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Zamestnanosť/zamestnateľnosť absolventiek
a absolventov Filozofickej fakulty UK vo svetle
pilotného výskumu

Abstrakt

Kľúčové slová
Zamestnanosť/zamestnateľnosť absolventov, oblasti pracovného uplatnenia, spoločenská prax.
Abstract
The paper summarizes the results of the survey on emloyment of the graduates of
the Faculty of Arts, Comenius University in Bratislava, wich was devoted to the
field of emlployment as well as to issues regarding the adequacy of study to the
needs of practice. The presented data are contextualized in the perspective of
current discourse on the employability of graduates as quality criterion.
Key words
Emloyment/emloyability of graduates,fileds of employment, social practice.
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ŠTÚDIE

Príspevok sa zaoberá výsledkami prieskumu uplatnenia absolventov
a absolventiek Filozofickej fakulty UK v Bratislave na trhu práce, ktorý bol zameraný jednak na oblasť pracovného a odborného uplatnenia, ako aj na hodnotenie
štúdia z perspektívy jeho primeranosti potrebám praxe. Prezentované údaje sú
kontextualizované vzhľadom na súčasný diškurz o zamestnateľnosti absolventov
vysokých škôl ako kritérium kvality.

Zamestnanosť/zamestnateľnosť absolventiek a absolventov Filozofickej fakulty UK
vo svetle pilotného výskumu

Úvod
Téma zamestnateľnosť absolventov vysokých škôl v súčasnom odbornom,1 politickom i verejnom diškurze rezonuje, zdá sa, so silnejúcou intenzitou. Názory či
požiadavky, aby práve zamestnanosť/zamestnateľnosť absolventov sa stala dôležitým kritériom posudzovania kvality2 inštitúcií terciárneho vzdelávania, univerzít
či fakúlt, sa objavujú čoraz častejšie3. Chápanie zamestnateľnosti absolventov ako
indikátora kvality vzdelávania či konkrétnej vysokej školy je previazané, ako
sa nazdávame, s istých chápaním poslania a funkcií vysokých škôl, konkrétne
s ich inštrumentálnym chápaním, podľa ktorého primárnou, ak nie jedinou úlohou
vysokých škôl je profesijná príprava budúcej pracovnej sily. Keďže v súčasnosti
sa najčastejšie akcentuje práve táto inštrumentálna funkcia, je celkom pochopiteľné, že do popredia pozornosti – či už tvorcov vzdelávacích politík, manažérov
terciárneho vzdelávania, zamestnávateľov, ale aj širšej verejnosti – sa dostáva
práve otázka, či sú vysoké školy schopné vybaviť svojich absolventov poznatkami
a zručnosťami potrebnými pre úspešný výkon nejakej profesie, či sú absolventi
uplatniteľní ako efektívna pracovná sila v rozličných sférach spoločenskej praxe.
Ak si všimneme spôsob rámcovania témy zamestnanosti absolventov, jej naviazanosť najmä na potreby jednotlivých segmentov národného hospodárstva je zjavná.
Je prekvapujúce, že napriek naliehavosti témy je výskumnícka pozornosť pomerne skromná. Dva
sociologické prieskumy realizované na súbore absolventov vysokých škôl a na súbore zamestnávateľských organizácií, zadané ministerstvom školstva a realizované Ústavom informácií a prognóz školstva
(neskôr
CVTI SR),
sú
staršieho
dáta
(2007,
2008),
výsledky
týchto
výskumov sú dostupné na http://www.cvtisr.sk/buxus/docs//MK/Studie/Uplatnenie_pre_tlac.pdf a http://ww
w.cvtisr.sk/buxus/docs//VS/absolvent/upatnenie_absolventov_v__na_trhu_prace_-_vystup_2008.pdf.
Z novších výskumov treba spomenúť predovšetkým publikáciu Uplatniteľnosť absolventov na trhu
práce a vývoj kvalifikačných požiadaviek na vysokoškolákov v SR a v zahraničí Centra edukačného
manažmentu Fakulty management UK v Bratislave, dostupné na http://www.cem-uk.sk/publikaciecem/spravy-a-studie/uplatnitelnost-absolventov-na-trhu-prace-a-vyvoj-kvalifikacnych-poziadaviek-navysokoskolakov-v-sr-a-v-zahranici-vyrocna-sprava2017/?IDe=40995&IDcheck=a818e4908e58770ed8d145ea4ba007b5
1

Napríklad pracovný portál Profesia pravidelne pripravuje a zverejňuje rebríček výsokých škôl a fakúlt
podľa toho, ktorí absolventi odborov/fakúlt/vysokých škôl sú zamestnávateľmi najžiadanejší. Ostatne
zverejnený rebríček je z júna 2018, v ktorom na prvých miestach najžiadanejších absolventov boli
odbory informatika, strojárstvo a ekonomika, na opačnom konci repríčka sa odbory teológia, zdravotníctvo a umenie. Pozri: http://firma.profesia.sk/rebricek-vysokych-skol-podla-uplatnenia-na-trhuprace-poradie-fakult-na-poprednych-prieckach-sa-oproti-predoslemu-roku-zmenilo/
2

Poskytovanie vzdelávacích služieb v súlade s očakávaniami zamestnávateľov považuje za ukazovateľ
kvality vzdelávania aj materiál Inštitútu hospodárskej politiky Spájame vysoké školy s trhom práce
(pozri Kleštincová 2011).
3
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Najmä v mediálnom diškurze sa často prezentuje, že odbory humanitných
a spoločenských vied ťahajú v tomto smere za „kratší koniec“. Vytvára sa tak
predstava – realite celkom nezodpovedajúca, že práve absolventi týchto odborov
majú výrazné ťažkosti s uplatnením sa na pracovnom trhu. Štatistické ukazovatele
za rok 2017 síce svedčia o tom, že najvyššie zastúpenie v evidovaných nezamestnaných podľa vyštudovaného odboru mali práve absolventi spoločenských vied,
náuk a služieb (34,57 %). Tento na prvý pohľad vysoký podiel je „však nevyhnutné vnímať v kontexte celkovej štruktúry absolventov vysokých škôl, kde je skupina študentov/absolventov spoločenskovedných odborov už tradične najpočetnejšia, pričom absolventská miera nezamestnanosti v tejto skupine absolventov celkovo nepatrí medzi tie najvyššie“ (Blanár 2018, s. 40).
Práve v súvislosti s absolventmi týchto odborov sa najčastejšie špecifikuje otázka
uplatniteľnosti pomocou dodatku – vo vyštudovanom odbore. Uplatniteľnosť absolventov vo vyštudovanom odbore sa tak stáva aktuálnou požiadavkou dňa práve
v súvislosti s takými odbormi, ktoré presahujú hranice jednoznačne profesijne
orientovaných študijných odborov a ku ktorým väčšina humanitne
a spoločenskovedne orientovaných odborov nepochybne patrí. Zamestnateľnosť
vo vyštudovanom odbore sa pritom neraz prezentuje jednak ako ukazovateľ kvality vysokých škôl či jednotlivých odborov, jednak ako ukazovateľ ich užitočnosti,
spoločenskej prospešnosti či potreby. Na tomto mieste treba poznamenať, že aj
keby sme uplatniteľnosť vo vyštudovanom odbore chápali ako ukazovateľ potreby
či užitočnosti toho-ktorého odboru, treba si uvedomiť, že takýto indikátor ukazuje
len súvislosť medzi realizovanými študijnými odbormi a aktuálnou potrebou trhu
práce. Vzhľadom na vysokú dynamiku trhu práce, na meniacu sa štruktúru pracovných oblastí a profesií, zodpovedanie otázky toho, aké odbory či profesie budú
žiadané o 20 – 30 rokov, je mimoriadne náročné, ak nie nemožné. 4 Samozrejme,
nechceme tým povedať, že nesúlad dosiahnutého vysokoškolského vzdelania,
poznatkov a zručností, s potrebami trhu práce nepredstavuje žiadny problém –
najmä ak sa na vzdelanie pozeráme ako na (osobnú a najmä spoločenskú) investíciu a chápeme ho v ekonomických termínoch úžitku. Potom prekvalifikovanosť,
odborový nesúlad alebo nesúlad v zručnostiach (Martinák 2016) môže znamenať
neefektívne zhodnocovanie nákladov. Aj keď si myslíme, že „užitočnosť” vzdelaPožiadavka, aby vysokoškolské vzdelávanie z hľadiska štruktúry odborov presne korešpondovalo
s aktuálnymi potrebami trhu práce, je nerealistická aj preto, že dynamika trhu práce ide rýchlejšie, než
inovácia študijných odborov (príprava nového študijného programu a jeho zavedenie do praxe vysokoškolského vzdelávania, vrátané administratívne náročného procesu akreditácie, môže trvať aj 10 rokov).
4
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nia nemožno merať len ekonomickým ziskom, merateľnou/ekonomickou návratnosťou vynaložených prostriedkov, požiadavka adekvátnej prípravy študentov pre
meniace sa potreby spoločenskej praxe je výzvou, ktorú vysoké školy nemôžu
ignorovať. Adekvátne reagovať na túto výzvu je však možné iba so „znalosťou
veci”, t. j. na základe čo najdôkladnejšieho poznania situácie v tejto oblasti.
S týmto zámerom sme na Filozofickej fakulte UK rozbehli projekt mapovania
uplatnenia sa absolventov fakultou poskytovaných študijných programov.

Východiská a ciele prieskumu
Okrem skutočností uvedených v úvode, pri plánovaní prieskumu a dizajnovaní
dotazníka sme vychádzali aj z reflexie potreby spätnej väzby od absolventov,
ktorá sa týka využívania poznatkov a získaných zručností v pracovnom procese,
ich adekvátnosti pre aktuálne potreby trhu práce. Takáto spätná väzba je nesporne
dôležitá aj pre zisťovanie efektívnosti vzdelávania (aj keď jeho účel nemožno
redukovať na produkciu pracovnej sily). Okrem skutočností o uplatnení
sa absolventov sme v rámci prieskumu mapovali aj mieru využitia štúdiom nadobudnutých vedomostí a zručností v rôznych pracovných pozíciách. Zaujímali nás
ich názory na vzdelávanie poskytované fakultou v rozličných odboroch
a študijných programoch. Takéto zisťovanie totiž ponúka možnosť štruktúrovanej
spätnej väzby na výsledky vzdelávacieho procesu, najmä z hľadiska pracovného
uplatnenia absolventov a ich hodnotenia odbornej prípravy počas štúdia z hľadiska
potrieb a nárokov praxe. Fakulte zároveň poskytuje možnosť získať dôležitý zdroj
informácií pre potreby modifikácie a inovácie študijných programov, ďalších
vzdelávacích stratégií fakulty a možností posilňovania jej väzby na rozličné sféry
spoločenskej praxe.
Prieskum absolventov FiF UK bol v roku 2017 realizovaný prvýkrát ako pilotný
projekt, preto získané dáta reflektujú len tento časový rámec. Pre možnosť sledovania vývoja situácie v tejto oblasti plánujeme realizovať takýto prieskum
v ročných intervaloch. Predpokladáme, že práve pravidelný monitoring v stabilnej
štruktúrovanej sade sledovaných premenných pracovného uplatnenia vytvorí
predpoklady pre venovanie pozornosti trendom a identifikácii zmien v oblastiach
pracovného uplatnenia, pracovnom správaní a orientácii absolventov fakulty,
využiteľných pre potreby modifikácie študijných programov, orientovaných na
lepšie uplatnenie absolventov, strategické smerovanie profilácie a obsahové naplnenie poskytovaných študijných programov.
6
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Prieskum sa z obsahového hľadiska zameriaval jednak na oblasť pracovného
a odborného uplatnenia absolventov, ako aj na hodnotenie štúdia najmä
z perspektívy jeho primeranosti voči potrebám praxe, teda z pohľadu praktického
uplatnenia na trhu práce. Základným cieľom prieskumu bolo získanie spätnej
väzby a informácií o pracovnom uplatnení absolventov fakulty. Špecifické ciele
boli nasledovné: 1) zistiť mieru zamestnanosti/nezamestnanosti našich absolventov za celú fakultu, ako aj v jednotlivých skupinách študijných programov 5 (jednoodborový študijný program, študijný program v odbore prekladateľstvo
a tlmočníctvo a v odbore učiteľstvo všeobecnovzdelávacích programoch, ďalej len
jednoodborové, prekladateľské a učiteľské programy); 2) zistiť mieru odborného
uplatnenia našich absolventov; 3) zmapovať oblasti a odvetvia pracovného uplatnenia absolventov; 4) identifikovať mieru primeranosti obsahu štúdia k potrebám
pracovného uplatnenia absolventov; 5) identifikovať praxou požadované kompetencie v základných oblastiach odborného uplatnenia absolventov; 6) identifikovať
budúce vzdelávacie potreby absolventov v hlavných či prevažujúcich oblastiach
ich profesijného uplatnenia sa.
Súbor otázok bol zostavený tak, že okrem základných identifikačných
a triediacich údajov (absolvovaný študijný program, termín ukončenia štúdia,
pohlavie, miesto pracovného pôsobenia, pracovné skúsenosti počas štúdia, aktuálna pracovná situácia) obsahoval dve sady otázok: prvá bola zameraná na oblasť
pracovného a odborného uplatnenia, reprezentovaná otázkami o prechode na trh
práce, aktuálnej pracovnej pozícii, oblasti a odvetví pracovného uplatnenia,
korešpondencii medzi vyštudovaným odborom a aktuálnym odborom uplatnenia,
kým druhá sada bola zameraná na hodnotenie obsahu a kvality štúdia z aspektu
adekvátnosti pre vykonávanie práce, na uplatnenie štúdiom nadobudnutých vedomostí a kompetencií v aktuálnej pracovnej pozícii.

Vzhľadom na vysoký počet fakultou realizovaných študijných programov (každoročne vyše 60) by
nebolo možné vyhodnocovať výsledky podľa jednotlivých študijných programov, preto sme tieto
výsledky združili podľa skupín programov, ktoré respondenti absolvovali. Vzhľadom na to, že na
fakulte sú okrem jednoodborových študijných programov aj programy v odbore prekladateľstvo
a tlmočníctvo a učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov, výsledky uvádzame v tomto členení.
5
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Základné informácie o prieskume a charakteristika
výskumnej vzorky
Absolventský prieskum Filozofickej fakulty Univerzity Komenského sa uskutočnil v mesiacoch august až september 2017. Ako metóda získavania údajov bol
použitý anonymný on-line dotazník a objektom výskumu bol absolventský ročník
2016, teda všetci absolventi, ktorí v kalendárnom roku 2016 ukončili svoje štúdium vykonaním štátnych záverečných skúšok na magisterskom stupni.
Z celkového počtu 5196 oslovených absolventov sa do prieskumu zapojilo 207,
z toho 161 žien a 46 mužov. Celkovo 76,3 % (158) predstavovali absolventi končiaci štúdium v máji/júni 2016, 22,7 % (47) v auguste 2016 a 1 % (2) v januári
2016. Absolventi jednoodborového štúdia tvorili 82,1 % (170) výskumnej vzorky,
absolventi učiteľských odborov 9,2 % (19) a absolventi odboru prekladateľstvo –
tlmočníctvo 8,7 % (18). Ako znázorňuje graf 1, medzi respondentmi mali absolventi jednoodborových programov výraznú prevahu, tvorili viac než 80 % všetkých respondentov, kým absolventi prekladateľských a učiteľských odborov boli
zastúpení menej než v 10 percentách.
Graf 1: Rozloženie absolventov podľa typu odboru

Zastúpenie jednotlivých študijných programov v rámci jednoodborových (medzi
respondentmi bola zastúpená väčšina), počet ich absolventov viac-menej kopíro-

6

Počet absolventov a ich kontaktné údaje boli získané zo ŠO.
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val počet absolventov toho-ktorého programu: viac než pätinu tvorili absolventi
psychológie, nasledovala žurnalistika (10 %), potom niečo nad 5 % boli zastúpené
marketingová komunikácia, politológia, dejiny umenia a estetika. Ostatné jednoodborové študijné programy boli zastúpené menej než 5 percentnou účasťou ich
absolventov.
V skupine prekladateľských študijných programov vyše tretinu tvorili absolventi
nemčiny a švédčiny, vyše 11 % vykazovali absolventi chorvátčiny a nemčiny
a tiež všetkých kombinácií s anglickým jazykom, kým ďalšie jazykové kombinácie boli zastúpené na úrovni cca 5 %. Pri učiteľských študijných programoch,
niečo vyše štvrtiny tvorili absolventi histórie a slovenčiny, približne pätinu absolventi slovenčiny a literatúry, rovnako takmer 16 % tvorili absolventi kombinácie
učiteľstva nemčiny a slovenčiny a učiteľstva filozofie a histórie. Zvyšné učiteľské
študijné programy boli zastúpené podielom 5,3 %.
Podľa miesta, v ktorom je lokalizované pracovné miesto absolventov, resp. vzťahu
k bydlisku na jednej a miesta štúdia (Bratislava) na druhej strane sa ukazuje, že
v čase prieskumu 43,5 % respondentov pracovalo v Bratislave, kde zostali po
skončení štúdia, 22,2 % pracovalo tiež v Bratislave odkiaľ aj pochádzali, 15 %
sa vrátilo do miesta svojho bydliska, kde sa aj pracovne uplatnili, 5,8 % odišlo
pracovať do zahraničia, 4,3 % je mimo Bratislavy a 2,9 % bolo aktuálne nezamestnaných. Zvyšných 6,3 % respondentov uviedlo v tomto smere inú situáciu,
kde dominovala práca v Bratislave, za ktorou absolventi dochádzali (23,1 %),
materská dovolenka (15,4 %) a práca z domu v Bratislave (15,4 %).
Graf 2: Situovanie práce
Momentálne som
nezamestnaný/á;
2,90%
Pracujem v
zahraničí;
5,80%
Odišiel som
pracovať mimo
Bratislavy; 4,30%
Vrátil som sa do
miesta svojho
bydliska, kde aj
pracujem ; 15%

Iná situácia; 6,30%

Pracujem
v Bratislave, odkiaľ
aj pochádzam;
22,20%

Pracujem
v Bratislave, kde
som zostal po
skončení štúdia;
43,50%
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Práca počas štúdia a prvé zamestnanie
Vysoké školy v súčasnosti neraz čelia kritike – najmä zo strany zamestnávateľov –
že ich absolventi nie sú dostatočne pripravení na požiadavky trhu práce, resp.
jednotlivých pracovných pozícií, že im chýbajú potrebné návyky a zručnosti, ktoré
by im umožnili rýchlo sa adaptovať na potreby pracovného trhu, čo následne sťažuje ich uplatnenie vo sfére zamestnania. Otázka prepojenia vysokoškolského
štúdia s praxou predstavuje komplexný problém, ktorému sa tu nemôžeme venovať. Pre mnohých študentov je práca počas štúdia príležitosťou na získavanie
potrebných pracovných zručností a kompetencií. Možno konštatovať, že spravidla
väčšina vysokoškolákov v súčasnosti vstupuje na trh práce už počas štúdia, čo
sa potvrdilo aj v našom prieskume. Konkrétne 87,4 % (181) absolventov pracovalo počas svojho štúdia a len 12,6 % (26) počas štúdia nepracovalo. Najväčší podiel
absolventov (43,2 %) sa v čase štúdia pracovne uplatnil mimo svojho odboru,
tretina (33 %) pracovala priamo v študovanom odbore a 23,8 % v príbuznom
odbore. Možno teda konštatovať, že nadpolovičná väčšina sa vo svojom pracovnom uplatnení počas štúdia príliš nevzďaľovala od študovaného odboru.
Graf 3: Práca počas štúdia

Ak sa pozrieme na jednotlivé odbory zvlášť, možno taktiež konštatovať, že väčšina absolventov pracovala už počas svojho štúdia. V porovnaní so zvyšnými dvoma skupinami odborov sa do pracovného procesu počas štúdia menej zapájali
absolventi učiteľských študijných programov.
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Graf 4: Práca počas štúdia v rámci jednotlivých odborov

V grafe 5 možno vidieť, že vo všetkých študijných odboroch absolventi
v najväčšej miere nachádzali svoje pracovné uplatnenie počas štúdia mimo svojho
odboru. Zároveň treba podotknúť, že zvyšná približne polovica absolventov našla
uplatnenie priamo vo svojom alebo v príbuznom odbore. V najväčšej miere pracovali priamo v odbore absolventi jednoodborového štúdia a v príbuznom odbore
absolventi prekladateľstva – tlmočníctva.
Graf 5: Pracovné uplatnenie počas štúdia podľa študovaného odboru
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Po skončení štúdia nastáva pre každého absolventa ďalšie profesijné uplatnenie.
Pokiaľ absolventi nepokračujú v práci, v ktorej začali už v priebehu štúdia, väčšinou sa evidujú na úrade práce ako nezamestnaní. Toto platilo pre 51,2 % našich
respondentov, ktorí boli na úrade práce evidovaní v priemere 3,9 mesiacov. Zvyšných 48,9 % absolventov nebolo evidovaných na úrade práce. Výrazné rozdiely
v tomto percentuálnom rozložení neboli ani v jednotlivých odboroch štúdia.
Graf 6: Evidencia absolventov na úrade práce

Graf 7: Evidencia absolventov na úrade práce z hľadiska jednotlivých odborov
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V prieskume sme zisťovali aj to, či a ak áno, s akými ťažkosťami sa stretli naši
respondenti po ukončení štúdia, pri hľadaní vhodného zamestnania či profesijného
uplatnenia sa. Je potešujúce, že až 71 % respondentov uviedlo, pri hľadaní práce
po ukončení štúdia sa nestretli so žiadnymi ťažkosťami, na isté problémy
a ťažkosti narazila necelá tretina respondentov.
Graf 8: Ťažkosti pri nachádzaní práce po ukončení štúdia

V rámci jednotlivých odborov sa ukázalo, že v najväčšej miere (30,6 %)
sa s ťažkosťami pri hľadaní práce stretli absolventi študijných programov jednoodborového štúdia a naopak, v najmenšej miere (16,7 %) absolventi odboru
prekladateľstvo – tlmočníctvo. Môže to súvisieť s tým, že v porovnaní
s učiteľským a prekladateľským odborom v rámci jednoodborových sú zastúpené
študijné programy, ktoré nie sú úzko profesijne orientované. Sú širšie koncipované, pripravujú absolventov pre uplatnenie vo viacerých sférach spoločenskej praxe, a práve takáto širšie definovaná „odbornosť” môže spôsobiť ťažkosti, najmä
kvôli nepripravenosti trhu práce7. Celkovo možno konštatovať vcelku priaznivý
stav nižšieho výskytu ťažkostí pri hľadaní práce (s ťažkosťami sa stretla menej
ako tretina absolventov).
Ak sa pozrieme na typy ťažkostí, akým naši respondenti čelili, resp. ich vnímanie
toho, čím boli spôsobené, ako najčastejší dôvod uviedli nedostatok pracovných
Názor, podľa ktorého veľmi úzka špecializácia, hoci môže byť „garantom“ vysokej odbornosti, pre
absolventa zvyšuje riziko horšej uplatniteľnosti (Blanár, F.: In Academia 4-2017) môže byť síce opodstatnený, je však otázne, do akej miery zodpovedá aktuálnej situácii na trhu práce.
7
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miest v danom odbore (75 %). Nasledovala neochota zamestnať absolventa/absolventku bez praxe (65 %), celkový nedostatok pracovných príležitostí
v regióne (33,3 %) a nedostatok vedomostí (zručností) požadovaných zamestnávateľom (30 %). Iný dôvod uviedli len dvaja respondenti (3,3 %). V súvislosti
s nedostatkom požadovaných vedomostí a zručností zo strany zamestnávateľa sme
tiež zisťovali, o aké nedostatky konkrétne išlo. Z celkového počtu
17 respondentov, ktorí vyplnili túto otázku, väčšina z nich (76,5 %) uviedla, že
išlo najmä o chýbajúcu prax, ktorá im spôsobovala ťažkosti pri hľadaní zamestnania.
Graf 9: Hodnotenie faktorov spôsobujúcich ťažkosti pri hľadaní zamestnania

Napriek tomu, že takmer tretina absolventov sa stretla s ťažkosťami pri hľadaní
zamestnania, 42 % si našlo prácu do 3 mesiacov od ukončenia štúdia. Podstatná
časť (36,7 %) pokračovala v zamestnaní, do ktorého nastúpili ešte v priebehu
svojho štúdia, 9,7 % si našlo prácu do 6 mesiacov a 6,8 % do jedného roka. Iba
4,8 % absolventov v čase prieskumu uviedlo, že si prácu ešte stále hľadá. Ak tieto
údaje porovnáme s celoslovenskými údajmi o nezamestnanosti absolventov za rok
2016 (Blanár 2017), vyše polovica zo všetkých evidovaných absolventov vysokej
školy na úradoch práce (57,99 %) si nedokázala nájsť zamestnanie ani za takmer
trištvrte roka. Absolventi našej fakulty sa teda pracovne uplatňujú výrazne lepšie
ako bol celoslovenský priemer.
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Graf 10: Rýchlosť nástupu do zamestnania po ukončení štúdia
Do 1 roka od
ukončenia štúdia ;
6,80%

Ešte stále hľadám
prácu; 4,80%

Do 6 mesiacov
od ukončenia
štúdia; 9,70%

Do 3 mesiacov od
ukončenia štúdia;
42%

Pokračoval som
v zamestnaní,
do ktorého som
nastúpil ešte pred
ukončením štúdia
36,70%

Ak sa pozrieme na rýchlosť nástupu do zamestnania podľa jednotlivých odborov,
možno konštatovať, že v najväčšej miere, s podielom až 40 % pokračovali
v zamestnaní, do ktorého nastúpili ešte počas štúdia, absolventi jednoodborového
štúdia. Následne 38,2 % týchto absolventov si našlo zamestnanie do 3 mesiacov
od ukončenia štúdia. Pri odboroch prekladateľstvo – tlmočníctvo a učiteľstvo
akademických predmetov možno konštatovať podobnú rýchlosť nástupu do zamestnania. Niečo vyše 20 % v oboch odboroch pokračovalo v zamestnaní, do
ktorého nastúpili ešte počas štúdia a cca 60 % si našlo prácu do 3 mesiacov. Do
6 mesiacov si našlo prácu 8,8 % absolventov jednoodborového štúdia, 11,1 %
absolventov odboru prekladateľstvo – tlmočníctvo a 15,8 % odboru učiteľstvo
akademických predmetov. Iba pri jednoodborovom štúdiu boli absolventi
s podielom 8,2 %, ktorí sa zamestnali do jedného roka. Následne sa vo všetkých
odboroch v približne rovnakej miere (cca 5 %) objavili v čase prieskumu absolventi, ktorí ešte prácu stále hľadali.
Okrem prekážok a ťažkostí, ktorým naši respondenti čelili pri hľadaní zamestnania, zamerali sme sa aj na zisťovanie faktorov a okolností, ktoré vnímali ako
pomocné v tomto procese. Ukázalo sa, že išlo najmä o vlastnú aktivitu pri hľadaní
zamestnania, kde sa zaradilo až 73,3 % respondentov. Podstatnú úlohu však zohrali aj pracovné a odborné kontakty, ktoré získali počas štúdia (36,6 %), dokonca
šťastie alebo náhoda (26,7 %), rodinné kontakty a sieť známych (16,3 %). Len
4 % uviedli, že im najviac pomohli personálne agentúry a len 1 % označilo úrad
práce. Celkovo 25 respondentov (11,4 %) označilo možnosť niečo iné, kde
15
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sa ukázalo, že išlo najmä o pracovné skúsenosti nadobudnuté počas štúdia
(17,4 %), znalosť cudzieho jazyka (13 %), absolventskú prax (8,7 %) a znalosti
nadobudnuté štúdiom (8,7 %).
Graf 11: Čo absolventom najviac pomohlo pri získaní zamestnania po skončení
školy

Súčasná pracovná situácia
V čase nášho prieskumu bolo až 72,9 % respondentov zamestnaných na pracovnú
zmluvu, 11,1 % pôsobilo ako samostatne zárobkovo činná osoba a 4,8 % bolo
zamestnaných v krátkodobej forme. Iba 2,4 % bolo v čase prieskumu nezamestnaných,8 čo v absolútnych číslach bolo len 5 absolventov. Jeden absolvent bol v čase
prieskumu na absolventskej praxi. Inú situáciu v tejto otázke označilo 8,2 %.
V tejto skupine dominovalo najmä vysokoškolské štúdium tretieho stupňa
(8 absolventov) a rodičovská dovolenka (4 absolventi). Ak teda uvažujeme
o zamestnateľnosti absolventov, tak možno konštatovať, že FiF UK je (resp. bola
v sledovanom čase) v tomto smere vcelku úspešná, jej absolventi nečelia výraznejším problémom pri vstupe do sveta práce a po ukončení štúdia sa spravidla
bezproblémovo a v krátkom časovom úseku zaraďujú do pracovného procesu.
Vzniknutý rozdiel v percentuálnom zastúpení respondentov oproti variantu „ešte stále prácu hľadám“
v otázke o rýchlosti nájdenia zamestnania tu spôsobilo pridanie variantu „iná sitácia“, kde sa zaradili
napríklad respondenti na rodičovskej dovolenke.
8
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Graf 12: Súčasná pracovná situácia

Voľba pracovného miesta je pre každého absolventa bezosporu dôležitým rozhodnutím, do ktorého vstupuje celý komplex podmieňujúcich faktorov a vplyvov.
V prieskume sme preto zisťovali, čo bolo rozhodujúce pri výbere prvého pracovného miesta (respondenti si mohli vybrať z ponuky odpovedí viaceré možnosti
podľa toho, akú dôležitosť im pripisovali). Zaujímavé je zistenie, že pri výbere
pracovného miesta boli pre našich absolventov kľúčové najmä možnosti odborného rastu a pracovnej kariéry (46,6 %) a možnosť uplatnenia odborných znalostí
nadobudnutých štúdiom (42,6 %). Pomerne vysoko skórovali aj praktické dôvody,
napríklad pracovný čas, dochádzka do zamestnania, práca v mieste bydliska a pod.
(42,2 %). Výška platu sa zaradila až na štvrté miesto, ale s relatívne blízkym podielom 39,2 %. Možnosť uplatniť špeciálne znalosti a vedomosti obsadila piatu
priečku (32,4 %) a šiestu príležitosť získať akékoľvek zamestnanie (23,5 %). Ako
najmenej dôležité faktory, ovplyvňujúce výber pracovného miesta, označili naši
respondenti potreby partnera/partnerky – 3,9 %. Iný dôvod uviedlo 6,9 % respondentov, z toho 42,9 % pokladalo za jeden z rozhodujúcich faktorov, že ide o prácu,
ktorá ich baví a napĺňa.
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Graf 13: Rozhodujúce faktory pri výbere súčasného zamestnania

Ako sme v úvode spomínali, uplatniteľnosť vo vyštudovanom odbore
sa v súčasnosti stáva veľmi frekventovanou požiadavkou, občas je dokonca chápaná ako indikátor kvality vysokej školy. Väzba medzi vyštudovaným odborom
a pracovnou pozíciou, presnejšie absencia tejto väzby, je v súčasnosti vnímaná
ako jeden z najakútnejších problémov slovenského vysokého školstva, s ktorým
sa spája neefektívnosť vynaložených zdrojov a štrukturálne deformácie trhu práce
(Kleštincová, s. 12). Pozrieme sa teraz na výsledky prieskumu v tejto oblasti. Vyše
40 % našich respondentov uviedlo, že pracovné uplatnenie našli priamo
vo vyštudovanom odbore, vyše pätina prehlásila, že sa uplatnili v príbuznom odbore, čo znamená, že dve tretiny respondentov vykonáva prácu, v ktorej svoje
vzdelanie získané na FiF UK využíva naplno alebo aspoň čiastočne. O niečo menej než tretina však našla zamestnanie mimo svojho odboru, čo však – vzhľadom
na to, že v prípade viacerých spoločenskovedných a humanitných odborov je
značne problematické striktne vymedziť, čo je v rámci odboru a čo mimo neho –
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nepovažujeme za nepriaznivý výsledok. Je tiež potešujúce, že iba necelých 6 %
respondentov pracovalo v odbore, prípadne na pozícii, pre ktorú sa nevyžaduje
špeciálna odborná príprava. Iba jeden respondent (0,5 %) uviedol iné hodnotenie
svojho odborného uplatnenia a síce, že mu vyštudovaný odbor pomáha
v pokračovaní štúdia.
Graf 14: Súčasná pracovná pozícia podľa vyštudovaného odboru

Ak sa pozrieme na hodnotenie odborného uplatnenia absolventov v rámci ich
odborov, ukazuje sa, že vo svojom odbore sa vo významnej miere uplatnili najmä
absolventi jednoodborového štúdia (42,5 %) a učiteľstva akademických predmetov (42,1 %). Absolventi odboru prekladateľstvo – tlmočníctvo sa v odbore zamestnávali v menšej miere (27,8 %) a naopak, v najväčšej miere nachádzali spomedzi všetkých odborov uplatnenie mimo vyštudovaného odboru (44,4 %).
V tomto prípade sa ale naplno ukazuje problematickosť posudzovania toho, čo je
v rámci a čo je mimo „vyštudovaného odboru“ – absolventi prekladateľstva –
tlmočníctva vďaka svojej jazykovej výbave sa totiž uplatňujú nielen ako prekladatelia a tlmočníci, ale obsadzujú aj rôzne pozície v medzinárodných organizáciách
a nadnárodných firmách, kde môžu naplno využívať svoje znalosti.

Odvetvia a oblasti pracovného uplatnenia
Jedným z dôležitých cieľov prieskumu bolo zmapovať odvetvia a oblasti,
v ktorých sa absolventi fakulty najčastejšie uplatňujú. Získané údaje ukazujú, že
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respondenti sa najčastejšie uplatnili vo výrobných a obchodných spoločnostiach
(18,1 %), školstve (13,2 %) a masmédiách (12,3 %). V kultúre a inštitúciách
a orgánoch štátnej správy a samosprávy sa uplatnilo 10,8 %, v sociálnych službách
pracovalo 4,4 %, vo vede a výskume 2 % a v zdravotníctve 1 % respondentov.
Pomerne veľká časť absolventov, vyše štvrtina, neidentifikovala sféru svojho
profesijného pôsobenia ani s jedným ponúknutým odvetvím. Vzhľadom na vysokú
heterogenitu študijných odborov a programov, v ktorých FiF UK poskytuje vzdelávanie a ktoré nie sú úzko profesijne zamerané, to nie je prekvapujúce. Medzi
inými odvetviami dominovalo bankovníctvo (5,4 %), marketing (4,8 %), IT
(4,2 %), ľudské zdroje a personalistika (3,6 %).9
Graf 15: Odvetvie pracovného uplatnenia

V oblasti odborného uplatnenia respondenti priraďovali svoju súčasnú pracovnú
pozíciu ponúknutým, pomerne široko definovaným oblastiam zamestnania. V tejto
sfére sa preukázala vysoká variabilita oblastí, v ktorých naši absolventi našli
uplatnenie. Necelá pätina (17,2 %) sa zamestnala v administratíve, ďalej nasledovali podľa frekvencie odpovedí poradenstvo, pomoc a práca s klientom (13,2 %)
a vzdelávanie (11,8 %). Ďalej to bola oblasť marketingu a reklamy, oblasť kultúry
Respondenti a respondentky si vyberali z týchto možností: a) Riadenie ľudských zdrojov a personálna
práca, b) Projektový manažment, organizačná práca, c) Poradenstvo a pomoc, práca s klientom, d)
Administratívna práca, e) Základný a aplikovaný výskum, f) Vzdelávanie, g) Práca s verejnosťou
a žurnalistika, h) Marketing a reklama, i) Prekladateľstvo, tlmočníctvo, j) Redakčné a jazykové práce,
k) Kultúrna a umelecká činnosť, l) Iná oblasť, aká?
9
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a umeleckej činnosti, projektový manažment a riadenie ľudských zdrojov, práca
s verejnosťou a žurnalistika. V najnižšej miere bolo zastúpené prekladateľstvo
a tlmočníctvo (2 %) a základný a aplikovaný výskum s podielom 2,9 %. Celkovo
sa zaradilo 14,2 % respondentov do inej oblasti ako vyššie uvedených, ktoré sú
opätovne detailnejšie definované pri jednotlivých typoch odboroch štúdia. V tejto
kategórii mala najväčšie zastúpenie IT oblasť (17,2 %), ďalej v rámci iných oblastí vykazovali predaj tovaru a marketing a reklama (rovnako 10,3 %). S podielom
7 % respondenti ešte uviedli ako oblasti svojho odborného uplatnenia projektový
manažment, výskum a obchod.
Graf 16: Všetky odbory – oblasť odborného uplatnenia v práci

Uplatnenie znalostí a zručností nadobudnutých štúdiom
v profesijnom živote
Dôležitým cieľom prieskumu bolo zmapovanie, ako absolventi vnímajú a ako
hodnotia štúdiom nadobudnuté poznatky a zručnosti z hľadiska ich uplatniteľnosti
vo svojom zamestnaní, pri vykonávaní svojej profesie. Zaujímalo nás, ako absolventi hodnotia využitie svojho vzdelania v profesijnom živote. Tejto témy
sa týkali dve otázky zamerané na mieru využívania vedomostí a zručností
v súčasnom zamestnaní a na identifikáciu tých najcennejších z hľadiska uplatnenia
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sa na trhu práce. Aby sme mohli zmapovať súčasné aj budúce vzdelávacie potreby
absolventov, pýtali sme sa ich aj na návrhy na doplnenie, či modifikáciu študijných programov v záujme lepšieho pracovného uplatnenia na pracovnom trhu.
Mieru využívania nadobudnutých vedomostí a zručností absolventmi v ich súčasnej práci sme zisťovali na škále 1 až 5, kde 1 predstavovala minimálne využívanie
vedomostí a zručností a 5 maximálne. Ukázalo sa, že takmer tretina absolventov
sa zaradila do strednej hodnoty 3 s podielom 29,4 %. Minimálne využívalo svoje
vedomosti a zručnosti v práci viac než pätina (21,6 %) a maximálne len 8,3 %.
Priemerná hodnota za celý súbor respondentov bola 2,7. To naznačuje len priemerné využívanie znalostí a zručností v práci nadobudnutých štúdiom. Tieto
výsledky indikujú potrebu modernizácie vzdelávacieho obsahu, ale aj metód vzdelávacej práce so zámerom zlepšenia uplatniteľnosti absolventov v praxi, najmä čo
sa týka ich „kompetenčného profilu“.
Graf 17: Využívanie znalostí a zručností nadobudnutých štúdiom v profesijnom
živote, celkovo za odbory

Otázka o miere využívania vedomostí a zručností v pracovnom živote bola ďalej
špecifikovaná pomocou zisťovania toho, ktoré, resp. aké typy poznatkov
a zručností sú vnímané ako najdôležitejšie z hľadiska pracovného uplatnenia.
Výsledky ukazujú, že absolventi pokladajú za najcennejšie odborné teoretické
poznatky nadobudnuté štúdiom (32,9 %). Ako druhé sú praktické zručnosti
a poznatky z praxe (23,3 %). Ako ukazuje graf 18, takmer pätina si vysoko cení
komunikačné a prezentačné zručnosti nadobudnuté štúdiom, ďalej kritické
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a analytické myslenie, znalosť cudzích jazykov, rozvoj a posilnenie osobnostných
zručností a kompetencií, či zručnosti odborného písomného prejavu.
Graf 18: Všetky odbory – najcennejšie poznatky a zručnosti

Respondenti mali zároveň možnosť uviesť na doplnenie obsahu vzdelávania svoje
návrhy, ktoré by ich lepšie pripravili na pracovné pôsobenie. Hoci si najviac cenia
odborné teoretické poznatky, ich návrhy na doplnenie smerovali k odbornej praxi,
či praktickým predmetom. Absolventi v najväčšej miere požadujú posilnenie
a doplnenie praxe počas štúdia (55,8 %), s čím priamo súvisí aj doplnenie predmetov zameraných na praktické zručnosti (17,7 %). Vo významnej miere by absolventi navrhovali tiež doplnenie predmetov a rozšírenie ich ponuky 12,9 %
a posilnenie výučby cudzích jazykov (10,2 %). Toto zistenie celkovo korešponduje s najnovšími zisteniami z prieskumu, ktoré realizovalo Centrum edukačného
manažmentu Fakulty managementu UK10.
Pozri napr. Stručnú úvodnú informáciu o vybraných výsledkoch prieskumu medzi vysokoškolákmi,
dostupné na: http://www.cem-uk.sk/projekty/prieskumy/prieskum-medzi-slovenskymi-studentmivysokych-skol/, alebo dokument Kompetencie absolventov slovenských vysokých škôl, dostupné
na: http://www.cem-uk.sk/publikacie-cem/informacne-listy/kompetencie-absolventov-slovenskychvysokych-skol/
10
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Graf 19: Všetky odbory – doplnenie poznatkov a zručností

Hodnotenie štúdia
Celkové hodnotenie štúdia a nadobudnutého vzdelania zo strany našich absolventov sme zisťovali pomocou otázky zameranej na zámer opakovanej voľby absolvovaného štúdia. Z výsledkov prieskumu vyplýva, že 41,1 % absolventov by si
opätovne vybralo štúdium toho istého odboru na Univerzite Komenského, 20,8 %
štúdium naonašej univerzite, ale iného odboru, 18,4 % by preferovalo ten istý
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odbor, ale naoinej vysokej škole, 15,9 % by sa rozhodla pre iný odbor aj inú vysokú školu a 3,9 % by nešlo na vysokú školu pri možnosti opätovného rozhodnutia
študovať vôbec.
Graf 20: Opätovný výber štúdia za odbory celkovo

Podľa jednotlivých odborov možno konštatovať, že v najväčšej miere a to nadpolovičná väčšina (55,6 %) by opätovne zvolila štúdium toho istého odboru na Univerzite Komenského – absolventi odboru prekladateľstvo – tlmočníctvo. Absolventi jednoodborového štúdia a učiteľstva akademických predmetov by sa pre svoj
vyštudovaný odbor opätovne rozhodli v podobnej miere 40,6 % a 41,1 %. Celkovo možno konštatovať, že nadpolovičná väčšina absolventov by sa opätovne rozhodla pre štúdium na Univerzite Komenského, pričom podstatne menší podiel
z nich by pri opätovnom výbere uprednostnil štúdium iného odboru. V prípade
jednoodborového štúdia išlo o 17,1 % absolventov, pri odbore prekladateľstvo –
tlmočníctvo 11,1 % a pri učiteľstve akademických predmetov 20,8 %.

Súhrn kľúčových zistení
V závere sa pokúsime o súhrn kľúčových zistení, ku ktorým sme v našom
prieskume dospeli. Dotazník, ktorý bol respondentom predložený v elektronickej
forme, bol systematicky rozdelený na viaceré tematické okruhy. Konkrétne išlo
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o základné údaje o type absolvovaného štúdia a sociodemografické charakteristiky, prácu počas štúdia, okolnosti o nástupe na trh práce, súčasná pracovná situácia
a subjektívne hodnotenie štúdia.
Z celkového počtu 207 respondentov tvorili 82,1 % absolventi jednoodborového
štúdia. Absolventi učiteľských odborov a odboru prekladateľstvo – tlmočníctvo
sa zapojili do prieskumu v menšej miere a to s podielom 9,2 % a 8,7 %. Podľa
pohlavia bolo 161 žien a 46 mužov. Viac ako 40 % respondentov pracovalo v čase
prieskumu v Bratislave, kde zostali po skončení štúdia.
Celkovo 72,9 % našich respondentov bolo v čase prieskumu zamestnaných
na pracovnú zmluvu. Skúsenosť s evidenciou na úrade práce malo 51,2 %.
V priemere však išlo len o 3,9 mesiacov a 71 % respondentov hodnotilo svoj nástup na trh práce ako bezproblémový. Ako príčinu problémov v súvislosti
s uplatnením sa na trhu práce pri prvom zamestnaní absolventi uvádzali najmä
nedostatok pracovných miest (75 %) a neochotu zamestnávateľov zamestnať absolventa/absolventku bez vyžadovanej praxe (65 %). Napriek ťažkostiam,
s ktorými mala skúsenosť takmer tretina absolventov sa 42 % zamestnalo
do šiestich mesiacov od ukončenia štúdia. Pritom viac ako tretina (36,7 %) pokračovala v zamestnaní, do ktorého nastúpili ešte v priebehu svojho štúdia. Len necelých 5 % uviedlo, že si prácu ešte stále hľadajú.
Pri výbere prvého zamestnania boli pre našich absolventov rozhodujúce najmä
možnosti odborného rastu a pracovnej kariéry (46,6 %), možnosť uplatnenia odborných znalostí nadobudnutých štúdiom (42,6 %) a praktické dôvody ako pracovný čas, dochádzka do zamestnania a pod. (42,2 %). Platové podmienky skončili až na štvrtom mieste s podielom 39,2 %.
Väčšina respondentov (87,4 %) pracovala už počas svojho štúdia, pričom
sa uplatňovala najmä mimo svojho odboru (43,2 %). Tretina respondentov však už
v tomto čase našla uplatnenie v rámci svojho odboru a takmer štvrtina
v príbuznom odbore. Ak to porovnáme so súčasným zamestnaním, možno konštatovať, že po ukončení štúdia sa podiel absolventov pracujúcich priamo v odbore
zvýšil na 41,2 %. V príbuznom odbore pracovalo na svojej súčasnej pracovnej
pozícii 22,1 % a mimo odboru 30,4 %. V menšej miere sa v rámci svojho odboru
v porovnaní s absolventmi jednoodborového štúdia (42,5 %) a učiteľských odborov (42,1 %) uplatňovali absolventi odboru prekladateľstvo – tlmočníctvo
(27,8 %).
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Absolventi jednoodborového štúdia našli svoje profesijné uplatnenie najmä
v odvetví výrobných a obchodných spoločností (18,1 %), takisto ako absolventi
odboru prekladateľstvo – tlmočníctvo (44,4 %) a absolventi učiteľských odborov,
predovšetkým v rezorte školstva (47,4 %). Z hľadiska oblasti odborného uplatnenia sa naši absolventi jednoodborového štúdia zamestnávali najmä
v administratívnej práci (17,2 %). Absolventi odboru prekladateľstvo – tlmočníctvo sa zamestnávali najmä priamo vo svojom obore prekladateľstvo – tlmočníctvo
(22,2 %), alebo podobne na administratívnych pozíciách (22,2 %). Absolventi
učiteľských odborov sa uplatnili predovšetkým v oblasti vzdelávania (42,1 %).
Z hľadiska využívania svojich znalostí a zručností nadobudnutých štúdiom
v aktuálnom zamestnaní sa ukázalo, že ich v najväčšej miere využívali absolventi
odboru prekladateľstvo – tlmočníctvo s priemernou hodnotou 3,7. Za nimi
sa umiestnili absolventi učiteľských odborov s priemernou hodnotou 3 a napokon
absolventi jednoodborového štúdia s hodnotou 2,5. Celkovo tak možno konštatovať priemerné využívanie znalostí a zručností nadobudnutých štúdiom v súčasnom
zamestnaní, avšak tento fakt môže prameniť aj zo skutočnosti, že sa veľký podiel
absolventov zamestnáva mimo svojho vyštudovaného odboru.
Zisťovali sme tiež aké poznatky a zručnosti nadobudnuté štúdiom pokladajú naši
absolventi za najcennejšie. Tie sa medzi absolventmi líšili podľa typu vyštudovaného odboru. Pri jednoodborovom štúdiu označili absolventi za najcennejšie odborné teoretické poznatky (33 %) a praktické zručnosti a poznatky z praxe (27 %).
Absolventi odboru prekladateľstvo – tlmočníctvo si, naopak, najviac cenili nadobudnutú znalosť cudzích jazykov (60 %) a prekladateľské a tlmočnícke zručnosti
(33,3 %). Napokon podobne ako pri jednoodborovom štúdiu, aj pri absolventoch
učiteľských odborov zaujali prvé miesto odborné teoretické poznatky (43,8 %).
Na druhom mieste skončilo analytické a kritické myslenie (37,5 %).
V súvislosti s poznatkami a zručnosťami nadobudnutých štúdiom nás tiež zaujímalo, ktoré by naši absolventi navrhovali doplniť alebo modifikovať v záujme ich
lepšej uplatniteľnosti na trhu práce. Možno konštatovať, že vo všetkých odboroch
v tomto smere jednoznačne dominovala potreba doplnenia alebo posilnenia praxe
počas štúdia (55,8%) a v nadväznosti na ňu aj doplnenie ponuky predmetov zameraných na praktické zručnosti (17,7 %).
Pri hodnotení štúdia nás zaujímala aj odpoveď na otázku opätovného výberu štúdia na našej fakulte. Ukázalo sa, že viac ako polovica respondentov by opätovne
zvolila štúdium na FiF UK. Z toho 41,4 % by sa rozhodla pre rovnaký odbor
a 20,8 % by skúsila vyštudovať iný.
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Hoci náš výskum nebol úplný, výsledky naznačujú, že naši absolventi nečelia
významným problémom pri vstupe na trh práce a väčšina z nich sa zamestná krátko po ukončení štúdia. Z nadobudnutých vedomostí a zručností si cenia najmä
odborné teoretické poznatky, ale aj praktické, ktoré by v záujme zlepšenia ich
uplatniteľnosti na trhu práce navrhovali v priebehu štúdia posilniť a doplniť. Náš
prieskum zároveň ukázal, že hoci sa iba časť absolventov uplatňuje vo svojom
odbore, nachádzajú na trhu práce uplatnenie, čo poukazuje na širokospektrálnosť
prípravy najmä v jednoodborových spoločenskovedných a humanitných odboroch,
ale zároveň aj problematickosť aplikácie kritéria úzkeho odborného uplatnenia
vo vzťahu k pracovným perspektívam absolventov, či dokonca k hodnoteniu kvality vysokoškolského štúdia. Aktuálna dynamika na trhu práce a flexibilita obsahu
a foriem práce poukazujú skôr na potrebu širšieho profilu absolventa, schopného
adaptability v premenlivých podmienkach práce v súčasnosti. Že naši absolventi
majú určité predpoklady k týmto kompetenciám, preukazujú ich pozitívne hodnotenia absolvovaného štúdia, vrátane teoretických zložiek prípravy.
Ako sme už spomínali, napriek tomu, že otázka uplatnenia a uplatniteľnosti absolventov vysokých škôl sa stáva témou dňa, výskumnícka pozornosť venovaná tejto
téme je stále nedostatočná. Naším príspevkom sme sa snažili aspoň trošku zmierniť informačné vákuum (Kleštincová, 2011, s. 19), ktoré žiaľ, v tejto oblasti stále
pretrváva, ale súčasne aj posilniť diskusiu k otázkam a kritériám hodnotenia
uplatnenia a uplatniteľnosti absolventov vysokých škôl.
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