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ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA SE ZAPOJILA DO PRŮZKUMU ABSOLVENTŮ 
 
Plzeň, 25. 6. 2014 – Západočeská univerzita v Plzni se poprvé zapojila do projektu REFLEX, 
jehož cílem je získat informace o uplatnění absolventů vysokých škol a o jejich přechodu ze 
vzdělávacího procesu na pracovní trh. Zjišťuje také, jak absolventi hodnotí získané 
vysokoškolské vzdělání. 
 
„Názory našich absolventů jsou pro nás velmi důležitou zpětnou vazbou. Zajímá nás jejich 

pohled a zkušenosti ze studia na naší univerzitě, abychom mohli neustále zlepšovat proces, 

který povede ke zvýšení jejich uplatnitelnosti na trhu práce,“ uvedla rektorka ZČU Ilona 
Mauritzová. 
 
„Výsledky, které ukazují silné i slabší stránky a které jsou specifické pro jednotlivé fakulty, 

využijeme při přípravě rozvojových dokumentů na další období,“ dodal prorektor pro studijní 
a pedagogickou činnost Jaroslav Dokoupil. 
 
Dotazníkové šetření si objednalo ministerstvo školství u Střediska vzdělávací politiky 
Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy a proběhlo v květnu a červnu 2013.  Osloveni byli 
absolventi bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů vysokých škol 
z let 2008 – 2012, kteří anonymně vyplnili dotazník na internetu. Ze Západočeské univerzity 
se uvedeného šetření zúčastnilo 1 775 absolventů – 702 mužů a 1073 žen. Nejvíce byli mezi 
nimi zastoupeni absolventi Fakulty pedagogické (téměř 22 %). 
  
Z průzkumu mimo jiné vyplynulo, že ZČU podle absolventů klade při výuce stále větší důraz 
na získávání praktických zkušeností, a to i prostřednictvím jejich účastí ve výzkumných 
projektech či stáží ve firmách. Šest procent z oslovených absolventů takto zároveň nalezlo 
budoucí zaměstnání. Současně nemají problém s touto praxí spojovat jejich studijní 
povinnosti a pobyt ve firmě je pro ně často i zdrojem přivýdělku. Při výuce ve velké míře 
využívají e-learning. Průměrný absolvent stráví pět měsíců na studijním nebo pracovním 
pobytu v zahraničí; z dotazovaných absolventů do zahraničí takto vyjelo přibližně 15 procent 
bakalářů a 30 procent magistrů, ponejvíce z filozofické a právnické fakulty. Přes 60 procent 
absolventů by znovu zvolilo stejný studijní program. 80 procent magistrů a 40 procent 
bakalářů zároveň považuje jejich vystudovaný nebo příbuzný obor za vyhovující pro jejich 
současné zaměstnání – nejčastěji takto odpovídali absolventi Fakulty právnické. Většina 
absolventů hledala práci aktivním kontaktováním zaměstnavatelů (27 %) nebo přes internet 
(24 %), 18 % z nich ji našlo díky rodině či známým. 
 
 


