skutečného vývoje a také důležité

pro lidské blaho. K příkladům nestátních tržních výsledků patří lepší zdraví v rodině,

zvyšující se dlouhověkost nebo snížené kojenecké úmrtnosti. Rozsáhlé vzdělávání vede,

i když se značně zpomalenými reakcemi, k demokratizaci a politické stabilitě.128

V oblasti vysokoškolského vzdělávání sledují země a státy obvykle tři cíle: větší množství,

vyšší kvalitu, a konstantní nebo klesající veřejné výdaje. Cílů, které se spoléhají na veřejné

finance, lze obecně dosáhnout dvou, ale pouze na úkor třetího: systém může být rozsáhlý

a financovaný daněmi, ale s obavami o kvalitu (Francie, Německo, Řecko, Itálie),

nebo vysoce kvalitní a financovaný daněmi, ale malý (ve Velké Británii do roku 1990),

nebo velký a vysoce kvalitní, ale drahý fiskálně (jako ve Skandinávii). Jedinou reálnou

                                                
127 BARR, N. Paying for higher education: What policies, in what order? [online]. 3.

128 MCMAHON, W. W. Education and Development: Measuring the Social Benefits. 1999, 6-10. ISBN 0-

19-829231-7.
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cestou dle Barra, kterou by se vysokoškolského vzdělávání mohlo vyhnout nedostatku

finančních prostředků, je doplnění veřejných financí ve významném měřítku o soukromé

finance. Vedle fiskálního argumentu je paralelní mikroekonomický argument, že vyšší

vzdělání má významné soukromé přínosy, které odůvodňují příspěvek příjemce - vyšší

zisk, větší uspokojení z pracovních míst a větší požitek z volného času. Podle N. Barra je

proto efektivní a spravedlivé, že studenti ponesou část nákladů. Měly by však tyto náklady

nést, když je si mohou dovolit jako absolventi, ale ne když jsou ještě studenti.129

Proč právě ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska zvolili odložené

školné a ne například absolventskou daň? Podle Barra je zde v celku jednoduché

vysvětlení: jelikož úvěry přinášejí soukromé finance rychleji než absolventské daně

a absolventské daně, podle definice daně, vylučují financování ze soukromých zdrojů.

Veřejné výdaje na zlepšení kvality a širší účasti přicházejí okamžitě, zatímco příjmy

plynou pro zisk budoucí vlády. Úvěry na uhrazení školného je vhodné využít právě proto,

že mají lepší motivační účinek. Klasické půjčky (fixní měsíční splátky, pevné doba

splatnosti) jsou neefektivní k financování investic do lidského kapitálu, protože zde není

žádné fyzické zajištění. Je možné mít veřejné půjčky, které jsou financovány

ze soukromých zdrojů, ale soukromé půjčky čelí vážným a pravděpodobně

nepřekonatelným problémům při uplatňování splátek, které jsou podmíněny příjmy, stejně

jako pobídky vybrat to nejlepší riziko.130

Samostatným argumentem, proti úvěrům na financování vysoké školy je ten, že studentské

půjčky snižují schopnost vzít si hypotéku. U hypotečních úvěrů se banky obvykle zajímají

o příjem osoby bez srážek, jako je daň z příjmu, příspěvky na pojištění a splácení

studentské půjčky. Na první pohled splátky úvěrů snižují výpůjční kapacity, ale ne

o mnoho, protože splácení studentské půjčky jsou relativně malým zlomkem výdělku.

Nicméně, v průměru bude příjem osoby vyšší, protože absolvent získá titul a věřitelé jej

považují za dobré riziko, a pro oba důvody, i když přihlédneme ke splátkám úvěru,

kapacity půjček budou v průměru vyšší než bez titulu.131

                                                
129 BARR, N. Paying for higher education: What policies, in what order? [online]. 6-10.

130 Tamtéž, s. 9-52.

131 Tamtéž, s. 13.
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Některé uchazeče o studium na vysoké škole může odradit například nedostatek informací,

averze k riziku (z nedostatku informací), školné apod. Důležité by mělo být potenciální

studenty včas a řádně informovat o studiu, možnost využití otevřených dveřích

na univerzitách, nebo příležitost konzultovat volbu vhodného studijního programu a školy

s odborníky. Podstatné by také mělo být poskytování rozsáhlé finanční podpory a grantů

při studiu a snadný přístup k informacím o možnostech získání těchto prostředků.

Prozatím jsou zde uvedeny především názory odborníků pro vysokoškolské vzdělání

s vyšším podílem soukromých investic, ale existují i protiargumenty a důkazy z jiných

států, že terciární vzdělání může být financované z většiny státním rozpočtem a přesto

tento systém může být velmi kvalitní, jako je tomu například v severských státech. Zde

jsou ovšem absolventi zatíženi vyšší daní z příjmu, která zajišťuje státu návratnost jeho

vložených investic do vysokého školství.

Dle McMahona vyvolává bezplatné veřejné školství dodatečnou úsporu a investice,

díky tomu, že rodiče obětují svou vlastní spotřebu k podpoře svých dětí. Proto zde není

čisté inflační zvýšení celkové poptávky a může se zde vyskytovat vyšší úroveň celkových

úspor indukovaných společnosti v důsledku této politiky. Spotřeba byla odkloněna

na investice do budoucnosti, díky tomu, že děti zůstávají ve škole déle, bez významného

zvýšení nebo snížení agregátní poptávky. Některé daně mohou vést ke snížení růstu

spotřeby, ale také ke snížení soukromých investic nebo soukromých úspor, pokud

návratnost investice do lidského kapitálu je vyšší než průměrná míra návratnosti, která by

jinak byla získána z alternativních soukromých investic. Proto jsou tyto prostředky

přesměrovány na vysoce produktivní investice do lidského kapitálu s čistým ziskem

hospodářského růstu.132

Zavedení školného na bakalářské úrovni se také ukázalo politicky obtížené v různých

zemích, například v Německu. Univerzity zde mohou právně účtovat roční poplatek až

                                                
132 MCMAHON, W. W. Education and Development: Measuring the Social Benefits. Oxford University

Press: New York, 1999. ISBN 0-19-829231-7. s. 30
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1000 Eur, ale jen menšina států se rozhodla tento poplatek zavést. Některé státy, které

původně měly poplatky zavedené, jsou nyní v procesu jejich zrušení.133

4.1 Zhodnocení reformy terciárního vzdělávání ve Spojeném království

Velké Británie a Severního Irska

Otázkou je, proč se vlastně ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska

zvolilo jako variantu financování vysokoškolského sektoru systém odloženého školného?

Jaké byly pozitivní, ale také negativní přínosy této reformy a jak je celkově vnímaná jsou

zachyceny v této podkapitole.

Viditelným výsledkem přílivu soukromých financí do terciárního školství je skutečnost,

že zvýšení poplatků přineslo další významné zdroje. V letech 2006-07, kdy se systém

vztahoval pouze na studenty prvního ročníku, další příjmy z poplatků (např. poplatek

za příjem nad úrovní předchozího paušálního poplatku), činily 460 milionů liber.

V druhém roce vzrostly další příjmy na 893,5 milionu liber (Úřad pro spravedlivý přístup,

2009). Celkem vysokoškolské příspěvky pro toto odvětví dosáhly 2,5 miliardy liber.

Přestože částí argumentu pro zavedení poplatků bylo, že by poplatky pomohly ke zlepšení

kvality, nestalo se tak hned, alespoň jak ilustrují průzkumy ze studentské praxe. Částečně

se tato situace dá vysvětlit skutečností, že dodatečné zdroje byly použity nejen při výuce,

ale i na řešení dalších dlouhodobých tlaků, včetně akademických platů a údržby budov.

Zdravá soutěž mezi školami ale v současné době neexistuje, protože téměř všechny vysoké

školy si účtují plnou částku školného, z toho vyplývá téměř žádná cenová konkurence.134

Špatná informovanost o systému školného na vysokých školách a zásadní selhání politické

komunikace je podle Barra příčinnou nechutě investovat do vyššího vzdělání. Mnoho lidí

totiž ve Spojeném království skutečně věří, že tyto náklady jsou až přespříliš vysoké, a tak

dezinformace smazává rozdíl mezi studentskými půjčkami a kreditními kartami.135

                                                
133 EUROPEAN UNION: Funding higher education is key test [online]. 2012.

134 BARR, N. Paying for higher education: What policies, in what order? [online]. 5-19.

135 Tamtéž,. s. 28.
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Dle hodnocení jednoho z český profesorů učícího v Anglii došlo připuštěním více než

třiceti procent příslušníků mladé generace ke studiu na vysokých školách k radikální

proměně britského univerzitního systému. Vysoké školy většinou ztratily svůj elitní

charakter. Odhadem dvacet až třicet procent dnešních studentů na britských vysokých

školách je hodně nevzdělaných. Špatní studenti se v seminářích vyskytují ve společnosti

studentů dobrých i vynikajících. Nejlepší kvalita studentů nezmizela, avšak standard

nejhorších dost výrazně poklesl. Ani ti nejhorší studenti nebývají vyhozeni ze studia, školu

ukončí v podstatě každý. Nezamýšleným důsledkem blairovské liberalizace vysokých škol

tedy byla devalvace vysokoškolských diplomů. Absolutorium pregraduálního studia

na vysoké škole neposkytne skoro žádnou výhodu při hledání zaměstnání. Pro odlišení

od hord novopečených univerzitních absolventů s čerstvými diplomy, se považuje

za samozřejmé získat ještě postgraduální titul. Za postgraduální studium se však

na britských vysokých školách platí ještě daleko větší finanční částky a na toto studium už

nejsou k dispozici půjčky ani granty od státu. Kdo chce být tedy kariérně úspěšný, musí se

zadlužit dvojím studiem.136 Největší škodou, způsobenou zavedením peněžního principu

do britského vysokého školství, je tedy dle Čulíka skutečnost, že peníze se staly jediným

principem, podle něhož se všechno řídí. Nejde už tedy vůbec o kdysi proklamovanou

„academic excellence“, jde jen o to sehnat co největší množství, nejlépe zahraničních,

a nejlépe postgraduálních studentů, kteří budou hodně platit.137

Změna ve financování vysokého školství se také projevila na počtu přihlášek na britské

univerzity. Tento počet klesl o 8,7% ve srovnání s předchozím rokem (2012 k 2013),

kdy největší pokles se projevil u dospělých studentů (12% pokles), a také u humanitních

oborů, umění a u společenských věd (14% pokles).138

Odlišný náhled na tuto problematiku má OECD. OECD označuje za příklad zvládnutí

udržitelného financování vysokého školství právě Velká Británie. Školné jako potenciální

bariéra přístupu sociálně znevýhodněných skupin k terciárnímu vzdělávání se  kompenzuje

                                                
136 KELLER, J., STÖCKELOVÁ, T., ŠTECH, S. a kol. Proč nezavádět školné [online]. 2010. s. 69-70

137 ČULÍK, J. Anglická vláda zcela opustila zásadu státního financování univerzit [online]. 2010.

138 EUROPEAN UNION: Funding higher education is key test. 2012.
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systémemem grantů a studentských půjček.139 To sice nezaručuje přijatelnou finanční zátěž

při splácení studia po absolutoriu a výdělek nad úrovní průměrné mzdy, nicméně

z celosvětového pohledu je reforma terciárního sektoru vzdělání ve Spojeném království

brána pozitivně a jako obrat k lepšímu.

Význam terciárního vzdělání, uplatnění absolventů na trhu práce a celkově pozitivní přínos

vysokoškolsky vzdělaných lidí není třeba diskutovat. Ze statistik OECD uvedených

v kapitole Komparace vysokoškolských systémů a vazba na trh práce je zřejmé, jak velké

výhody těží ve Spojeném království studenti po úspěšném zakončení univerzitního

vzdělání. Je třeba ale zmínit, že i když Spojené království realizuje a rozpracovává reformy

vysokého školství již velmi dlouho, stále zde můžeme nalézt některé nedostatiky. Jako

například zavedení nejvyšší možné sazby školného na všech školách, přestože tyto

poplatky byly zamýšleny původně jako nástroj konkurenčního boje mezi univerzitami

a zároveň měly sloužit k odlišení jednotlivých univerzit.

4.2 Zhodnocení vysokoškolského vzdělání v České republice

Z nejnovějších údajů věcného záměru pro chystanou reformu zákona o vysokých školách

a finanční pomoci studentům vyplývá, že povinností studenta, tedy osoby, která se

vzdělává ve studijním programu uskutečňovaném vysokou školou (podrobnosti stanoví

zákon) bude hradit škole školné za studium v bakalářském nebo magisterském studijním

programu ve výši stanovené školou dle zásad a statutu. Maximální výše školného bude

stanovena zákonem a školné bude fixní po standardní dobu dotčeného studia. Zároveň

po vyčerpání standardní doby studia nebude zákonem omezena výše školného.140 Věcný

záměr však neuvádí, v jakém výši nebo rozmezí by mělo být školné zavedeno, a jakou

formou by se realizoval případný systému podpor nebo případné státem garantované

půjčky na školné, aby se zajistil rovný přístup ke studiu všem zájemcům.

                                                
139 Stálá mise České republiky při OECD v Paříži. OECD přestavila svůj „P řehled vzdělávání 2012“

[online]. 2012.

140 MŠMT. Věcný záměr zákona o vysokých školách, věcný záměr o finanční pomoci studentům. 2011
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V nedávné době se také v televizním zpravodajství diskutovala možnost platit chystané

školné ze stavebního spoření. Nápad je to jistě zajímavý, hlavně z důvodu výhodnějšího

spoření díky dotacím a výhodám, které k tomuto spoření stát poskytuje. Na druhou stranu

oddělení stavebního spoření a spoření/půjček na studium se zdá rozumnější variantou.

Mnohé mladé lidi by mohl odradit od studia právě dojem, že vyčerpáním stavebního

spoření se ochuzují o možnost vlastního bydlení a zároveň několikaleté studium na vysoké

škole v převážné většině případů znamená prodloužení si závislosti na rodině její finanční

podpoře. Z důvodu souvislosti úrovně vzdělání na předpokladech jednotlivce a na jeho vůli

studovat na vysoké škole, kterou může rodina ovlivnit jen z části, je neslučování těchto

finančních účtů rozumné. Potřeba bydlení bude vždy přítomná, ale volba, zda studovat na

vysoké škole, je volbou jednotlivce a tom případě, by s tuto možnost volby, zda studovat,

či nikoli, měla jít ruku v ruce s volbou člověka investovat do vlastního vzdělání.

„Povinnost“ se na této investici podílet by měla být ponechána na rozhodnutí jednotlivce

především z důvodu značných přínosů, které toto vzdělání může jedinci v budoucnu

poskytnout, a také z motivačního hlediska. Motivační hledisko studia na univerzitě je také

třeba zdůraznit. V dnešní době nastupuje do studia na vysoké škole téměř 70 % populace,

která ukončí sekundární vzdělání.

Stupeň dosaženého vzdělání v zemích východní a střední Evropy se v těchto zemích stal

zásadním předpokladem pro získání zaměstnání bezprostředně po ukončení studia. Vyšší

stupeň vzdělání je také významný z hlediska zvyšování kvality lidského kapitálu

ve společnosti, ačkoliv je zřejmé, že samotné dosažení vyššího stupně formálního vzdělání

je pouhým předpokladem rozvoje lidského kapitálu. Pro zhodnocení lidského kapitálu je

v současných společnostech a ekonomikách již nutností celoživotní vzdělávání, ne tedy

pouze počáteční dosažená úroveň vzdělání (Kleňhová et al., 2011, Koubek 2010). Nalezení

uplatnění na trhu práce v krátké době po ukončení studia je však pro nastupující generace

velmi důležité, neboť je prvotním stimulem k rozvíjení dalších dovedností, ochoty dále se

vzdělávat, podnětem k uplatnění rozhodovacích schopností a kreativity mladých lidí.141

                                                
141 NÝVLT, O. a D. BARTOŇOVÁ. Vliv dosaženého vzdělávání na uplatnění mladých lidí na trhu práce.

RELIK 2011. 2011.
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Jednou z možností, jak lze zvýšit zaměstnanost u absolventů v období recese, je zpružnění

trhu práce. Podle expertů je vhodným nástrojem větší využívání částečných úvazků.142

Bohužel v České republice není zvykem kombinovat pracovní a studijní život a nedostatek

částečných úvazků neumožňuje pro většinu studentů získat základní pracovní zkušenosti

již na škole.143 Pro zajištění návratnosti investice do vzdělávání je nutné, aby vzdělávací

programy reagovaly na budoucí kvalifikační potřeby trhu práce, a to nejen z hlediska

pokrytí pozic uvolněných odchody do důchodu, ale také s ohledem na neustálý vývoj a

měnící se potřeby pracovního trhu.144

4.2.1 Dotazníkové šetření uskutečněné na studentech kombinovaného studia

Cílem mého průzkumu bylo zjistit informace a souvislosti, které se týkají vysokoškolského

vzdělání a trhu práce. Využila jsem možnosti kvalitativního průzkum jako objektivního

způsobu sběru dat a jako techniku sběru dat pro průzkum jsem použila dotazník.

Dotazníkové šetření jsem realizovala hned dvakrát, a to v prvním případě ve výběrovém

souboru studentů druhého ročníku navazujícího kombinovaného studia Podnikové

ekonomiky na Technické univerzitě v Liberci (dále je KS EF TUL). V druhém případě

jsem oslovila se žádostí o vyplnění dotazníku všechny uživatele internetu, kteří se v době

mého průzkumu (17.1.-13.2. 2013) vyskytovali na stránkách serveru Vyplňto.cz.

Dotazníkové šetření na Technické univerzitě v Liberci

První průzkum pomocí dotazníkového šetření probíhal ve druhém ročníku navazujícího

kombinovaného studia Podnikové ekonomiky na TUL v rámci hodiny Veřejné správy

12. 4. 2013 s laskavým svolením Ing. Jaroslavy Syrovátkové, Ph.D.. Celkově jsem díky

tomuto dotazníku osobně oslovila 45 respondentů, návratnost tedy byla 100 %. Dotazník

(viz Příloha č. 1) se skládal ze šestnácti otázek položených formou polouzavřenou

(možnost vybrat jednu z uvedených odpovědí či odpovědět dle vlastního názoru a uvážení)

nebo formou uzavřenou (výběr pouze z uvedených, vyčerpávajících odpovědí). Všechny

                                                
142
ČECHOVÁ, A. Postavení mladých lidí na trhu práce. RELIK 2012. 2012.

143 NÝVLT, O. a I. Vitoulová. Potenciál trhu práce v ČR a jeho budoucnost. RELIK 2012. 2012.

144
ČECHOVÁ, A. Postavení mladých lidí na trhu práce. RELIK 2012. 2012.
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uzavřené otázky byly výběrové (možnost volby pouze jedné z odpovědí) až na otázku č.16,

která umožňovala zvolit více odpovědí (výčtová).

Dotazníkového šetření se účastnilo 39 žen (87 %) a 6 mužů (13%) (viz Obrázek 3).

Zároveň Tabulka 4: Srovnání počtu studujících žen na 100 mužů v terciárním vzdělání

naznačuje, že převaha žen, která byla zjištěna v dotazníkovém šetření mezi

studenty druhého ročníku navazujícího kombinovaného studia Podnikové ekonomiky

na TUL, je ve vysokoškolském vzdělávání běžným úkazem (v ČR studuje žen přibližně o

30 % více než mužů).

Obrázek 3: Rozdělení studentů navazujícího 2. ročníku KS EF TUL dle pohlaví
Zdroj: vlastní

Tabulka 13: Věkové rozložení  ukazuje, že muži, kteří se účastnili dotazníkového šetření,

se převážně pohybovali ve věkovém rozmezí 30-40 let, kdežto ženy byly v nejvyšším

počtu zastoupeny ve věkovém rozmezí 25-35 let. Pouze jedna žena byla ve věkovém

rozmezí 55-60 let a dvě ve věku 40-45 let. Při výpočtu dat vyšel průměrný věk jednoho

studenta 29,72 let.
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Tabulka 13: Věkové rozložení studentů navazujícího 2. ročníku KS EF TUL
Věk v letech muži ženy celkem

20 - 24 0 6 6
25 - 29 0 19 19
30 - 35 2 11 13
36 - 40 4 0 4
40 - 45 0 2 2
46 - 50 0 0 0
51 - 55 0 1 1
56 - 60 0 0 0

60 a více 0 0 0
Zdroj: vlastní

Při dotazování se respondentů na obor předchozího studia jsem potvrdila předpoklad,

že většina (85 %) studentů nastoupila na studium Podnikové ekonomiky na TUL z velmi

blízkého nebo totožného oboru – tedy oboru ekonomického a v menší míře také

z přírodovědně-humanitního. 11% respondentů zvolilo jako obor předchozího studia „jiný“

(viz Obrázek 4).

Obrázek 4: Obor předchozího studia studentů navazujícího 2. ročníku KS EF TUL
Zdroj: vlastní

Obecně by se dalo by předpokládat, že studenti kombinovaného studia budou zároveň

zaměstnáni. Tento předpoklad jsem si chtěla ověřit v otázce č.5, kterou shrnuje Tabulka

14: Společenský statut . Z odpovědí jsem zjistila, že více jak 75% studentů kombinovaného

studia je skutečně zaměstnáno. Také se ukázalo, že ženy využívají možnost

kombinovaného studia současně s mateřskou dovolenou (více jak 15%). Zbylí dva studenti
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byli nezaměstnaní a další dva studenti současně studovali denním studiu na jiné vysoké

škole (dále jen VŠ). Žádný z dotazovaných studentů nebyl podnikatelem.

Tabulka 14: Společenský statut studentů navazujícího 2. ročníku KS EF TUL
student kombinovaného studia muži ženy celkem

zaměstnaný 6 28 34
nezaměstnaný 0 2 2

podnikatel 0 0 0
zároveň student denního studia na jiné VŠ 0 2 2

na mateřské (rodičovská) dovolené 0 7 7

Zdroj: vlastní

Plných 77% studentů pracovalo v podnikatelské sféře a 24% studentů v nepodnikatelské

sféře, tedy jako státní zaměstnanci (viz Obrázek 5).

Obrázek 5: Pracovní pozice studentů navazujícího 2. ročníku KS EF TUL
Zdroj: vlastní

Na otázku č.8, zda respondenti změnily v průběhu studia VŠ zaměstnavatele, odpovědělo

více jak 37 procent ano, a více jak 57 % zaměstnavatele nezměnilo. Pouze dva studenti

neměli při současném studiu žádného zaměstnavatele (viz Tabulka 15).
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Tabulka 15: Změna zaměstnavatele v průběhu studia studentů navazujícího 2.
ročníku KS EF TUL

muži ženy celkem
ano 4 13 17
ne 2 24 26

neměl/a zaměstnavatele 0 2 2
Zdroj: vlastní

18% dotazovaných pracuje v administrativních a podpůrných činnostech, jak ukazuje

Obrázek 6: Odvětví zaměstnání

Obrázek 6: Odvětví zaměstnání studentů navazujícího 2. ročníku KS EF TUL
Zdroj: vlastní

Další významnou částí dotazníkového šetření mezi studenty byl dotaz na hrubou mzdu při

nástupu do prvního zaměstnání. Ani jedna ze získaných odpovědí se nedostala se svou
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první hrubou mzdou výše než 25 000 Kč. Téměř tři stejné podíly respondentů uvedlo, že

jejich první hrubá mzda při nástupu do prvního zaměstnání byla do 10 000 Kč, mezi 10

001 a 15 000 Kč a třetí skupina měla tuto mzdu v rozmezí 15 001 – 20 000 Kč.  Pouhých

11 % mělo svou první mzdu v hrubém vyjádření mezi 20 001 –25 000 Kč. Nástupní mzda

do prvního zaměstnání byla v průměru o polovinu nižší (v průměru činila cca 12 790 Kč),

než průměrná mzda v České republice v roce 2010 (viz Tabulka 17 ).

Tabulka 16: Hrubá mzda při nástupu do prvního zaměstnání studentů navazujícího
2. ročníku KS EF TUL

Hrubá mzda při prvním
zaměstnání (Kč)

muži ženy celkem

do 10 000 3 10 13
10 001 - 15 000 2 11 13
15 001 - 20 000 1 11 12
20 001 - 25 000 0 5 5

nepracoval/a jsem 0 2 2
Zdroj: vlastní

Tabulka 17: Průměrná hrubá měsíční mzda terciárně vzdělaných v ČR (v Kč)
Ukazatel 2000 2004 2003 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Ženy
Průměrná

mzda
12 641 17 256 16 404 18 221 19 305 20 684 21 798 22 414 21 931

Muži
Průměrná

mzda
17 251 23 044 21 983 24 271 25 593 27 489 29 429 29 953 27 660

Celkem
Průměrná

mzda
15 187 20 545 19 510 21 674 22 908 24 604 26 135 26 677 25 116

Zdroj: ČSÚ. Veřejná databáze [online]. 2011

Hrubá mzda v současném zaměstnání (24 013 Kč) (viz Tabulka 18: Hrubá mzda v

zaměstnání ) se v průměru zvýšila oproti mzdě v prvním zaměstnání (Tabulka 16) a jako

taková se velmi přibližuje průměrné mzdě z roku 2010. Ženy ze vzorku dotazovaných

vydělávají v současném zaměstnání v průměru 21 172 Kč, kdežto muži 39 177 Kč, to

znamená, že muži vydělávají přibližně o 15 000 Kč více. Tak vysoký rozdíl mezi výdělky

žen a mužů může zkreslen z části ne zcela reprezentativním vzorkem dotazovaných,

jelikož obecně (viz Tabulka 17), je rozdíl v průměrných platech mužů a žen přibližně šest

tisíc v roce 2010. Na vyšší než průměrnou mzdu dosahuje z respondentů pouze 37 %.
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Tabulka 18: Hrubá mzda v zaměstnání studentů navazujícího 2. ročníku KS EF TUL
Hrubá mzda v současném

zaměstnání (Kč)
muži ženy celkem

do 10 000 0 3 3
10 001 - 15 000 0 4 4
15 001 - 20 000 1 6 7
20 001 - 25 000 0 10 10
25 001 - 30 000 2 5 7
30 001 - 35 000 0 1 1
35 001 - 40 000 0 3 3
40 001 - 45 000 0 0 0
45 001 - 50 000 1 0 1
55 001 a více 2 0 2

nepracoval/a jsem 0 7 7
Zdroj: vlastní

Na otázku očekávané hrubé mzdy po dokončení studia (viz Tabulka 19) odpověděli tři

muži, že očekávají hrubou mzdu 55 001 Kč dva muži z průzkumu již tuto sumu v současné

době vydělávají). V průměru (mimo výše zmíněných třech mužů) se očekává plat ve výši

28 214 Kč hrubého. Tato částka se pohybuje nad průměrnou mzdou z roku 2010. Průměrný

plat žen s vysokoškolským vzděláním v roce 2011 byl 35 230 Kč, a mužů 48 882 Kč (viz

Tabulka 20), což je méně, než očekávají dotazovaní.

Tabulka 19: Očekávaná hrubá mzda v zaměstnání po dokončení studia studentů
navazujícího 2. ročníku KS EF TUL

Očekávaná hrubá mzda po
dokončení studia (Kč)

muži ženy celkem

15 001 - 20 000 0 8 8
20 001 - 25 000 0 6 6
25 001 - 30 000 2 8 10
30 001 - 35 000 0 10 10
35 001 - 40 000 1 5 6
40 001 - 45 000 0 2 2
45 001 - 50 000 0 0 0
55 001 a více 3 0 3

Zdroj: vlastní
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Tabulka 20: Struktura mezd v ČR v roce 2011 dle vzdělání
Nejvyšší dosažené vzdělání: muži ženy celkem

základní a nedokončené 18 746 15 363 16 967
střední bez maturity 21 415 15 903 19 532
střední s maturitou 28 441 23 175 25 667

vyšší odborné a bakalářské 34 518 26 877 30 185
vysokoškolské 48 882 35 230 43 109

Zdroj: ČSÚ. Veřejná databáze [online]. 2011

Z dalších údajů, získaných během mého průzkumu, mohu ještě zmínit dobu, po kterou jsou

současní studenti Podnikové ekonomiky zaměstnáni. Tato doba se v převážné většině

pohybuje od 0 do 10 let, tomu samozřejmě odpovídá i věk dotazovaných studentů.

Tabulka 21: Doba, po kterou jsou studenti navazujícího 2. ročníku KS EF TUL
zaměstnáni

roky muži ženy celkem
0 - 2 0 11 11
3 - 6 0 12 12
7 - 10 1 8 9
11 - 15 1 6 7
16 - 20 3 1 4
21 - 25 1 0 1

26 a více 0 1 1
Zdroj: vlastní

Dotazovaní studenti s praxí 7-10 let uvedli, že jejich platy v současném zaměstnání jsou

v průměru ve výši 24 722 Kč (viz Tabulka 22), v průměru mají muži uvedli plat 22 500 Kč

a ženy 26 786 Kč, což je stále značně pod průměrem terciárně vzdělaných (viz Tabulka

20).

Tabulka 22: Hrubá mzda v současném zaměstnání při 7-10 let praxe u studentů
navazujícího 2. ročníku KS EF TUL

7 - 10 let praxe muži ženy celkem
10 001 - 15 000 0 1 1
15 001 - 20 000 2 0 2
20 001 - 25 000 0 2 2
25 001 - 30 000 0 2 2
30 001 - 35 000 0 0 0
35 001 - 40 000 0 2 2

Zdroj: vlastní
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Obrázek 7: Místo výkonu práce studentů navazujícího 2. ročníku KS EF TUL
Zdroj: vlastní

Místem výkonu zaměstnání těchto studentů (viz Obrázek 7) je z více jak z poloviny větší

město, tedy město s počtem obyvatelů 20 000 až 100 000. Celkově ve městě nad 20 000

obyvatel pracují téměř tři čtvrtiny dotazovaných.

Lokalitou výkonu práce dotazovaných je více jak z poloviny Liberecký kraj (viz Obrázek

8: Lokalita výkonu zaměstnání studentů navazujícího 2. ročníku KS EF TUL). 62 %

studentů má tedy univerzitu relativně blízko. Královehradecký kraj, Praha s dalšími kraji

zaujímají celkem 38%. Z jiných krajů byl především zmiňován Ústecký a Středočeský.

Lokalita výkonu zam ěstnání

62%14%

12%

12% Liberecký kraj

Královehradecký kraj

Praha

jiná

Obrázek 8: Lokalita výkonu zaměstnání studentů navazujícího 2. ročníku KS EF
TUL

Zdroj: vlastní

Místo výkonu práce

5%

23%

56%

16% vesnice

město do 20 000 obyvatel

město 20 000 - 100 000
obyvatel

město nad 100 000
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Motivace ke studiu je z hlediska dálkových studentů podstatná otázka. Studenti

kombinovaného studia musí dělit svůj čas mezi studium a práci, což je vcelku velmi

náročné, především časově, ale také z jiných důvodů, proto zde motivace ke studiu hraje

velkou roli.

 V otázce, týkající se motivace ke studiu měli dotazovaní možnost vybrat více odpovědí.

Obrázek 9:  názorně ukazuje, že nejčastěji zmiňovanou motivací pro respondenty byla

možnost lepšího uplatnění na trhu práce a získání vyššího stupně vzdělání, tyto dva motivy

spolu na trhu práce úzce souvisí. Dalšími motivy byly: prohloubení znalostí, kariérní

postup a motivace od okolí. Nikdo z dotazovaných neuvedl, že důvodem pro studium by

byla podpora zaměstnavatele a nikdo nestudoval bez motivace.

Obrázek 9: Motivace studentů navazujícího 2. ročníku KS EF TUL
Zdroj: vlastní

Na poslední otázku, zdali je studium VŠ součástí jejich kariérního rozvoje ve firmě,

odpovědělo 84 % studentů, že není. 16 % respondentů uvedlo, že studium je součástí jejich

kariérního rozvoje a zaměstnavatel je převážně podporuje formou neplaceného volna,

poskytnutí volna na zkoušky a přednášky nebo zkrácenou pracovní dobou (viz Tabulka 23:

Studium jako součást kariérního rozvoje (odpovědi studentů navazujícího 2. ročníku KS

EF TUL).

Motivace ke studiu

28%

0%

19%30%

10%

13%
0%

lepší uplatnění na trhu práce

podpora zaměstnavatele

prohloubení znalostí

získání vyššího stupně vzdělání

motivace od okolí (rodina, přátelé)

kariérní postup

žádná motivace
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Tabulka 23: Studium jako součást kariérního rozvoje (odpovědi studentů
navazujícího 2. ročníku KS EF TUL)

muži ženy celkem

ano 1 6 7
ne 5 33 38

Zdroj: vlastní

Dotazníkové šetření v rámci internetu

Druhou část průzkumu jsem uskutečnila pomocí internetového serveru Vyplňto.cz (celý

dotazník je k nahlédnutí na stránkách http://www.vyplnto.cz/preview.php?id=27326),

v přepsané podobě viz také Dotazník pro internetový server Vyplňto.cz. Ze základního

souboru dotazovaných respondentů (446) byli zvoleni studenti kombinovaného studia (Ks)

jako skupina respondentů z toho důvodu, že jsou již na trhu práce, tudíž přínos ze

zvyšování kvalifikace má i zaměstnavatel. Tento výběrový soubor se skládal z šedesáti

respondentů. Průměrná doba vyplňování šestnácti otázek činila dvě a půl minuty, dotazník

tedy nebyl časově nikterak náročný a byla tedy vysoká pravděpodobnost, že dotazované

svou délkou neodradí. Opět se dotazník skládal z otázek položených formou uzavřenou

(výběr pouze z uvedených, vyčerpávajících odpovědí) a z jedné polouzavřené (možnost

vybrat jednu z uvedených odpovědí, či odpovědět, dle vlastního názoru a uvážení). Z

uzavřených otázek jsem využila především otázky výběrové (možnost volby pouze jedné

z odpovědí). Uzavřená otázka č.14 umožňovala zvolit více odpovědí (výčtová) a uzavřená

otázka č. 15 byla dichotomická (možnost volby pouze ano/ne).

Otázka č. 1 se týkala věku dálkových studentů. Z šedesáti respondentů bylo 70 % (42) žen,

zbylých 30 % (18) muži.

Obrázek 10: Rozdělení respondentů internetového průzkumu dle pohlaví potvrzuje

skutečnost, že v ČR, ale i celosvětově ve vysokoškolském vzdělání více jak 30 % žen

oproti mužům (viz Tabulka 4).
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Obrázek 10: Rozdělení respondentů internetového průzkumu dle pohlaví
Zdroj: vlastní

Z celkového počtu dotazovaných bylo 67% ve věku 20-29 let a 20% ve věku 30-39 let.

Ostatní starší věkové skupiny byly zastoupeny jen minimálně. Tabulka 24: Věk

respondentů internetového průzkumu (v letech) ukazuje detailní počty zástupců

jednotlivých skupin dle věku. Tyto věkové údaje jsou téměř totožné s údaji získanými z 

průzkumu mezi studenty kombinovaného studia Podnikové ekonomiky na TUL a potvrzují

statistiky, že v České republice je nízký podíl starších ročníků v terciárním vzdělávání (viz

Tabulka 6).

Tabulka 24: Věk respondentů internetového průzkumu (v letech)
Věk muži ženy celkem

do 19 0 1 1
20-29 13 27 40
30 - 39 4 8 12
40-49 1 4 5
50 - 59 0 2 2

60 a více 0 0 0

Zdroj: vlastní.

Z průzkumu vyplývá, že převážná část dotazovaných studuje obor ekonomický nebo

přírodovědně – humanitní (viz Tabulka 25). Skutečnou situaci v ČR názorně zaznamenává

Obrázek 2: Počty absolventů vysoké školy v ČR dle studovaného oboru.
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Tabulka 25: Obor studia respondentů internetového průzkumu
Obor studia muži ženy celkem
Ekonomický 0 18 18

Přírodovědně – humanitní 5 5 10
Strojní 3 1 4
Textilní 0 0 0

Umění a architektury 0 0 0
Mechanika a informatika 3 0 3

Zdravotnictví 1 4 5
Jiné 6 14 20

Zdroj: vlastní.

Z dotazovaných, kteří jsou zaměstnáni, polovina pracuje v podnikatelské sféře a druhá

v nepodnikatelské, zbylých 12 respondentů (žen) momentálně nepracuje (viz Tabulka 26).

Tabulka 26: Pracovní pozice respondentů internetového průzkumu
muž žena celkem

Podnikatelská sféra (mzda) 11 14 25
Nepodnikatelská sféra (plat) 7 16 23

Nezaměstnaný/nepracuji 0 12 12
Zdroj: vlastní

Mzdu při prvním zaměstnání uvedli dotazovaní v průměru 18 728 Kč, to je o cca šest tisíc

korun vyšší nástupní mzda, než v prvním průzkumu mezi studenty kombinovaného studia

na TUL. Muži pak uvedli hrubou mzdu při prvním zaměstnání téměř o 6 000 Kč vyšší

(20 277 Kč) než ženy (14 635 Kč).

Tabulka 27: Mzda při prvním zaměstnání respondentů internetového průzkumu
Mzda při prvním
zaměstnání (Kč)

muži ženy celkem

do 10 000 0 0 0
10 001 – 15 000 4 17 21
15 001 – 20 000 5 10 15
20 001 – 25 000 4 6 10
25 001 – 30 000 5 4 9
30 001 – 35 000 0 1 1
35 001 – 40 000 0 1 1

Nepracoval/a jsem 0 3 3
Zdroj: vlastní

V současném zaměstnání vydělávají opět dva muži více jak 55 tisíc Kč. Průměrem (mimo

tyto dva jednotlivce) mají dotazovaní hrubou mzdu v současném zaměstnání respondenti
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přibližně 24 296 Kč, což je přibližně na úrovni průměrného platu z roku 2012. Muži mají

opět vyšší průměrný plat (28 278 Kč), než ženy (23 726 Kč). V současnosti nemá

zaměstnání 18% z dotazovaných.

Tabulka 28: Mzda při současném zaměstnání respondentů internetového průzkumu
Mzda při současném

zaměstnání (Kč)
muž žena celkem

do 10 000 0 3 3
10 001 – 15 000 0 4 4
15 001 – 20 000 2 9 11
20 001 – 25 000 1 4 5
25 001 – 30 000 4 4 8
30 001 – 35 000 3 3 6
35 001 – 40 000 4 2 6
40 001 – 45 000 1 2 3
45 001 – 50 000 0 0 0
50 001 – 55 000 1 0 1

55 001 a více 2 0 2
Nepracoval/a jsem 0 11 11

Zdroj: vlastní

Z respondentů očekává plat 55 tisíc Kč a více celkem 4 lidé, z toho početně jedna žena a tři

muži. Zbylí dotazovaní očekávají, že obdrží po dokončení studia odměnu za svou práci

v průměrné výši 23 461 Kč (opět by se tento průměr zvedl při započítání představ o platu

nad 55 000 Kč).

Tabulka 29: Očekávaná mzda respondentů internetového průzkumu
Očekávaná mzda (Kč) muži ženy celkem

10 001 – 15 000 3 9 12
15 001 – 20 000 1 10 11
20 001 – 25 000 3 8 11
25 001 – 30 000 4 5 9
30 001 – 35 000 1 1 2
35 001 – 40 000 1 1 2
40 001 – 45 000 0 1 1
45 001 – 50 000 1 1 2
50 001 – 55 000 1 1 2

55 001 a více 3 1 4
Zdroj: vlastní

Jak ukazuje Tabulka 30: Doba, po kterou jsou respondenti internetového průzkumu

zaměstnáni jsou dotazovaní respondenti průměru zaměstnání po dobu sedmi let, čemuž

odpovídá věková struktura dotazovaných (viz Tabulka 24).
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Tabulka 30: Doba, po kterou jsou respondenti internetového průzkumu zaměstnáni
roky muži ženy celkem
0 - 2 4 14 18
3 - 6 9 15 24
7 - 10 1 3 4
11 - 15 1 5 6
16 - 20 2 1 3
21 - 25 0 3 3

26 a více 1 1 2
Zdroj: vlastní

Mezi dotazovanými byli celkem čtyři lidé s prací v rozmezí 7-10 let (viz Tabulka 31).

Průměrný plat v tomto rozsahu praxe činí 34 200 Kč, ale vzhledem k nízkému počtu

respondentů v tomto intervalu je tento průměr značně zkreslený vhledem k populaci ČR.

Tabulka 31: Hrubá mzda respondentů internetového průzkumu s praxí 7-10 let.
7 - 10 let praxe muži ženy celkem
20 001 - 25 000 0 1 1
25 001 - 30 000 0 1 1
50 001 - 55 000 1 0 1

nepracoval/a jsem 0 1 1
Zdroj: vlastní

Stejný trend, kdy dotazovaní uvádějí, že pracují ve větších městech, je znatelný i v tomto

internetovém průzkumu (viz Tabulka 32). Ve městě nad 20 000 obyvatel pracuje celkem

79% dotazovaných. Toto rozložení je logické vzhledem k faktu, že ve větších městech se

koncentrují mnohé podniky a organizace, které mohou nabídnout práci.

Tabulka 32: Místo výkonu práce respondentů internetového průzkumu
muži ženy celkem

vesnice 1 2 3
město do 20 000 obyvatel 3 5 8

město 20 000 – 100 000 obyvatel 4 11 15
město nad 100 000 obyvatel 10 17 27

Zdroj: vlastní

Opět se v tomto průzkumu potvrzuje, že studium na VŠ není součástí kariérního rozvoje

dotazovaných Tabulka 33: Studium jako součást kariérního rozvoje (odpovědi respondentů
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internetového průzkumu). Pouhých 20 procent zaměstnavatel podporuje ve studiu na VŠ.

Z průzkumu vyplývá, že zaměstnavatel podporuje své zaměstnance při studiu hlavně

studijním volnem, dovolenou navíc nebo přizpůsobením směn, tedy velmi obdobně,

jako v předchozím průzkumu.

Tabulka 33: Studium jako součást kariérního rozvoje (odpovědi respondentů
internetového průzkumu)
muži ženy celkem

Ano 4 8 12
Ne 14 34 48

Zdroj: vlastní

4.3 Celkové zhodnocení významu terciárního vzdělávání a možnosti

budoucího vývoje

Z obou šetření se dá vyvodit, že terciárního vzdělání se účastní lidé nejčastěji ve věku 25

až 35 let, což potvrzují i oficiální statistiky z ČR. Zároveň počet žen studujících na VŠ

je přibližně o 30 % vyšší než mužů. Se stejnými rozdíly v počtu mužů a žen se můžeme

setkat jak v ČR, tak i ve Spojeném království. Velké množství žen mezi respondenty také

ovlivňuje průměrný výdělek, který činí v průměru z obou výzkumů 24 000 Kč. Pokud jsou

muži bráni samostatně, vydělávají přibližně o 5 000 – 10 000 Kč více, než ženy. V České

republice je tedy stále znatelné zvýhodnění mužů vzhledem k výši výdělku.

Ekonomické a přírodovědně-humanitní obory byly nejčastějšími obory, mezi

dotazovanými. Studenti kombinovaného studia bývají většinou zároveň zaměstnání a to

v podnikatelské i nepodnikatelské sféře téměř stejným dílem, přestože podnikatelská sféra

mírně převažuje.

V prvním zaměstnání respondenti uvedli mzdu mezi 10 000 Kč a 25 000 Kč, toto šetření

bohužel nezohledňovalo částečné úvazky, díky tomu mohou být průměry mezd zkreslené.

V současném zaměstnání  se platy pohybují u obou skupin dotazovaných mezi 15 000 Kč a

35 000 Kč. Respondenti očekávají, že se po dokončení studia bude jejich mzda pohybovat

přibližně ve stejném rozmezí, jako mzda současná. Očekávání respondentů se zdají být
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podhodnocená, neboť na trhu práce obdrží vysokoškolsky vzdělaní lidé v průměru 43 109

Kč (v roce 2011).

Dotazovaní uvedli jako místo výkonu zaměstnání především města nad 20 000 obyvatel.

Vzhledem k větší koncentraci průmyslu a služeb v městech nad 20 000 obyvatel, je

pochopitelné, že zde mnoho lidí najde pracovní pozici. Přestože by se dalo očekávat,

že podniky budou své zaměstnance podporovat v dalším rozvoji a ve studiu na vysoké

škole, bohužel to tak není. Průzkum ukazuje, že většina respondentů není zaměstnavatelem

ve studiu podporována. O vysokoškolské vzdělání mají tedy zájem především lidé

motivováni touhou získání vyššího stupně vzdělání a vidinou lepšího uplatnění na trhu

práce. Důležitým motivem ke studiu je také prohloubení znalostí a možnost kariérního

postupu.

Přestože absolventi vysokých škol jsou na českém pracovním trhu stále žádaní a trh jimi

není nasycen, podnikové prostředí mnohdy své zaměstnance ve studiu nepodporují,

přestože přínosy plynoucí z takto vzdělaných lidí jsou významné a mohou velmi pozitivně

ovlivnit nejen chod podniku, ale i společnosti. V současné době je proto důležitá změna

pohledu jak na podnikové vzdělávání, tak i na institucionální, které by mělo mladé lidi

vybavit potřebnou kvalifikací a kompetencemi, využitelnými na trhu práce.

Současné trendy ve vysokém školství mohou dle odborných názorů vést v rámci Evropské

unie ke dvěma možným výsledkům. Jedním z nich by mohlo být vysokoškolské

financování integrované na evropské úrovni, například by šlo o omezení rozdílů mezi

jednotlivými zeměmi. Jako druhá možná varianta se uvádí placení států za své studenty

v zahraničí, anebo účtování vyššího školného členských států pro zahraniční studenty.

Předpokládá se také, že další země budou pravděpodobně následovat styl reforem

Spojeného království Velké Británie a Severního Irska a do značné míry privatizovat

financování vysokoškolského vzdělávání a/nebo snižovat veřejné výdaje na toto

vzdělávání. Studenti budou reagovat na školné nebo zhoršení vzdělávacího prostředí na

vysokých školách doma pohybem do zahraničí, zejména do zemí s relativně vysokou

úrovní financování a mezinárodně požadovaných jazyků.145

                                                
145 EUROPEAN UNION: Funding higher education is key test. [online]. 2012.
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ZÁVĚR

Studenti kombinovaného studia byli pro průzkum zvoleni především z důvodu, že se již

pohybují na trhu práce. Přínos ze zvýšení jejich kvalifikace má tedy i zaměstnavatel.

Průzkum ale ukázal, že respondenti nejsou ke studiu motivováni potřebami

zaměstnavatele. Vlastní motivace, touha získat lepší znalosti a také lepší uplatnění na trhu

práce, jsou hlavními důvody, proč se rozhodli dotazovaní studovat.

Respondenti většinou očekávají nižší výdělky, než které absolventi vysokých škol

v průměru mají (dle statistik ČR). Vzhledem ke stavu současné ekonomiky, která se stále

pohybuje na hranici recese, mohou být nižší očekávání průměrné mzdy pouhou opatrností.

Situace na trhu práce však ukazuje, že je stále nenasycen, zvláště lidmi s vysokoškolským

diplomem.

V této diplomové práci bylo potvrzeno, že z úspěšně zakončeného studia na vysoké škole

je možno těžit mnoho výhod. Absolventi pobírají vyšší výdělky a jsou v práci často

spokojenější. Vysokoškolsky vzdělaní lidé využívají výhod z terciárního vzdělání také

v soukromém životě. Mezi tyto výhody patří kvalitnější využívání volného času,  vyšší

věk, které ho se absolventi dožijí a celkově lepší zdraví.

Přítomnost vysokoškoláků v podnikovém prostředí je důležitá, vzhledem k větší

schopnosti kreativně myslet a inovovat. Vlastnosti, schopnosti a dovednosti, které se

zaměstnanec do zaměstnání přináší, se mohou pozitivně odrazit v podnikovém prostředí a

poskytnout konkurenční výhodu na trhu. Podniky proto jednoznačně získávají mnohé

výhody ze zaměstnávání terciárně vzdělaných jedinců.

Vyšší počet vysokoškolsky vzdělaných lidí má také výrazný vliv na společnost. Tito lidé se

více angažují v chodu společnosti. Je prokázáno, že vyšší podíl vysokoškoláků souvisí

s demokratizací společnosti. Zájem o volby, darování krve a samaritánství jsou jen

několika z mnoho výhod, kterých společnost může využívat.
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Srovnání systémů vysokého školství v České republice a ve Spojeném království Velké

Británie a Severního Irska, poskytlo mnohé důkazy pro tvrzení, že vysokoškolsky vzdělaní

lidé, podniky i jednotlivci čerpají mnohé výhody. Jedná se především o nízkou

nezaměstnanosti vysokoškolsky vzdělaných lidí ve všech věkových skupinách.

Vysokoškoláci také poskytují státu vyšší odvody na daních z příjmu a ostatních poplatcích.

Díky tomu může stát disponovat větším množstvím financí.

Stárnutí obyvatelstva je v České republice i v dalších státech jedním z často diskutovaných

témat a vyřešení tohoto problému si vyžaduje zdroje ze státního rozpočtu. Jednou z variant,

která by ulehčila rozpočtu, by proto mohlo být zavedení vyššího podílu soukromých zdrojů

financování ve školství. Dle údajů ze Spojeného království nemělo zavedení školného vliv

na účast zájemců o studium z chudších rodin a naopak se zvýšil podíl vysokoškolských

absolventů v populaci. Lidé, kteří studují na univerzitě ve Spojeném království, úspěšně

zakončí studiu mnohem častěji, než jak je tomu v České republice.

V dnešní době je rozvoj znalostí, schopností a dovedností důležitý nejen pro jednotlivce,

ale také pro podnik. Motivace jedinců ke studiu je velmi důležitá a dle uskutečněného

průzkumu studentům nechybí. Vzhledem k faktu, že podniky také získávají mnohé výhody

zaměstnáváním vysokoškolsky vzdělaných lidí, bylo by vhodné zaměstnance podporovat

v dalším studiu a rozvoji jejich kompetencí. Institucionální vzdělávání může poskytnout

mnohé znalosti, dovednosti, všeobecné i odborné kompetence, ale nic ze zmíněného

nemusí mít trvalý charakter. Pro podniky by proto měl být cílem rozvoj zaměstnanců,

jelikož se jim toto úsilí náležitě vyplatí.



105

Zdroje

[1] ARMSTRONG, M. Řízení lidských zdrojů. Nejnovější trendy a postupy. 10. vyd.

Praha: Grada Publishing, 2007, s. 54. ISBN 978-80-247-1407-3.

[2] BARR, N. Paying for higher education: What policies, in what order? [online].

2010, s. 2-52. Dostupný z WWW:

<http://econ.lse.ac.uk/staff/nb/Barr_HEReview100215.pdf>

[3] BAUM, S. a PAYEA K. The Benefits of Higher Education for Individuals and

Society [online]. Education pays. 2004. 2005, s. 7-9 [cit. 2013-04-28]. Dostupné z

WWW:

<http://www.collegeboard.com/prod_downloads/press/cost04/EducationPays2004.pd

f>

[4] BEROUŠEK, P.; H. HEINOVÁ; D. MARTINEK a Z. JÍLEK. Rozvoj lidských zdrojů

sociální partnerů a motivace pro další vzdělávání [online]. 1. vyd. Praha:

Českomoravská konfederace odborových svazů, 2008 [cit. 2012-02-18], s. 14-19.

ISBN 978-80-90391-78-9. Dostupné také z WWW:

<http://www.cmkos.cz/data/articles/down_1272.pdf>

[5] BOLTON, P. Changes to higher education funding and student support from

2012/13 – Commons Library Standard Note [online]. 2012, [cit. 2013-03-22].

Dostupný z WWW: <http://www.parliament.uk/briefing-papers/SN05753>

[6] BUSINESSINFO: Využití intelektuálního kapitálu organizace k rozvoji jejích

inovačních aktivit [online]. 2009 [cit. 2013-04-28]. Dostupný z WWW:

<www.bussinessinfo.cz>.

[7] ČECHOVÁ, A. Postavení mladých lidí na trhu práce [online]. RELIK 2012. 2012

[cit. 2013-03-22]. Dostupný z WWW:

<http://kdem.vse.cz/resources/relik12/sbornik/download/pdf/38-Cechova-Adriana-

paper.pdf>

[8] ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD. Studenti a absolventi vysokých škol v roce 2010

[online]. 2011 [cit. 2013-03-12]. Dostupný z



106

WWW:.<http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/studenti_a_absolventi_vysokych_skol

_v_cr_celkem/$File/1_VS_studenti_celkem_11.pdf>

[9] ČSÚ. Klasifikace zaměstnání (CZ-ISCO) 2013 [online]. 2013 [cit. 2013-01-22].

Dostupný z

WWW:.<http://www.czso.cz/csu/klasifik.nsf/i/klasifikace_zamestnani_%28cz_isco

%2>

[10] ČSŮ. Studenti a absolventi vysokých škol v České republice 2001-2010 [online].

2011 [cit. 2013-04-22]. Dostupný z

WWW:.<http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/studenti_a_absolventi_vysokych_skol

_v_cr_v_datech/$File/vs_stud_abs_2001_2010.xls#'tab9'!A1>

[11] ČSÚ. Veřejná databáze [online]. 2011[cit. 2013-02-22]. Dostupný z

WWW:.<http://vdb.czso.cz/vdbvo/uvod.jsp>

[12] ČULÍK, J. Anglická vláda zcela opustila zásadu státního financování univerzit

[online]. 2010 [cit. 2012-05-18]. Dostupný z WWW:

<http://www.blisty.cz/art/54932.html>

[13] DENÍK REFERENDUM. Britská vláda chce univerzitám povolit ztrojnásobení

školného [online]. 2010 [cit. 2012-07-28]. Dostupný z WWW:

<http://denikreferendum.cz/clanek/7090-britska-vlada-chce-univerzitam-povolit-

ztrojnasobeni-skolneho>

[14] DUŠKOVÁ, K. Možnost uplatnění absolventů na trhu práce [online]. 2011, s. 15-57

[cit. 2013-04-20]. Dostupný z WWW: <http://www.vysokeskoly.cz/clanek/moznosti-

uplatneni-absolventu-na-trhu-prace>

[15] Education at a Glance: OECD Indicators 2012. United Kingdom [online]. 2012, [cit.

2013-04-20]. Dostupný z WWW: <http://www.oecd.org/edu/eag2012>

[16] EUROPEAN UNION: Funding higher education is key test. Oxford Analytica Daily

Brief Service. Oxford, 2012: strana naposledy edit. 2012-03-19 [cit. 2013-03-24]. In:

Elektronická datábáze článků ProQuest [online]. Liberec: Technická univerzita

v Liberci. Dostupný z WWW: <http://knihovna.tul.cz>



107

[17] EURYDICE. Organisation of the education system in the United Kingdom –

Scotland [online]. 2008/09. Dostupný z WWW:

<http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/eurybase/eurybase_full_re

ports/SC_EN.pdf>

[18] EURYDICE. Spojené Království: Anglie, Wales a Severní Irsko [online]. 2003.

Dostupný z WWW:

<http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/eurybase/structures/041_U

N_CS.pdf >

[19] EURYPEDIA. Česká republika: Financování terciárního vzdělávání. Strana

naposledy edit. 2012-12-27 [cit. 2013-03-22]. Dostupný z WWW:

<https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php/%C4%8Cesk%C3%

A1-

republika:Financov%C3%A1n%C3%AD_terci%C3%A1rn%C3%ADho_vzd%C4%

9Bl%C3%A1v%C3%A1n%C3%AD>

[20] EURYPEDIA. Česká republika: Financování vzdělávání. Strana naposledy edit.

2012-12-27 [cit. 2013-03-22]. Dostupný z WWW:

<https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php/%C4%8Cesk%C3%

A1-

republika:Financov%C3%A1n%C3%AD_vzd%C4%9Bl%C3%A1v%C3%A1n%C3

%AD>

[21] EURYPEDIA. Česká republika: Přehled. Strana naposledy edit. 2012-12-27 [cit.

2013-03-22]. Dostupný z WWW:

<https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php/%C4%8Cesk%C3%

A1-republika:P%C5%99ehled>

[22] EURYPEDIA. Česká republika: Správa a řízení na národní a/nebo regionální

úrovni. Strana naposledy edit. 2012-12-27 [cit. 2013-03-22]. Dostupný z WWW:

<https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php/%C4%8Cesk%C3%

A1-

republika:Spr%C3%A1va_a_%C5%99%C3%ADzen%C3%AD_na_n%C3%A1rodn

%C3%AD_a/nebo_region%C3%A1ln%C3%AD_%C3%BArovni>



108

[23] EURYPEDIA. Česká republika: Terciární vzdělávání. Strana naposledy edit. 2012-

12-27 [cit. 2013-03-22]. Dostupný z WWW:

<https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php/%C4%8Cesk%C3%

A1-

republika:Terci%C3%A1rn%C3%AD_vzd%C4%9Bl%C3%A1v%C3%A1n%C3%A

>

[24] EURYPEDIA. Česká republika: Vybrané probíhající reformy a politické iniciativy.

[online]. 2012 [cit. 2013-03-12]. ]. Dostupný z WWW:

<https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php/%C4%8Cesk%C3%

A1-

republika:Prob%C3%ADhaj%C3%ADc%C3%AD_reformy_a_politick%C3%A9_in

iciativy>

[25] EURYPEDIA. Česká republika: Vybrané probíhající reformy a politické iniciativy

na národní úrovni 2012-03-04 [cit. 2013-03-22]. Dostupný z WWW:

<https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php/%C4%8Cesk%C3%

A1-

republika:Vybran%C3%A9_prob%C3%ADhaj%C3%ADc%C3%AD_reformy_a_po

litick%C3%A9_iniciativy_na_n%C3%A1rodn%C3%AD_%C3%BArovni>

[26] EURYPEDIA. United Kingdom (England). Strana naposledy edit. 2012-4-11 [cit.

2013-03-22]. Dostupný z WWW:

<https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php/United-Kingdom-

England:Higher_Education_Funding>

[27] INDRÁČEK, J. Školné mi nevadí [online]. 2010 [cit. 2012-08-04]. Dostupný

z WWW: <http://www.studak. cz/skolne-mi-nevadi/>

[28] KELLER, J., STÖCKELOVÁ, T., ŠTECH, S. a kol. Proč nezavádět školné [online].

2010 [cit. 2012-10-09]. Dostupný z WWW:

<http://vzdelaninenizbozi.cz/dokumenty/BrozuraVNZ!-Proc_nezavadet_skolne.pdf>

[29] KLEŇHOVÁ, M.; P.ŠŤASTONOVÁ a P. CIBULKOVÁ. České školství

v mezinárodním srovnání, Stručné seznámení s vybranými ukazateli publikace OECD

Education at a Glance 2011 [online], 1. vyd. Praha: Ústav pro informace ve



109

vzdělávání, 2011 [cit. 2013-04-10]. Dostupný z WWW:

<http://www.msmt.cz/file/23382/>

[30] KONOPÁSKOVÁ A. Nadbytečné vzdělání a nedostatečné učení [online]. Zpravodaj

– odborné vzdělání v zahraničí. 2008 [cit. 2013-04-24].  Překlad z originálu:

ABRAHAMSSON, K., ABRAHAMSON, L. a J. JOHANSSON. From

overeducation to uderlearning: a survey of Swedish research on the interplay

between education, work and learning. 2004, č. 31, s 15-26, lit. 59. Dostupný

z WWW:

<http://www.nuov.cz/uploads/Periodika/ZPRAVODAJ/2005/Zp0505pIVa.pdf>

[31] KONOPÁSKOVÁ A. Nesoulad v kvalifikacích v Evropě [online]. Zpravodaj –

odborné vzdělávání v zahraničí. 2010 [cit. 2013-04-24]. Dostupný z WWW:

<http://www.refernet.cz/sites/default/files/download/cbn_1004_skill_mismatch_in_e

urope.pdf>

[32] KOUBEK, J. Několik poznámek k pojetí lidského kapitálu. In: Sborník příspěvků

konference Relik 2009: Reprodukce lidského kapitálu (vzájemné vazby a souvislosti,

II. ročník) [online] 1.vyd. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, 2009 [cit. 2012-

02-04], s. 1-3. Dostupný z WWW: <http://kdem.vse.cz/resources/relik09/Index.htm>

[33] KOUCKÝ, J. a M. ZELENKA. Postavení vysokoškoláků a uplatnění absolventů

vysokých škol na pracovním trhu 2011 [online]. Praha, 2011, 33 s [cit. 2013-04-30].

Dostupný z WWW:

<http://www.strediskovzdelavacipolitiky.info/download/Absolventi_V%C5%A0_20

11.pdf>

[34] LSE – STAFF AND STUDENTS. Student Loans and Grants [online]. 2013/14 [cit.

2013-03-22]. Dostupný z WWW:

<http://www2.lse.ac.uk/intranet/students/moneyMatters/financialSupport/Scholarshi

psLSE/UGApp/UgAppHome/loansAndGrants.aspx>

[35] MARŠÍKOVÁ, K. Financování vysokoškolského vzdělávání ve vybraných zemích

EU [online]. 2009 [cit. 2013-03-22]. Dostupný z WWW:

<www.vsfs.cz/soubor2.php?s=marsickova.doc>



110

[36] MARŠÍKOVÁ, M.; ŘEHOŘOVÁ P. a V. URBÁNEK. Lidský kapitál a očekávaná

návratnost do vysokoškolského vzdělávání v České republice a v zemích Evropské

unie. 1. vyd. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2005, s. 2-60. ISBN 80-7372-

024-8.

[37] MCMAHON, W. W. Education and Development: Measuring the Social Benefits.

Oxford University Press: New York, 1999, s. 6-30. ISBN 0-19-829231-7.

[38] MERTOVÁ, P. a WEBSTER, L. The academic voice in English and Czech higher

education quality, Quality assurance in Education. Brandford 2009. strana

naposledy edit. 2010-06-08 [cit. 2013-03-24]. In: Elektronická datábáze článků

ProQuest [online]. Liberec: Technická univerzita v Liberci. Dostupný z WWW:

<http://knihovna.tul.cz.>

[39] MŠMT. Školský zákon. 2008. [cit. 2013-05-02]. Dostupný z WWW: <

http://www.msmt.cz/dokumenty/skolsky-zakon>

[40] MŠMT. Věcný záměr zákona o vysokých školách, věcný záměr o finanční pomoci

studentům. 2011 [cit. 2013-05-02]. Dostupný z WWW: < http://rtv.reformy-

msmt.cz/aktuality/vecny-zamer-zakona-o-vysokych-skolach-a-zakona-financni-

pomoci-studentum>

[41] MŠMT. Základ pro stanovené poplatků spojených se studiem. Strana naposledy edit.

2013-01-23. [cit. 2013-03-22]. Dostupný z WWW:

<http://www.msmt.cz/file/26750.>

[42] MŠMT. Zákon o vysokých školách. 1998. [cit. 2013-05-02]. Dostupný z také WWW:

<http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakon-c-111-1998-sb-o-vysokych-skolach.>

[43] NÝVLT, O. a D. BARTOŇOVÁ. Vliv dosaženého vzdělávání na uplatnění mladých

lidí na trhu práce. RELIK 2011. 2011 [cit. 2013-03-12]. Dostupný z WWW:

<http://kdem.vse.cz/resources/relik11/sbornik/download/pdf/167-Bartonova-

Dagmar-paper.pdf.>

[44] NÝVLT, O. a I. VITOULOVÁ. Potenciál trhu práce v ČR a jeho budoucnost.

RELIK 2012. 2012. Dostupný z WWW:



111

<http://kdem.vse.cz/resources/relik12/sbornik/download/pdf/28-Nyvlt-Ondrej-

paper.pdf>

[45] OECD iLibrary. Terciary education graduation rate. First time entrants as a

percentage of the population in the corresponding age group [online]. 2010 [cit.

2013-02-22]. Dostupný z WWW: <http://www.oecd-ilibrary.org/education/tertiary-

education-entry-rates_20755120-table2.>

[46] OECD iLibrary. Terciary education graduation rates. Percentage of graduates to the

population at the typical age of graduation. 2010. [cit. 2013-02-22]. Dostupný z

WWW: <http://www.oecd-ilibrary.org/education/tertiary-education-graduation-

rates_20755120-table1.>

[47] OECD iLibrary. Terciary level education attainment for age group 25-64 as a

percentage of the population of that age group [online]. 2010 [cit. 2013-02-22].

Dostupný z WWW: <http://www.oecd-ilibrary.org/education/tertiary-level-

educational-attainment-for-age-group-25-64_20755120-table3>

[48] OECD. Education at a Glance: OECD Indicators 2012. Country Note: United

Kingdom [online]. 2012 [cit. 2013-02-22]. Dostupný z WWW:

<http://www.oecd.org/edu/EAG2012%20-%20Country%20note%20-

%20United%20Kingdom.pdf>

[49] OECD. Education at a Glance: OECD Indicators 2012. Czech Republic Key Facts

[online]. 2012 [cit. 2013-02-22]. Dostupný z WWW:

<http://www.oecd.org/edu/EAG2012%20-%20Key%20Facts%20-

%20Czech%20Republic.pdf>

[50] Projekt OP VK – Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VJ.

Vývoj školství na našem území a současný školní systém [online]. 2011 [cit. 2013-03-

13]. Dostupný z WWW:

<http://zameklomnice.cz/pdf/implementace/docs/1_rocnik/SOS/PED/vyvoj.pdf>

[51] SAAS – STUDENT AWARDS AGENCY FOR SCOTLAND [online]. ]. [cit. 2013-

04-15]. Dostupný z WWW: <http://www.saas.gov.uk/>



112

[52] SCOTTISH FUNDING COUNCIL. What we do [online]. [cit. 2013-04-17].

Dostupný z WWW: <http://www.sfc.ac.uk/aboutus/Whatwedo/about_us_what.aspx>

[53] SPRACHMODUL BERUFUNGSVERFAHREN. The British University System.

British Universities [online]. [cit. 2013-04-20]. Dostupný z WWW:

<http://www.smbv.sz.uni-erlangen.de/course/szfau-

smbv/handbook/uk/section1/page2_en.html>

[54] Stálá mise České republiky při OECD v Paříži. OECD přestavila svůj „P řehled

vzdělávání 2012“ 2012-09-14. [cit. 2013-03-22]. Dostupný z WWW:

<http://www.mzv.cz/oecd.paris/cz/zpravy_udalosti_aktuality/oecd_predstavila_svuj_

prehled_vzdelavani.html>

[55] STUDENT LOANS COMPANY – STUDENT FINANCE ENGLAND. New

students. [online]. 2012 [cit. 2013-03-22]. Dostupný z WWW:

<http://www.sfengland.slc.co.uk/part-time-study/new-students-201213.aspx>

[56] STUDENT LOANS COMPANY. Higher education [online]. 2013, [cit. 2013-03-

22]. Dostupný z WWW: <http://www.slc.co.uk/services/higher-education.aspx>

[57] STUDENT LOANS COMPANY. Loans for living cost [online]. 2013, [cit. 2013-03-

22]. Dostupný z WWW: <http://www.slc.co.uk/services/higher-education/loans-for-

living-costs.aspx>

[58] Teorie ekonomického růstu a regionální rozvoj [online]. [cit. 2013-03-22]. Dostupný

z WWW: <http://www.volny.cz/krejska/20.htm>

[59] United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. Education reform act 1988.

UK legislation. Dostupné také z WWW:

<http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1988/40/contents>

[60] United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. Further and Higher

Education Act 1992. UK legislation. Dostupné také z WWW:

<http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1992/13/contents>

[61] WEKO, T., LEHIKOINEN, A., WURZBURG, G. a R. YELLAND. Odborné

posouzení „Bílé knihy terciárního vzdělávání“ vydané Ministerstvem školství v lednu



113

2009 [online]. 2009 [cit. 2013-03-12]. Dostupný z WWW:

<http://www.msmt.cz/file/12647/>

[62] WELSH GOVERNMENT. Higher education. The Welsch Government support a

strong and varied Higher Education sector in Wales [online]. [cit. 2013-04-18].

Dostupný z WWW:

<http://wales.gov.uk/topics/educationandskills/highereducation/?lang=en>

[63] ZELENKA, M. a R. RYŠKA. Reflex 2010: zpráva druhá: Přechod ze vzdělávání na

trh práce a první práce. Praha 2011, [cit. 2013-05-02]. Dostupný z WWW:

<http://www.strediskovzdelavacipolitiky.info/download/REFLEX2010_Zprava2.pdf

>



114

Seznam příloh

PŘÍLOHA 1: DOTAZNÍK PRO STUDENTY KOMBINOVANÉHO STUDIA ...........I

PŘÍLOHA 2: DOTAZNÍK PRO INTERNETOVÝ SERVER VYPL ŇTO .................IV



I

Příloha 1 Dotazník pro studenty kombinovaného studia

Dotazník pro studenty kombinovaného studia

Dobrý den,

ráda bych Vás požádala o vyplnění tohoto dotazníku, který se zaměřuje na vysoko-
školské vzdělávání a studenty kombinovaného studia. Každý dotazník je anonymní a
výsledky průzkumu budou využity v mé diplomové práci.

U každé otázky je možné označit vždy pouze jednu odpověď. Vámi zvolenou
odpověď prosím označte křížkem v příslušném čtverečku.

Předem děkuji poskytnutí informací a za čas věnovaný vyplnění.
Polatová Lucie

1. Uveďte Vaše pohlaví:
�  muž �  žena

2. Uveďte Váš věk:
�   20 – 29 �  30 – 39  �  40 – 49 �  50 – 59 �  60 a více

3. Váš nejvyšší dosažený stupeň vzdělání (před studiem na TUL):
�  středoškolský �  bakalářský �  magisterský �  doktorský

4. Uveďte obor předchozího vzdělání:
�  ekonomický
�  přírodovědně-humanitní
�  zdravotnický
�  informatika

�  strojní
�  umění a architektura
�  jiný

5. Váš společenský status:
�  student kombinovaného studia – zaměstnaný
�  student kombinovaného studia – nezaměstnaný
�  student kombinovaného studia – podnikatel
�  zároveň student denního studia na jiné VŠ
�  jiný – upřesněte: ……………………………….

6. Vaše pracovní pozice:
�  v podnikatelské sféře (mzdy) �  v nepodnikatelské sféře (plat) 

7. V jakém odvětví pracujete?



II

�  zemědělství, lesnictví a rybářství
�  těžba a dobývání
�  zpracovatelský průmysl
�  výroba a rozvod plynu, elektřiny
�  zásobování vodou, činnosti související
   s odpady
�  stavebnictví
�  obchod, opravy motorových vozidel
�  doprava a skladování
�  ubytování, stravování a pohostinství
�  informační a komunikační činnosti

�  peněžnictví a pojišťovnictví
�  činnosti v oblasti nemovitostí
�  profesní, vědecké a technické činnosti
�  administrativní a podpůrné činnosti
�  veřejná správa, obrana, sociální
zabezpečení
�  vzdělávání
�  zdravotní a sociální péče
�  kulturní, zábavní a rekreační činnosti
�  ostatní činnosti
�  nepracuji

8. Změnil/a jste v průběhu studia VŠ zaměstnavatele?
�  ano �  ne �  neměl/a jsem zaměstnavatele

9. Vaše hrubá mzda při nástupu do prvního zaměstnání:
�  do 10 000
�  10 001 – 15 000
�  15 001 – 20 000
�  20 001 – 25 000

�  25 001 – 30 000
�  30 001 – 35 000
�  35 001 – 40 000
�  40 001 – 45 000

�  45 001 – 50 000
�  50 001 – 55 000
�  55 001 a více
�  nepracoval/a jsem

10. Vaše hrubá mzda v současném zaměstnání:
�  do 10 000
�  10 001 – 15 000
�  15 001 – 20 000
�  20 001 – 25 000

�  25 001 – 30 000
�  30 001 – 35 000
�  35 001 – 40 000
�  40 001 – 45 000

�  45 001 – 50 000
�  50 001 – 55 000
�  55 001 a více
�  nepracuji

11. Vaše očekávaná mzda po dokončení studia:
�  do 10 000
�  10 001 – 15 000
�  15 001 – 20 000
�  20 001 – 25 000

�  25 001 – 30 000
�  30 001 – 35 000
�  35 001 – 40 000
�  40 001 – 45 000

�  45 001 – 50 000
�  50 001 – 55 000
�  55 001 a více
�  nepracuji

12. Doba, po kterou jste zaměstnán (podnikáte):
�  0 – 2
�  3 – 6

�  7 – 10
�  11 – 15

�  16 – 20
�  21 – 25

�  26 a více

13. Místo výkonu práce:
�  vesnice
�  město do 20 000 obyvatel
�  město 20 000 – 100 000 obyvatel

�  město nad 100 000 obyvatel
�  nepracuji

14. Vaše motivace ke studiu:
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�  lepší uplatnění na trhu práce
�  investice do budoucnosti
�  prohloubení znalostí
�  titul

�  motivace od okolí (rodina, přátelé)
�  kariérní postup
�  žádná motivace
�  jiná, napište …………………………

15. Je studium VŠ součástí Vašeho kariérního rozvoje ve firmě?
�  ano

Pokud ano, jak Vás firma podporuje ve studiu?
Napište………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………
�  ne

Děkuji Vám za Váš čas při vyplnění dotazníku.



IV

Příloha 2 Dotazník pro internetový server Vyplňto.cz

Dobrý den,

ráda bych Vás požádala o vyplnění krátkého dotazníku zaměřeného na vzdělání a uplatnění

na trhu práce. Výsledky budou sloužit jako podklady k mé diplomové práci.

Předem děkuji za Váš čas.

Polatová Lucie

1. Vaše pohlaví:
�  Muž
�  Žena

2. Uveďte Váš věk (v letech):
�  do 19
�  20 – 29

�  30 – 39
�  40 – 49

�  50 – 59
�  60 a více

3. Nejvyšší stupeň Vámi dosaženého vzdělání:
�  Základní
�  Středoškolský
�  Bakalářský

�  Magisterský
�  Doktorský

4. Obor Vašeho studia:
�  Ekonomický
�  Přírodovědně – humanitní
�  Zdravotnický
�  Mechanika a informatika

�  Strojní
�  Umění a architektury
�  Textilní
�  Jiný

5. Váš současný společenský status:
�  Student
�  Zaměstnanec
�  Dálkový student / student
kombinovaného studia

�  Zaměstnavatel
�  Nezaměstnaný
�  Jiný

6. Vaše pracovní pozici ve sféře:
�  Nepodnikatelské (plat)
�  Podnikatelské (mzda)
�  Nezaměstnaný
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7. PRACUJI, NEBO PŘEDPOKLÁDÁM, ŽE BUDU PRACOVAT VE STEJNÉM

OBORU MÉHO STUDIA

�  Ano
�  Ne
�  Nevím

8. Myslíte se, že jste v práci adekvátně zařazen vzhledem k Vašemu vzdělání?
�  Ano
�  Ne
�  Nepracuji

9. Jaká byla Vaše očekávaná hrubá mzda po dokončení studia v Kč?
�  do 10 000
�  10 001 – 15 000
�  15 001 – 20 000
�  20 001 – 25 000

�  25 001 – 30 000
�  30 001 – 35 000
�  35 001 – 40 000
�  40 001 – 45 000

�  45 001 – 50 000
�  50 001 – 55 000
�  55 001 a více
�  nepracuji

10. Jaká byla Vaše hrubá mzda při prvním zaměstnání?
�  do 10 000
�  10 001 – 15 000
�  15 001 – 20 000
�  20 001 – 25 000

�  25 001 – 30 000
�  30 001 – 35 000
�  35 001 – 40 000
�  40 001 – 45 000

�  45 001 – 50 000
�  50 001 – 55 000
�  55 001 a více
�  neměl/a zaměstnán

11. Jaká je Vaše hrubá mzda v současném zaměstnání?
�  do 10 000
�  10 001 – 15 000
�  15 001 – 20 000
�  20 001 – 25 000

�  25 001 – 30 000
�  30 001 – 35 000
�  35 001 – 40 000
�  40 001 – 45 000

�  45 001 – 50 000
�  50 001 – 55 000
�  55 001 a více
�  nezaměstnaný

12. Jak dlouho jste již v pracovním procesu?
�  0 – 2 roky
�  3 – 6 let
�  7 – 10 let
�  11 – 15 let

�  16 – 20 let
�  21 – 25 let
�  26 let a více

13. Jaké je místo výkonu Vaší práce:
�  Vesnice
�  Město do 20 000 obyvatel
�  Město 20 000 – 100 000 obyvatel

�  Město nad 100 000 obyvatel
�  Nezaměstnaný

14. Jaká byla/je Vaše motivace ke studiu na VŠ?
�  Lepší uplatnění na trhu práce
�  Investice do budoucnosti

�  Prohloubení znalostí
�  Titul
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�  Motivace od okolí (rodina, příbuzní,
přátelé)
�  Kariérní postup

�  Žádná motivace

15. Je studium součástí Vašeho kariérního rozvoje ve firmě?
�  Ano �  Ne

16. Podporuje Vás zaměstnavatel ve studiu? Pokud ano, vypište do příslušného místa,
jak Vás zaměstnavatel podporuje
�  Ano

Jak:……………………………………………………………………………………
�  Ne


