
 
 

 

 

Evaluace 2016 – 2017 
V rámci průzkumu byli osloveni absolventi státních závěrečných zkoušek únor až září 2017. Dotazník 

obsahoval 26 otázek a byl zaměřen mimo jiné i na získání zpětné vazby na praktické zaměření výuky.  

Celkem bylo osloveno 140 absolventů, u některých absolventů se nepodařilo získat aktuální kontakt 

pro doručení dotazníku. Návratnost odpovědí činila 71.4%, nejvíce odpovědí získala škola od 

absolventů státních závěrečných zkoušek, které se konaly v červnu 2017. 

Absolventi roku 2017 hodnotili vysokou školu a studijní programy jako odpovídající tomu, co od 

tohoto vzdělávání očekávali. Významná část absolventů potvrdila, že je jejich vzdělání dostačující 

požadavkům jejich zaměstnavatelů. Několik absolventů se zaměřilo na vlastní podnikání a rovněž 

potvrdili dostatečnost přípravy, zejména pak v právní a daňové oblasti. 

Pozitivně bylo hodnoceno propojení teorie s praxí v rámci Business simulatoru.  

Všichni absolventi, kteří zaslali odpověď, získali zaměstnání s odpovídajícím finančním ohodnocením 

v rámci nástupního platu /průměrně 23.000,- Kč měsíčně/. 

Připomínky byly opětovně zaměřeny na kvalitu výuky a kvalitu akademických pracovníků. Přesto však 

byla výuka hodnocena jako dobrá až chvalitebná a splňující očekávání. 

Evaluace 2015 – 2016 
V rámci průzkumu byli osloveni absolventi státních závěrečných zkoušek únor až září 2016. Dotazník 

obsahoval celkem 27 otázek a součástí dotazníku byla i evaluace Business simulatoru. 

Celkem bylo osloveno více než 150 absolventů, návratnost dotazníků činila 69,5%, přičemž se jedná o 

odpovědi těch účastníků, kterým se dotazník zobrazil. Hodnoceno bylo tedy 52 odpovědí. 

I absolventi tohoto období hodnotili školu jako vzdělávací instituci, která jim poskytla odpovídající 

vzdělání v oboru, který si vybrali. Přesto upozorňovali na kvalitu akademických pracovníků, zejména 

pak na jejich teoretický záběr s tím, že by přivítali větší počet praktických příkladů ve výuce. 

I přes tuto skutečnost deklarovali, že neměli prakticky žádné problémy se získáním zaměstnání 

s odpovídajícím finančním ohodnocením. 

Velkým problém pro ně je ta skutečnost, že nemohou na vysoké škole dokončit magisterské studium. 



 
Pozitivně hodnotili absolventi možnosti řešení firemních projektů. Ti, kteří se této aktivity Business 

simulatoru zúčastnili, neměli žádný problém s uplatněním na trhu práce a ocenili obrat výuky 

k praktickému zaměření . 

Ačkoli absolventi vysoké školy upozorňovali na problematiku nedostatečného praktického zaměření 

akademických pracovníků, nevyužili možností, které jim nabízela samotná vysoká škola v rámci 

Business simulatoru. Možností stáží a praxí ve firmách v pilotním roce působení této organizační 

složky využilo pouze 8 studentů. 

 

Evaluace 2014 – 2015 
V rámci průzkumu byli osloveni absolventi státních závěrečných zkoušek únor 2015, červen 2015 a 

září 2015. 

Celkem bylo osloveno téměř 130 absolventů, návratnost dotazníků byla 72,5% (nikoliv celkově, jedná 

se o návratnost těch responsí, kdy si respondent dotazník zobrazil). K hodnocení tak bylo 49 responsí, 

tedy cca 40% ze všech oslovených absolventů (některé emailové adresy již nebyly funkční), průměrný 

čas vyplňování 8:54.  

Obecně lze výsledky shrnout do několika bodů: 

 Studium na VŠKE hodnotí absolventi převážně „dobře“ a „chvalitebně“ 

 Nejčastější výhrady ze strany absolventů směřují ke kvalitě akademických pracovníků, 

potažmo schopnosti uvádět ve výuce příklady z praxe 

 Velký počet respondentů by uvítal větší nabídku volitelných předmětů 

 Signifikantní je počet studentů/absolventů, kteří studovali na VŠKE z důvodu pokračování 

studia na VOŠ  

 Drtivá většina absolventů je zaměstnaná, což lze považovat za velmi positivní 

 Většina absolventů splňuje profil absolventa s ohledem na první zaměstnání 

 Absolventi jsou se svým uplatněním spíše spokojeni 

 Absolventi by uvítali možnost dalšího studia na stejné instituci 

Ve vlastních vyjádřeních upozorňují absolventi na to, že hodnocení studentů není jednotné, uvítali by 

ústní zkoušky a důslednost v hodnocení seminárních prací. Někteří absolventi vyslovili názor, že 

snížení nároku na některé studenty negativně ovlivňuje úroveň absolventů. Absolventi se dále 

domnívají, že VŠ stále nemá dobré jméno, a také zpochybňují kvality některých pedagogů. Podobně 

četně se však objevují i positivní názory. Nicméně z negativních, resp. kritických pohledů a zpětné 

vazby je třeba vyvodit patřičná opatření. 



 
S ohledem na aktuální změnu vlastníka, který provádí celou řadu kroků k posílení personálního 

zabezpečení výuky, a tím pádem i zkvalitnění výukového, tvůrčího a výzkumného působení VŠKE, 

doufá vedení vysoké školy i v nápravu výše uvedených výtek. 

Zdroj: Novotná Březovská, B. – Hodnocení studia na VŠKE a uplatnění absolventů v praxi únor 2016 

(výsledky průzkumu), 2016. Dostupné online na https://hodnoceni-studia-na-vske-a-u-2-2.vyplnto.cz. 

Evaluace 2012 - 2014 
V rámci tohoto šetření byli prostřednictvím emailové pošty osloveni absolventi z let 2012, 2013 a 

2014 (tzn. absolventi SZZ únor 2012, červen 2012, září 2012, únor 2013, červen 2013, září 2013, únor 

2014, červen 2014, září 2014). Celkem bylo z databáze vygenerováno 525 emailových adres, na 

základě kterých byli absolventi osloveni s žádostí a výzvou o poskytnutí zpětné vazby. Počet 

nedoručených emailů byl tentokrát mnohem nižší. Výsledný počet responsí byl 206, přičemž 

návratnost (ve smyslu vyplnění zobrazeného dotazníku) se blížila 75%. Tento výsledek považujeme za 

velmi dobrý. Podoba dotazníku vycházela z předchozího šetření. Dotazník byl mírně korigován a více 

logicky propojen. Obsahoval celkem 25 otázek a průměrná doba vyplňování činila 6,5 minuty. Otázky 

byly uzavřené či polouzavřené. Na závěr dotazníku byl respondentům poskytnut prostor pro další 

vlastní vyjádření a poznámky. Dotazníkového šetření se z více než 70% zúčastnily ženy – absolventky. 

Největší procento absolventů se pohybovalo kolem 25. roku života, přičemž téměř 60% respondentů 

bylo absolventy prezenční formy studia. 

Z obecného hlediska je pro Vysokou školu Karla Engliše nejvýznamnější odpověď na první otázku, 

která se týkala vyhodnocení kvality výuky v souvislosti s dalším osobním a profesním životem. 

Výsledky byly ve spíše středním pásmu (31% hodnotilo kvalitu výuky jako chvalitebnou, 42% jako 

dobrou) a vysoká škola dostává spíše positivní zpětnou vazbu.   

Další oblastí, kterou je velmi dobré zmínit, a která kopíruje i výsledky předchozího šetření ,je oblast 

propojení výuky s praxí. Bohužel je velmi složité požadavky absolventů zavádět do reálné výuky na 

vysoké škole, protože jsme v této souvislosti narazili na nesouhlas Akreditační komise, která podíl 

odborníků z praxe (je nesporné, že právě oni přispívají k procvičování a osvojování si praktických 

dovedností) bez odpovídajícího akademického či pedagogicko-vědeckého titulu nepovažuje za přínos, 

ale naopak za snižování kvality výuky. Nicméně jsou to opět absolventi (a trh práce, který je přijme či 

nikoliv), kteří z více než 89% vyslovují souhlas s větším důrazem na praktické dovednosti. Za velmi 

positivní považujeme fakt, že pouze 1 (!) absolvent deklaroval fakt, že byl po absolvování VŠ („první 

pozice“) evidován úřadem práce jako nezaměstnaný.  

Co se týká výše nástupní mzdy, nedošlo ve srovnání s předchozím šetřením, k zásadní změně. 78% 

absolventů uvádí, že výše jejich nástupní mzdy se pohybovala do Kč 20.000,-. Domníváme se, že 

tento výsledek odráží obecně zavedenou praxi, resp. odpovídá postavení vysokoškolských absolventů 

na trhu práce. 



 
Zdroj: Novotná Březovská, B. – Hodnocení studia na VŠKE a uplatnění absolventů v praxi únor 2015 

(výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na http://hodnoceni-studia-na-vske-a-u-2.vyplnto.cz. 

Evaluace 2010 - 2012 
Prostřednictvím elektronické pošty bylo osloveno cca 300 absolventů z let 2009 – 2012. Návratnost 

dotazníků nebyla příliš vysoká (34%), pravděpodobně byla spojena i s množstvím nedoručených 

emailů, resp. s již nefunkčními emailovými adresami dřívějších absolventů. Získané výsledky 

akcentovaly především poptávku po větším zapojení odborníků z praxe a hlubších praktických 

znalostech a dovednostech akademických pracovníků (nikoliv pouze teorie, která často odporuje 

praxi). Kvalita výuky byla vnímána (na škále 1 – 5, školní známkování) jako chvalitebná až dobrá.  

Za významnou informaci považujeme jednak údaj týkající se aktuální nezaměstnanosti - z celkového 

počtu 77 respondentů jich 20% deklarovalo fakt, že jsou nezaměstnaní.  

Dalším důležitým údajem byl údaj o nástupní mzdě, kdy téměř 91 % respondentů uvádělo, že jejich 

nástupní mzda se pohybovala do Kč 20.000,-.  

Zdroj: Novotná Březovská, B. – Hodnocení studia na VŠKE a uplatnění absolventů v praxi 2011/2012 

(výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://hodnoceni-aspektu-studia-na.vyplnto.cz. 

Evaluace 2006 – 2010 
Evaluace provedená v roce tématicky navázala na šetření provedené v r. 2009, které se zaměřilo na 

absolventy VŠKE z let 2004 – 2005 (Rozum, 2010).  

Šetření, které bylo provedeno v průběhu roku 2011 se zaměřilo na absolventy z let 2006 – 2010. 

Týkalo se různých aspektů jejich studia a následného uplatnění v praxi. Cílem bylo zjistit, jak hodnotili 

své studium na této vysoké škole a v návaznosti své zapojení do pracovní sféry. 

Prostřednictvím archivovaných podkladů byly získány kontaktní údaje. Byli osloveni všichni absolventi 

z let 2006 – 2010, u kterých to bylo možné. V této souvislosti je třeba zmínit, že kontaktní údaje, 

které jsme měli k dispozici, nebyli vždy úplné nebo aktuální. Z celkového počtu 475 absolventek a 

absolventů jsme měli k dispozici pouze 236 emailových adres (ne všechny byly platné). Šetření se 

zúčastnilo 74 absolventů (32 mužů a 42 žen).  

Pro sběr dat byl vytvořen specifický elektronický dotazník, který obsahoval 25 položek. Abychom 

podpořili ochotu respondentů věnovat svůj čas našemu průzkumu, zvolili jsme elektronickou formu 

dotazníku. Administrace tím byla velmi zjednodušena a díky jednoduché možnosti „prokliknutí“ 

přímo z emailu prostřednictvím webové stránky www.vyplnto.cz přímo k vyplňování dotazníku 

nepředstavovalo toto šetření pro respondenty příliš velkou časovou zátěž. Navzdory tomu byla 

návratnost necelých 40%.  Získané údaje zprostředkovaly základní výstupy ze zadaných dat pro další 

zpracování. 



 
 

 

Výsledky se týkaly dvou oblastí: 

- hodnocení studia na VŠKE 

- hodnocení uplatnění v praxi. 

Shrneme-li výsledky této evaluace, pak je zajímavý fakt, že celá čtvrtina respondentů zvolila studium 

na VŠKE z důvodů snadného přijímacího řízení. Pokud bychom chtěli dosáhnout lepších výsledků 

celkově - v odpovědích respondentů se opakují výrazy jako „průměrné“, „spíše“, „nedostatky“, atd., 

pak je to nepochybně otázka ucelené dlouhodobé koncepce VŠKE a. s. Je také nutné klást důraz na 

užší provázanost studia s praxí (absenci takové provázanosti zmiňovalo 87% respondentů 

dotazníkového šetření!). Společenské uplatnění absolventů v souvislosti s rychle se měnící skladbou 

trhu práce musí být dynamickým formujícím prvkem obsahu studia. Pokud nebudeme schopni 

zohledňovat v celé předmětové skladbě studia jakými způsoby reaguje praxe na teoretické poznatky, 

s nimiž studenty/ky seznamujeme, nezvýšíme úrovně jejich jednotlivých gramotností, a velmi obtížně 

tak ovlivníme jejich zaměstnatelnost.  

27 respondentů využilo možnosti komentáře, jako nástroje ke zlepšení studia na VŠKE. Pokud se 

objevily výhrady, týkaly se (podobně jak se to projevilo v některých položkách dotazníku) nemožnosti 

pokračovat v magisterském stupni studia, odborné způsobilosti pedagogů některých předmětů, 

poškozeného jména vysoké školy v souvislosti s údajným plagiátorstvím a zpochybňovanou kvalitou 

výuky, ale například také nedodržování zákazu kouření před budovou školy. Mnohem četnější byly 

komentáře positivní: „Nevím, co zlepšovat. Byla jsem velmi spokojena, studium je na vysoké úrovni.“ 

Nebo následující názor: „Velmi dobrá spolupráce se studijním oddělením - ochota, podpora, chuť i 

schopnost řešit problémy, vstřícnost. Celkově i dobrá spolupráce s pedagogy, ve většině případů dobrá 

domluva.“  

Zdroj: MICHALÍK, D.; NOVOTNÁ BŘEZOVSKÁ, B.  ABSOLVENTI VŠKE V LETECH 2006-2010: ŠETŘENÍ K 

ASPEKTŮM STUDIA A UPLATNĚNÍ V PRAXI (Výzkumná zpráva projektu IGA č. 06-IGA2011), Brno: 

VŠKE, 2011  

 


