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Univerzity Komenského
Výskum realizovala a správu spracovala: Mgr. Lucia Eckerová
V poradí už tretí prieskum absolventov Filozofickej fakulty Univerzity Komenského
bol realizovaný v mesiacoch september až október 2020. Jeho cieľom bolo získať
predovšetkým dáta o pracovnom uplatnení absolventov. Výsledky prieskumu zároveň
prinášajú od bývalých študentov spätnú väzbu v podobe hodnotenia absolvovaného
štúdia a jeho obsahu. Pri zbere dát bola opätovne použitá metóda anonymného online
dotazníka, ktorý bol absolventom distribuovaný mailom prostredníctvom študijného
oddelenia fakulty. Objektom prieskumu bol absolventský ročník 2018 a celkovo sa
doň zapojilo 272 respondentov, čo je zatiaľ najviac v porovnaní s predchádzajúcimi
dvoma prieskumami 2018 (208) a 2019 (238).

Základná charakteristika výskumnej vzorky
Z 272 absolventov, ktorí sa do prieskumu Filozofickej fakulty zapojili, bolo
81,3% žien (221) a 18,8% mužov (51). Na otázku o termíne ukončenia štúdia
odpovedalo celkovo 269 absolventov, z čoho 65,4% (176) predstavovali absolventi
končiaci štúdium v máji - júni 2018, 30,1% (81) v auguste 2018 a 4,5% (12) v januári
2018.
Absolventi jednoodborového štúdia tvorili 78,7% (214) výskumnej vzorky, absolventi
odboru prekladateľstvo - tlmočníctvo 12,9% (35) a absolventi učiteľských odborov
8,5% (23).

Graf č.1. Zastúpenie odborov štúdia

8,50%
Jednoodborové štúdium

12,90%

Odbor prekladateľstvo –
tlmočníctvo
Učiteľský odbor
78,70%

1

Graf č. 2. Zastúpenie
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Graf č.3. Zastúpenie študijných programov v rámci odboru Prekľadateľstvo a
tlmočníctvo
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Graf č.4. Zastúpenie študijných programov v rámci odboru Učiteľstvo
akademických predmetov
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V čase zberu dát pracovalo 66,5% (181) absolventov v Bratislave, 22,4% (61)
mimo Bratislavy v rámci SR a 8,8% (24) pracovalo v zahraničí. Dvaja absolventi boli
v čase prieskumu nezamestnaní, jeden bol študentom vysokoškolského štúdia 3.
stupňa, jeden respondent bol na materskej dovolenke a dvaja respondenti mali prácu
situovanú v rámci celej SR.
Graf č.5. Situovanie práce.
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Práca počas štúdia a prvé zamestnanie
Výsledky prieskumov Filozofickej fakulty UK už tretíkrát poukazujú na
skutočnosť, že väčšina študentov vstupuje na trh práce už počas svojho štúdia.
Celkovo 83,5% (227) absolventov pracovalo už počas svojho štúdia a iba 17,1% (45)
počas štúdia nepracovalo. Keď sa pozrieme na prácu počas štúdia z hľadiska
študovaného odboru, ukazuje sa, že väčšina študentov si našla prácu súvsiacu so
študovaným odborom. Konkrétne 34,4% (78) sa uplatňovalo v rámci svojho
študovaného odboru a 22% (50) v príbuznom odbore. Celkovo 43,6% (99) pracovalo
počas štúdia mimo svojho odboru.

Graf č.6. Práca počas štúdia
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Graf č.7. Pracovné uplatnenie počas štúdia z hľadiska študovaného odboru
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Po úspešnom ukončení štúdia absolventi vstupujú na trh práce a potýkajú sa s otázkou
svojho ďalšieho profesného uplatnenia. Niektorí zotrvávajú v zamestnaní, do ktorého
nastúpili už počas štúdia, iným sa podarí nájsť si ihneď nové zamestnanie a časť je
určitý čas evidovaná na úrade práce ako uchádzač/ka o zamestnanie. V tomto prípade
bolo na úrade práce evidovaných 44,1% (129) absolventov, pričom dĺžka evidencie na
úrade práce bola v priemere 3,4 mesiaca.
Graf č.8. Evidencia na úrade práce
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Profesné uplatnenie a hľadanie práce častokrát nepatrí medzi triviálne záležitosti a tak
sa s týmto procesom môžu spájať rôzne ťažkosti, predovšetkým v prípade čerstvého
absolventa bez dlhšej praxe. Stretlo sa s nimi 20,6% (56) absolventov. Ide teda
o podstatne menší podiel absolventov ako tých, ktorí boli po ukončení štúdia
evidovaní na úrade práce. Z toho môže vyplývať skutočnosť, že si absolventi svoje
prvé zamestnanie zámerne dlhšie vyberajú, aby spĺňalo ich nároky a požiadavky.
Graf č.9. Ťažkosti pri nachádzaní práce po ukončení štúdia
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Za najväčšiu ťažkosť pri hľadaní práce absolventi pokladali nedostatok pracovných
miest v obore s 69,6% (39). Výrazne im tiež stažila hľadanie zamestnania neochota
6

zamestnať čerstvého absolventa/ku bez vyžadovanej praxe 57,1% (32). Celkovo 25%
(14) uviedlo, že nemali na prácu, o ktorú sa uchádzali, dostatok zručností
a vedomostí požadovaných zo strany potenciálneho zamestnávateľa. Išlo
predovšetkým o praktické zručnosti (7). Napokon 21,4% (12) uviedlo ako ťažkosť aj
celkový nedostatok pracovných príležitostí v regióne.
Graf č.10. Hodnotenie faktorov spôsobujúcich ťažkosti pri hľadaní zamestnania
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Keď sa pozrieme na otázku rýchlosti nástupu absolventov do prvého zamestnania,
možno konštatovať, že až 81,2% sa zamestnalo krátko po ukončení štúdia. Konkrétne
38,2% (104) pokračovalo v zamestnaní, do ktorého nastúpili ešte počas štúdia a 43%
(117) si našlo prvé zamestnanie už do 3 mesiacov. Do 6 mesiacov si prácu našlo
11,8% (32), najviac do jedného roka hľadalo prácu 5,5% (15) a iba 1,5% (4)
absolventov v čase prieskumu ešte prvé zamestnanie nemalo.
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Graf č.11. Rýchlosť nástupu do prvého zamestnania
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V súvislosti s procesom hľadania prvého zamestnania nás tiež zaujímalo, čo
absolventov pri jeho hľadaní najviac pomohlo. Na základe dát možno konštatovať, že
k nájdeniu prvej pracovnej pozície viedla hlavne ich vlastná aktivita pri hľadaní
72,2% (192). V druhom rade išlo o pracovné a odborné kontakty, ktoré absolventi
nadobudli ešte počas štúdia 29,7% (79). V nemalej miere sa však o prvú prácu našich
absolventov postaralo aj šťastie alebo náhoda s podielom 29,3% (78). Našim
absolventom významne pomohla aj rodina a sieť ich známych 19,5% (52). Iba v malej
miere im pomohli personálne agentúry 3,8% (10) a úrad práce 1,9% (5). Napokon 6%
(16) respondentov uviedlo, že im pomohlo aj niečo iné, pričom išlo najmä o znalosť
cudzích jazykov.
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Graf č.12. Čo absolventom najviac pomohlo v získaní zamestnania po skončení
školy
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Za najdôležitejšie faktory, o ktoré sa absolventi opierali pri výbere svojho prvého
zamestnania, označili takmer v rovnakej miere možnost uplatniť odborné znalosti
nadobudnuté štúdiom 49,8% (133) a možnosť odborného rastu a pracovnej kariéry
49,4% (132). Až na treťom mieste skončili platové podmienky a pracovný príjem
s podielom 42,7% (114). Pre absolventov boli tiež dôležité praktické dôvody ako
pracovná doba či dochádzka do zamestnania 37,5% (100) a tiež možnosť uplatniť
špeciálne znalosti a vedomosti 35,6% (95).
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Graf č.13. Faktory rozhodujúce pri výbere prvého zamestnania
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Keď sa pozrieme na prvé zamestnanie z hľadiska vyštudovaného odboru, možno
konštatovať, že výsledky korešpondujú s faktormi, ktoré absolventi označili ako
rozhodujúce pri svojom výbere a kde dominovali hlavne možnosti uplatnenia
odborných znalostí nadobudnutých štúdiom a tiež možnosti odborného rastu
a pracovnej kariéry. Až 41,4% (110) absolventov totiž vo svojom prvom zamestnaní
pracovalo v rámci svojho odboru. To je viac ako o 5% v porovnaní s prácou počas
štúdia. Zvýšil sa aj podiel tých, ktorí si našli uplatnenie v príbuznom odbore 24,1%
(64). Mimo svojho odboru pracovalo 34,6% (92) absolventov.
Graf č.14. Prvé zamestnanie z hľadiska vyštudovaného odboru
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Najviac zastúpeným odvetvím 1 pracovného uplatnenia v prvom zamestnaní
absolventov boli administratívne a podporné služby s podielom 21% (56). Za nimi
nasledovali odborné, vedecké a technické činnosti s 15,7% (42) a odvetvie informácií
a komunikácie s 13,9% (40). Celkovo 12,7% (34) sa zamestnalo v odvetví
vzdelávania, 7,5% (20) v odvetví zdravotníctva a sociálnej pomoci a 5,2% (14)
v rámci verejnej správy a obrany. Vo zvyšných odvetviach sa zamestnalo menej ako
5% respondentov.
Graf č.15. Odvetvie odborného uplatnenia v prvom zamestnaní
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Pri definovaní odvetví pracovného uplatnenia sme vychádzali zo štatistickej klasifikácie
ekonomických činností SK NACE Rev. 2.
1
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Popri odvetviach sme sledovali aj špecifickejšiu kategóriu oblasti odborného
uplatnenia absolventov. V tomto prípade je tak v porovnonaní s odvetviami
sledovaných kategórií viac s nižšími početnosťami v nich. Najväčšie zastúpenie mala
v treťom prieskume oblasť personalistiky, v ktorej pracovalo 13,6% (36)
respondentov. Druhé najväčšie zastúpenie mala oblasť marketingu, reklamy a PR
s 12,1% (32) a tretie školstvo s 11,7% (31). V oblasti informačných technológií
pracovalo 8,3% (22), v masmédiách 6,8% (18), v kultúre a umení 6,1% (16) a v rámci
sociálneho poradenstva a sociálnych služieb 5,3% (14). Ako početnejšia sa síce
ukazuje aj kategória „iná oblasť“, ide však o zlúčenie oblastí, ktoré mali zastúpenie
len jedného respondenta.
Graf č.16. Oblasť odborného uplatnenia v prvom zamestnaní
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Vo svojom prvom zamestnaní absolventi z hľadiska úrovne riadena zastávali vo
veľkej väčšine, ktorú činilo 78,4% (178), pozíciu radového pracovníka. Ide v podstate
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o očakávateľný výsledok vzhľadom na skutočnosť, že sa jedná o prvé pracovné
uplatnenie od absolvovania štúdia. Celkovo 17,2% (39) zastávalo pracovné pozície
na úrovni manažéra nižšej úrovne, 3,5% (8) manažéra strednej úrovne a dvaja
absolventi uviedli, že sú na pozícii top manažéra na najvyššej úrovni.
Graf č.17. Úroveň riadenia v prvom zamestnaní
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Najväčší podiel absolventov 43,6% (116) poberal vo svojom prvom zamestnaní mzdu
v rozmedzí od 500,01€ so 1000€. Takmer rovnaký podiel 41,4% (110) už zarábal od
1000,01€ do 1500€. Ešte lepšie platové podmienky malo 10,5% (28) absolventov,
ktorí poberali hrubú mzdu od 1500,01€ do 2000€ a 1,5% (4), ktorých hrubá mesačná
mzda predstavovala viac ako 2000,01€. Iba 3% (8) zarábali menej ako 500€.
Graf č.18. Priemerná hrubá mesačná mzda v prvom zamestnaní
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Pozreli sme sa aj na to, v akej miere absolventi vo svojom prvom zamestnaní
využívali vedomosti a zručnosti nadobudnuté štúdiom. Najpočetnejšie zastúpenie
získala stredná kategória, t.j. priemerné využívanie znalostí a zručností s podielom
31,1% (83). Zároveň možno konštatovať, že viac ako tretina respondentov svoje
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vedomosti využívala nadpriemerne. Tieto výsledky tak v značnej miere korešpondujú
aj s dátami o uplatnení absolventov z hľadiska študovaného odboru.
Graf č.19. Využitie vedomostí a zručností nadobudnutých počas štúdia v prvom
zamestnaní
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Súčasné zamestnanie
V súvislosti s pracovným uplatnením absolventov Filozofickej fakulty
Univerzity Komenského sme sledovali nielen ich prvé zamestnanie, ale tiež to
súčasné, nakoľko mohlo prísť v čase medzi ukončením štúdia a realizáciou prieskumu
k zmene pracovného miesta. V nadväznosti na to sa ukázalo, že zamestnanie zmenilo
až 43,4% (116) absolventov. Zvyšok zotrval vo svojom prvom zamestnaní. V čase
prieskumu bola takmer trojštvrtinová väčšina absolventov zamestnaná na pracovnú
zmluvu 73,2% (199). Celkovo 11,8% (32) pôsobilo ako SZČO, 5,5% (15) bolo na
rodičovskej dovolenke, 4,4% (12), bolo na vysokoškolskom štúdiu 3. stupňa,
rovnako 2,2% (6) bolo nezamestnaných, 2,2% (6) uviedlo inú situáciu a 0,7% (2) bolo
zamestnaných v krátkodobej forme. V rámci inej situácie išlo napríklad o kombináciu
štúdia 3. stupňa a pracovnej zmluvy, kombináciu rodičovskej dovolenky a práce či
služobný pomer.
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Graf č.20. Aktuálna pracovná situácia
Zamestnaný/á na pracovnú
zmluvu
2,20%
4,40%

2,20%

0,70%

Samostatne zárobkovo činná
osoba (podnikateľ, živnostník,
voľné povolanie)

5,50%

Na rodičovskej dovolenke

11,80%

Na vysokoškolskom štúdiu 3.
stupňa

Iná situácia
73,20%
Nezamestnaný/á (evidovaný
na úrade práce)
Zamestnaný/á v krátkodobej
forme (dohody o vykonaní
práce, brigádnická činnosť, a
pod.)

Z hľadiska úrovne riadenia väčšina absolventov zastávala vo svojom súčasnom
zamestnaní pozície radových pracovníkov 76,4% (152). Na pozícii manažéra na
nižšej úrovni bolo 18,1% (36) a 5% (10) na pozícii manažéra strednej úrovne. Jedel
absolvent (0,5%) uviedol, že v súčasnom zamestnaní zastáva pozíciu top manažéra.
Graf. č.21. Úroveň riadenia v súčasnom zamestnaní
5,00% 0,50%
Radový pracovník
18,10%
Manažér na nižšej úrovni
Manažér na strednej úrovni
Top manažér na najvyššej
úrovni

76,40%

V prípade súčasného zamestnania je rozloženie hodnotenia faktorov dôležitých v
procese výberu pracovného miesta veľmi podobné ako pri prvom pracovnom mieste
od ukončenia štúdia. Opäť dominovali najmä možnosti odborného rastu a pracovnej
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kariéry s 53,4% (142), možnosť uplatniť odborné znalosti nadobudnuté štúdiom
51,1% (136) a platové podmienky a pracovný príjem s 48,9% (130). Významné pri
rozhodovaní boli tiež takmer identicky praktické dôvody s 42,9% (114) a možnosti
uplatniť špeciálne znalosti a vedomosti s 42,5% (113). Pre 19,5% (52) bolo
rozhodujúce aj získať akékoľvek zamestnanie a pri 4,9% (13) zavážili aj potreby
partnera/partnerky a rodiny. Celkovo 7,1% (19) respondentov uviedlo, že rozhodoval
aj iný dôvod, kde dominovala najmä možnosť splniť si prácou sen.
Graf č.22. Faktory rozhodujúce pri výbere aktuálneho zamestnania

Možnosti odborného rastu a pracovnej
kariéry

53,40%

Možnosť uplatniť odborné znalosti
nadobudnuté štúdiom

51,10%

Platové podmienky, pracovný príjem

48,90%

Praktické dôvody (pracovná doba, dochádzka
do zamestnania, práca v mieste bydliska, a
pod.)

42,90%

Možnosť uplatniť špeciálne znalosti a
vedomosti

42,50%

Príležitosť získať akékoľvek zamestnanie

19,50%

Iný dôvod

7,10%

Potreby partnera/partnerky a rodiny

4,90%

Pri aktuálnom zamestnaní sme tiež zisťovali, ako sa absolventi pracovne uplatnili
vzhľadom na svoj vyštudovaný odbor. Ukazuje sa, že oproti prvému zamestnaniu
mierne stúpol podiel tých, ktorí pracovali vo svojom odbore na 43,3% (114).
V príbuznom odbore pracovalo 22,4% (59) a 34,2% (90) sa uplatnilo mimo svojho
odboru.
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Graf č.23. Pracovné uplatnenie v súčasnom zamestnaní z hľadiska študovaného
odboru

34,20%
43,30%

Priamo v študovanom
odbore
V príbuznom odbore
Mimo odboru

22,40%

Keď sa pozrieme profesné uplatnenie absolventov v súčasnom zamestnaní z hľadiska
zaradenia do odvetví, možno konštatovať, že v tejto oblasti pomerne vyrovnane
dominujú štyri odvetvia. Najväčší podiel absolventov, konkrétne 17% (45) v čase
prieskumu pracoval v odvetví administratívnych a podporných služieb. Tesne za
týmto odvetvím sa nachádza odvetvie informácií a komunikácie s 16,6% (44)
a odborné, vedecké a technické činnosti s 16,2% (43). V poradí štvrté sa umiestnilo so
14% (37) odvetvie vzdelávania. Ostatné odvetvia už nezískali viac ako 10% podiel.
Ako výraznejšie zastúpené možno spomenúť ešte verejnú správu a obranu s 7,6% (20),
zdravotníctvo a sociálnu pomoc s 6,8% (18) a odvetvie umenia, zábavy a rekreácie
s 6% (16).
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Graf č.24. Odvetvie pracovného uplatnenia v súčasnom zamestnaní

Administratívne a podporné
služby
Informácie a komunikácia

2,30%
2,30%
2,30%

Odborné, vedecké a technické
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2,30%
6,00%

Vzdelávanie

17,00%

Verejná správa a obrana
6,80%
16,60%

6,80%

Zdravotníctvo a sociálna
pomoc
Iné odvetvie

7,60%
Umenie, zábava a rekreácia
14,00%

16,20%
Finančné a poisťovacie
činnosti
Veľkoobchod a maloobchod
Doprava a skladovanie
Ubytovacie a stravovacie
služby

Pojem odbornej oblasti uplatnenia je špecifickejší ako odvetvie, čoho výsledkom je
väčšie množstvo rôznorodých kategórií, do ktorých respondenti svoje aktuálne
pracovné pozície zaradili. Zároveň tak získava vyššiu početnosť aj kategória „iná
oblasť“, ktorá združuje oblasti, ktoré sa v odpovediach objavili iba jedenkrát.
Najvyššie zastúpenie mala v súčasnom zamestnaní oblasť marketingu, reklamy a PR
s 15,4% (40). Na druhom mieste skončila oblasť školstva s 14,2% (37) a na treťom
personalistika s 11,2% (29). V oblasti informačných technológií pracovalo v čase
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prieskumu 9,2% (24) respondentov, v kultúre a umení 7,7% (20) a v oblasti masmédií
5% (13).
Graf č.25. Oblasť odborného uplatnenia v súčasnom zamestnaní

Marketing a reklama, PR
Školstvo
1,90%

1,50%

1,90%

Personalistika

1,20%
0,80%

Informačné technológie

1,90%

Iná oblasť

2,70%
3,10%

15,40%

Kultúra a umenie

3,10%

Masmédiá

3,10%

Veda a výskum

3,50%

14,20%
4,60%

11,20%

5,00%
7,70%

8,10%

Sociálne poradenstvo a
sociálne služby
Bankovníctvo a finančné
služby
Administratívna práca
Zdravotníctvo
Prekladateľstvo, tlmočníctvo

9,20%

Prieskum trhu
Zákaznícka podpora
Verejná správa
Obchod a sprostredkovanie
obchodu
Gastronómia
Účtovníctvo

Tak ako v prípade prvého zamestnania, aj pri súčasnom zamestnaní absolventov sme
sledovali výšku ich hrubej mzdy. Možno konštatovať, že v tomto smere nastal istý
posun a platové podmienky absolventov sa mierne zlepšili. Viac ako polovica
absolventov 51,7% (136) poberala v zamestnaní, v ktorom pôsobila počas zberu dát
hrubú mzdu vo výške od 1000,01€ do 1500€. Od 500,01€ do 1000€ zarábalo 28,9%
(76) absolventov. Celkovo 15,6% (41) malo hrubú mzdu vo výške od 1500,01€ do
2000€. Rovnako 1,9% (5) poberalo hrubú mzdu vo výške do 500€ a nad 2000€.
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Graf č.26. Priemerná hrubá mesačná mzda v súčasnom zamestnaní
1,90%

1,90%

15,60%

Od 1000,01 do 1500€
Od 500,01€ do 1000€
Od 1500,01 do 2000€

51,70%

Menej ako 500€

28,90%

Nad 2000,01€

Pri pohľade na nižsie uvedený graf, ktorý ukazuje mieru využitia vedomostí
a zručností nadobudnutých počas štúdia v súčasnom zamestnaní, možno konštatovať,
že sú využívané vo vyššej miere ako pri prvom zamestnaní od ukončenia štúdia. Časť
absolventov stihla svoje zamestnanie zmeniť a výsledky nasvedčujú tomu, že to bola
zmena bližšie k vyštudovanému odboru. Priemerne využívalo v zamestnaní
vedomosti a zručnosti nadobudnuté štúdium v čase prieskumu 29% (76) absolventov
a nadpriemerne až 36,3% (95).
Graf. č.27. Využitie vedomostí a zručností nadobudnutých počas štúdia v
súčasnom zamestnaní
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Hodnotenie štúdia
Okrem skutočností týkajúcich sa pracovného uplatnenia absolventov FiF UK
sme v prieskume tiež zisťovali ako hodnotia absolvované štúdium. Hodnotenie štúdia
zo strany absolvetov sme pritom sledovali v troch rôznych rovinách, a to ako
opätovný výber štúdia, najcennejšie poznatky a zručnosti získané štúdiom a návrh na
doplnenie určitých poznatkov a zručností. Z hľadiska opätovného výberu štúdia
možno konštatovať, že viac ako polovica 51,8% (141) by si vybrala tú istú školu aj
študovaný odbor. Tú istú vysokú školu, ale iný odbor by si vybralo 18,8% (51). Na
ten istý odbor, ale inú školu by sa prihlásilo 7,4% (20) a na inú školu aj iný odbor
19,5% (53). Napokon 2,6% (7) absolventov by pri opätovnej možnosti výberu nešlo
vysokú školu študovať vôbec.
Graf č.28. Opätovný výber štúdia

2,60%

Štúdium toho istého odboru,
aj tej istej VŠ

19,50%

Štúdium toho istého odboru,
ale na inej VŠ
51,80%

Štúdium tej istej VŠ, ale
iného odboru
Štúdium iného odboru aj inej
VŠ

18,80%

Nešiel by som študovať na VŠ
7,40%

Za najcennejšie poznatky a zručnosti, ktoré i nadobudli štúdiom, absolventi pokladali
predovšetkým komunikačné a prezentačné zručnosti s až 63,5% (172). Významne tiež
ocenili schopnosť práce so zdrojmi a informáciami 58,3% (158), nadobudnutý
všeobecný rozhľad a schopnosť vidieť veci zo širšej perspektívy 57,2% (155) a tiež
kritické a analytické myslenie 57,2% (155). Viac ako 40% pokladalo za veľmi cenné
tiež zručnosti odborného písomného prejavu 43,9% (119) a získané praktické
zručnosti a poznatky z praxe 42,4% (115). V kategórii „iné“, ktorú označilo 7
respondentov, sa štyria z nich vyjadrili, že štúdiom nenadobudli poznatky a zručnosti,
ktoré by mohli oceniť.

21

Graf č.29. Najcennejšie poznatky a zručnosti nadobudnuté štúdiom

Komunikačné a prezentačné
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13,30%
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Kritické a analytické
myslenie
63,50%

Zručnosti odborného
písomného prejavu

32,80%
33,60%
58,30%
38,70%

Praktické zručnosti a
poznatky z praxe
Znalosť cudzích jazykov

57,20%

42,40%

43,90%

Rozvoj a posilnenie
osobnostných zručností a
kompetencií
57,20%

Odborné teoretické poznatky

Počítačové zručnosti

Poznatky z metodológie

Niečo iné

Medzi návrhmi absolventov na doplnenie poznatkov a zručností, ktoré štúdium
poskytuje, jednoznačte dominuje potreba doplnenia praxe v rôznych jej podobách. Až
79,9% (215) by rozšírilo ponuku predmetov zameraných na praktické zručnosti
a 73,2% (197) by posilnilo a doplnilo prax počas štúdia. Na tretie miesto respondenti
zaradili potrebu posilnenia výčby cudzích jazykov s 52,4% (141). Ďalej sa nám opäť
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objavujú kategórie súvisiace s praxou a to inovácia poznatkov v súlade s praxou
51,7% (139) na štvrtom mieste a prednášajúci a príklady z praxe s 49,4% (133) na
piatom.
Graf č.30. Doplnenie poznatkov a zručností
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Posilnenie a doplnenie praxe
počas štúdia
24,20%

Posilnenie výučby cudzích
jazykov

3,00%

26,80%
29,40%

Inovácia poznatkov v súlade s
praxou

79,90%

Prednášajúci a príklady z
praxe
32,00%
73,20%
38,70%
38,70%

52,40%

39,00%
49,40%

Sprostredkovanie informácií o
možnostiach a podmienkach
uplatnenia sa v obore
Menej teoreticky zameraných
predmetov
Väčšia podpora kritického
myslenia
Posilnenie komunikačných a
prezentačných zručností

51,70%

Počítačové zručnosti
Väčšia špecializácia a zúženie
učiva (v rámci predmetov)

Doplnenie predmetov a
rozšírenie ich ponuky
Niečo iné

Zhrnutie najdôležitejších zistení
Do tretieho prieskumu absolventov Filozofickej fakulty Univerzity
Komenského sa zapojilo zatiaľ najviac respondentov v porovnaní s predchádzajúcimi
dvoma. Celkovo ich bolo 272, čo je o 34 viac ako v predchádzajúci rok. Väčšinu
respondentov tvorili opäť absolventi jednoodborového štúdia, konkrétne 214.
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Až 83,5% pracovalo absolventov už počas svojho štúdia a 38,2% v tomto zamestnaní
pokračovalo aj po ukončení štúdia. Na úrade práce bolo evidovaných 44,1% a 20,6%
malo ťažkosti pri nachádzaní prvej práce, ktoré pripisovali najmä nedostatku
pracovných miest v odbore a neochote zamestnať čerstvého absolventa/absolventku.
Iba necelej pätine (18,8%) absolventov trvalo nájdenie si prvej práce viac ako tri
mesiace. Pri hľadaní práce pritom absolventom pomohla predovšetkým ich ich
vlastná aktivita.
V práci počas štúdia, v prvom aj súčasnom zamestnaní mala z hľadiska práce
v odbore najvyššie zastúpenie práca mimo študovaný odbor. Zároveň však možno
konštatovať stúpajúci trend profesného uplatnenia sa absolventov vo vyštudovanom
odbore. Kým počas štúdia ich v obore pracovalo 34,4%, v prvom zamestnaní to bolo
už 41,4% a v súčasnom až 43,3%. Tomu zodpovedá aj postupne väčšie využitie
vedomostí a zručností nadobudnutých štúdiom v práci.
Pri výbere pracovného miesta boli pre absolvetov rozhodujúce najmä možnosti
uplatniť odborné znalosti a vedomosti nadobudnuté štúdiom a tiež možnosti
odborného rastu a pracovnej kariéry. O niečo nižšie hodnotené boli platové
podmienky a pracovný príjem. V prvom aj súčasnom zamestnaní viac ako
trojštvrtinová väčšina absolventov zastávala pozície radových pracovníkov. Zmena
nastala v oblasti hrubej mzdy, kde v prvom zamestnaní od ukončenia štúdia poberalo
mzdu vo výške od 500,01€ do 1000€ 43,6% absolventov a od 1000,01€ do 1500€
41,4%. V súčasnom zamestnaní, ktoré pre istú časť absolventov nezostalo totožné
s ich prvým, poberalo hrubú mzdu vo výške od 500,01€ do 1000€ už iba 28,9% a od
1000,01€ do 1500€ až 51,7%.
Z hľadiska hodnotenia štúdia zo strany absolvetov možno konštatovať, že sa v ich
odpovediach opätovne dostáva do popredia potreba doplnenia praxe v rôznych jej
formách. Medzi najcennejšie poznatky a zručnosti, ktoré štúdiom absolventi
nadobudli zaradili najmä komunikačné a prezentačné zručnosti, prácu so zdrojmi
a informáciami, všeobecný rozhľad a schopnosť vidieť veci zo širšej perspektívy
a kritické a analytické myslenie. Viac ako polovica (51,8%) absolventov by svoje
štúdium absolvovala opätovne a takmer pätina (18,8) by si na FiF UK zvolila iný
odbor.

Porovnanie výsledkov z prieskumov absolventských ročníkov 2016,
2017 a 2018
Do prvého absolventského prieskumu realizovaného Filozofickou fakultou
Univerzity Komenského v Bratislave sa zapojilo 207, do druhého 238 a do v poradí
tretieho 272 absolventov. Objektom prieskumov boli absolventské ročníky končiace
v roku 2016, 2017 a 2018. V nižšie uvedených grafoch možno vidieť porovnania ich
výsledkov iba v oblastiach, ktoré boli dotazované rovnakým spôsobom, nakoľko sa
štruktúra použitého dotazníka čiastočne menila a upravovala.
Vo všetkých troch prieskumoch mali vo výskumnej vzorke najvyššie
zastúpenie absolventi jednoodborového štúdia. Veľká väčšina absolventov pracovala
vo všetkých ročníkoch už počas svojho štúdia, pričom zhruba pri tretine absolventov
bola táto práca situovaná v rámci študovaného odboru. Najvyššiu mieru evidencie na
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úrade práce vykázal ročník 2016 pričom možno konštatovať istý trend klesajúcich
ťažkostí pri hľadaní si práce po ukončení študia. Ak už absolventi ťažkosti pri hľadaní
práce mali, išlo najmä o nedostatok pracovných miest v odbore a neochotu zamestnať
čerstvého absolventa/absolventku. Približne 80% absolventov bolo pri všetkých
ročníkoch zamestnaných buď ihneď alebo do troch mesiacov od ukončenia štúdia.
Absolventom pri hľadaní práce stabilne najviac pomáhala ich vlastná aktivita
a zhruba tri štvrtiny z nich boli v aktuálnej práci zamestnaných na pracovnú zmluvu.
Isté rozdiely možno konštatovať v prípade faktorov, ktoré absolventi pokladali za
rozhodujúce pri výbere súčasného zamestnania. Do popredia sa výraznejšie dostávajú
možnosti odborného rastu a pracovnej kariéry a možnosti uplatnenia odborných
znalostí nadobudnutých štúdiom. Zároveň možno hovoriť aj o skutočne čoraz vyššej
miere využívania znalostí a zručností získaných štúdiom v práci. Pri ročníkoch 2017
a 2018 sme už mali možnosť porovnať aj úrovne riadenia a platové pomienky
v prvom a súčasnom zamestnaní. Z hľadiska úrovne riadenia nemožno konštatovať
signifikantné rozdiely, ale čo sa týka mzdového ohodnotenia, možno hovoriť
o miernom raste miezd v ročníku 2018 a to v prvom aj súčasnom zamestnaní.
Graf č.1. Rozloženie absolventov podľa typu odboru
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Graf č.2. Práca počas štúdia
100,00%
90,00%

87,40%
79%

80,00%

83,50%

70,00%

60,00%

Ročník 2016

50,00%

Ročník 2017

40,00%

Ročník 2018

30,00%

21%

20,00%

12,60%

16,50%

10,00%
0,00%
Áno

Nie

Graf č.3. Práca počas štúdia z hľadiska študovaného odboru
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Graf č.4. Evidencia na úrade práce
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Graf č.5. Ťažkosti pri nachádzaní práce po ukončení štúdia
90%
77,30%79,40%

80%

71%

70%
60%

50%

Ročník 2016

40%

Ročník 2017

30%
20%

Ročník 2018

29%
22,70%20,60%

10%
0%

Mali ťažkosti

Nemali ťažkosti

27

Graf č.6. Hodnotenie faktorov spôsobujúcich ťažkosti pri hľadaní zamestnania
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Graf č.7. Rýchlosť nástupu do zamestnania po ukončení štúdia
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Graf č.8. Čo absolventom najviac pomohlo v získaní zamestnania po skončení
školy
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Graf č.9. Súčasná pracovná situácia
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Graf č.10. Faktory rozhodujúce pri výbere súčasného zamestnania
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Graf č.11. Pracovné uplatnenie v súčasnom zamestnaní z hľadiska študovaného
odboru
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Graf č.12. Využitie vedomostí a zručností nadobudnutých počas štúdia v
súčasnom zamestnaní
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Graf č.13. Opätovný výber štúdia
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Graf č.14. Úroveň riadenia v prvom zamestnaní
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Graf č.15. Úroveň riadenia v súčasnom zamestnaní
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Graf č.16. Výška príjmu v prvom zamestnaní
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Graf č.17. Výška príjmu v súčasnom zamestnaní
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