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A. Úvod 
Analýza uplatnitelnosti absolventů magisterského studia Sociální a kulturní 

antropologie (Mgr. SKA) je dílčím výstupem projektu Inovace studia v souladu 

s požadavky trhu práce (INSPOT), spolufinancovaného z Evropského sociálního 

fondu a státního rozpočtu České republiky.1

Analýzu jsme rozdělili do dvou fází, které měly jak odlišnou cílovou skupinu, tak 

odlišné dílčí cíle. V první fázi byli osloveni absolventi Mgr. SKA online dotazníkem, 

jehož účelem bylo zjistit jejich uplatnitelnost na trhu práce po absolvování studia a 

dále zhodnotit a reflektovat absolvované studium ve vztahu k jejich zaměstnaní. 

Cílem této fáze bylo identifikovat v jakých odvětvích, resp. profesích, dochází 

k uplatnění sociálních a kulturních antropologů, jaké znalosti a dovednosti získané 

v rámci studia v zaměstnání využívají, a naopak jaké postrádají, jak celkově hodnotí 

kvalitu studia nejen ve vztahu k uplatnitelnosti na trhu práce, zda mají zkušenost 

s nezaměstnaností apod.  

  

 V druhé fázi jsme prostřednictvím kvalitativních zaměřovaných rozhovorů oslovili 

potencionální zaměstnavatele absolventů Mgr. SKA, přičemž výběr těchto subjektů 

odpovídal těm hospodářským odvětvím a profesím, které jmenovali absolventi 

v první fázi výzkumu. Naším cílem bylo zjistit, jaké jsou možnosti a limity 

uplatitelnosti absolventů společenskovědních, potažmo humanitních oborů, 

z perspektivy zaměstnavatelů, mj. i s ohledem na současnou situaci na trhu práce. 

Odhalit názory na dovednosti, znalosti a kompetence těchto absolventů ve vztahu 

k praxi a identifikovat ty aspekty, ve kterých by mělo či mohlo dojít ke zlepšení 

v rámci vysokoškolského studia. V neposlední řadě jsme věnovali pozornost i tomu, 

jaká je povědomá znalost oboru sociální a kulturní antropologie, jaké jsou názory na 

uplatnitelnost absolventů tohoto oboru a jaká je případná osobní zkušenost s těmito 

absolventy v rámci pracovního procesu.  

Rozložení výzkumu do dvou relativně samostatných fází reflektuje i struktura této 

závěrečné zprávy. Nejdříve budeme věnovat pozornost bližšímu popisu 

metodologie, a to nejprve kvantitativní (B.1.), kterou jsme využili v první fázi šetření, 

                                                
1 INSPOT – Inovace studia v souladu s požadavky trhu práce (CZ.1.07/2.2.00/07.0230). Více viz 

http://www.caat.cz/projekty-esf. 



   7 
 

INSPOT – Inovace studia v souladu s požadavky trhu práce (CZ.1.07/2.2.00/07.0230). Tento projekt je spolufinancován z Evropského 

sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.  

 

a následně kvalitativní (B.2.), kterou jsme aplikovali ve druhé fázi. V následujících 

dvou oddílech se zaměříme na prezentaci samotných výsledků šetření. V části C 

uvádíme formou četnostních tabulek s krátkými komentáři vybrané výsledky 

dotazníkového šetření mezi absolventy. V oddíle D. poté shrnujeme výsledky druhé 

fáze, které vyplynuly z analýzy kvalitativních rozhovorů s potencionálními 

zaměstnavateli absolventů sociální a kulturní antropologie. 

V závěru této zprávy (část E.) shrnujeme v bodech základní zjištění z obou fází 

výzkumu. Záměrně se přitom, jako v celé této zprávě, vyhýbáme formulaci 

jakýchkoli doporučení či soudů vyplývajících z výsledků, jelikož doporučení směrem 

k inovaci studia jsou náplní činnosti pracovní skupiny projektu INSPOT (klíčová 

aktivita č. 4 - Evaluace studijních předmětů). 

 

Realizace analýzy by nebyla možná bez spolupráce respondentů z řad 

absolventů magisterského studijního oboru Sociální antropologie a rovněž zástupců 

zaměstnavatelů, kterým tímto děkujeme. Dále děkujeme za spolupráci na šetření 

tazatelům, jmenovitě Martině Koczové, Petře Kubové, Lucii Radačovské, Julii 

Šteflové a Tereze Škopanové. Poděkování rovněž patří Markétě Bouzkové a Tereze 

Zíkové za podporu a Nguyen Cong Thangovi za technickou realizaci online 

dotazníku.  
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B. Metodologie 

B.1. Metodologie kvantitativní fáze šetření 
Cílovou populaci první fáze šetření tvořili absolventi Mgr. SKA z let 1999-2009. 

Namísto konstrukce vzorku, tj. výběrového šetření, bylo zvoleno šetření celé 

populace. Jako opora šetření sloužila databáze absolventů poskytnutá studijním 

oddělením FF ZČU. Tato opora však neobsahovala u všech jednotek výzkumu 

kontaktní údaje v podobě emailové adresy nutné k oslovení online dotazníkem. U 

některých jednotek výzkumu nebyl v opoře k dispozici žádný kontaktní údaj, tj. ani 

telefon či adresa trvalého bydliště. Z těchto důvodů byli ti respondenti, u nichž byl k 

dispozici alespoň telefonický kontakt, osloveni s prosbou o poskytnutí emailové 

adresy. Dále z každého ročníku absolventů byly vybrány klíčové osoby, na které měl 

výzkumný tým vazby a ty byly osloveny s žádostí o poskytnutí případných kontaktů 

na své spolužáky. Celkově nakonec opora obsahovala emailové adresy na 179 

absolventů z celkového počtu 295 absolventů. Tj. opora pokrývala 61% celkové 

populace výzkumu a nelze ji označit za příliš kvalitní. Chyba v pokrytí cílové 

populace se týkala především starších ročníků absolventů, na které se velmi často 

nepodařilo získat žádný kontakt.  

Cílová populace, resp. její pokrytá část, byla následně oslovena emailem 

s žádostí o vyplnění online dotazníku čítajícího zhruba 55 otázek. Celková 

návratnost byla 116 platných a kompletních dotazníků ze 179 odeslaných, tj. 65%, a 

lze ji označit s ohledem na průměrnou návratnost dotazníkových šetření v ČR za 

relativně dobrou, resp. standardní. Zastoupení respondentů v souboru dle roku 

absolvování (viz tabulka 1) nicméně neodpovídalo struktuře cílové populace. Avšak 

s ohledem na nízký počet respondentů jak celkově, tak v jednotlivých ročnících, 

jsme soubor nepřevažovali ani nijak dále neupravovali, jelikož by to mohlo vést 

k případnému zvýšení zkreslení výsledků. Výsledky tak pochopitelně i s ohledem na 

další skutečnosti nelze považovat za reprezentativní, na což jsme ani aspirovat 

nemohli. 
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Pro analýzu dat byl využit program SPSS,2

B.2. Metodologie kvalitativní fáze šetření 

 přičemž s ohledem na cíle a použití 

šetření bylo použito pouze třídění prvního a druhého stupně, resp. jednorozměrná a 

dvourozměrná analýza dat.  

V rámci druhé fáze byly za techniku vytváření dat zvoleny kvalitativní 

zaměřované rozhovory3

                                                
2 SPSS Inc. 2007. SPSS 16.0 for Windows. Chicago: SPSS Inc.   

 s aplikací dílčích strukturovaných otázek prostřednictvím 

dotazníku. Tento postup byl zvolen se zřetelem na cíle výzkumu a zejména 

dostupnost a oslovitelnost cílové populace, kterou byli potencionální zaměstnavatelé 

absolventů Mgr. SKA. S ohledem na heterogenitu, obtížné vymezení a ohraničení 

cílové populace a zvolenou metodologii nebyl proveden systematický výběr vzorku 

pravděpodobnostním či nepravděpodobnostním kvótním způsobem, ale účelový 

výběr založený na znalosti výsledků první fáze výzkumu.  

3 Merton, R. K, M. F Lowenthal, and P. L Kendall. 1990. The Focused Interview: A Manual of Problems and Procedures. 
Free Press.   

 

Tabulka 1: Složení respondentů dle roku absolvování studia 

  Četnost V % K. četnost v % 

1999/2000 3 2,6 2,6 

2000/2001 8 6,9 9,5 

2001/2002 5 4,3 13,8 

2002/2003 9 7,8 21,6 

2003/2004 4 3,4 25 

2004/2005 16 13,8 38,8 

2005/2006 10 8,6 47,4 

2006/2007 19 16,4 63,8 

2007/2008 11 9,5 73,3 

2008/2009 31 26,7 100 

Celkem 116 100 
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Na základě odpovědí absolventů ve vztahu k oblastem, ve kterých se uplatnili, 

byly definovány obecné kategorie možných zaměstnavatelů, ke kterým byly 

následně vybrány subjekty, které byly osloveny s žádostí o poskytnutí interview. 

Jelikož výsledky uplatnitelnosti ukázaly, že většina absolventů nachází uplatnění 

v Plzeňském kraji (59%) č i v Praze (20%), byly vybrány subjekty pouze z těchto 

krajů. Celkem bylo osloveno 64 subjektů, z nichž s rozhovorem souhlasilo 35 (viz 

příloha F.2.).  

Rozhovory, jejichž délka se pohybovala mezi 30 až 60 minutami, byly prováděny 

dle daného scénáře se zaměstnancem/zaměstnankyní subjektu, který buď stál/a 

v čele jeho vedení, anebo měl/a na starosti personální agendu. Scénář rozhovoru4

Ze všech provedených interview byl proveden audiozáznam a následný přepis, 

který byl analyzován prostřednictvím programu pro analýzu kvalitativních dat 

NVivo.

 

pokrýval tato konverzační témata: základní informace o subjektu a respondentovi; 

možnosti pracovního uplatnění obecně a charakter poptávaných profesí; příjímání a 

uplatnitelnost VŠ absolventů s důrazem na společenskovědní obory; zkušenosti 

s odbornou profesní připraveností absolventů; představa o oboru sociální a kulturní 

antropologie a možnostech uplatnitelnosti jeho absolventů.  

5

 

 S ohledem na zvolenou techniku zaměřovaného rozhovoru a týmové 

zpracování dat bylo zvoleno deduktivní hierarchické kódování, založené na předem 

daném seznamu kódu. Tento seznam vycházel ze struktury scénáře interview a 

odrážel tak jednotlivá konverzační témata. Pouze v několika případech došlo 

modifikaci a zařazení kódů, které nekorespondovaly s tématy osnovy interview. 

 

 

 

 

 

                                                

4 Podrobná struktura interview viz příloha. 
5 QSR International. 2008. NVivo 8. Qualitative data analysis software. QSR International Pty Ltd.   
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Tabulka 2: Kategorie oslovených subjektů a počet provedených interview  

  Oslovených subjektů Provedených interview 

NNO - poskytující sociální služby a poradenství  15 10 

Orgány samosprávy 7 4 

Orgány státní správy 6 1 

Personální agentury, personalistika  7 4 

Police ČR, Městská police  3 1 

Příspěvkové organizace (muzea, knihovny, památkové 
ústavy) 9 6 

Soukromé komerční subjekty obecně  5 2 

Vzdělávací instituce, SŠ, VŠ 3 3 

Výzkumné agentury 9 4 

Celkem   64 35 
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C. Výsledky první fáze šetření  
V této části prezentujeme vybrané kvantitativní výsledky, které vyplynuly z online 

dotazníkového šetření mezi absolventy magisterského oboru Sociální a kulturní 

antropologie. Pozornost je věnována hodnocení studia, využitým či naopak 

chybějícím znalostem a dovednostem v zaměstnání, řadě ukazatelů, které se 

vztahují k prvnímu zaměstnání, jenž absolventi vykonávali po ukončení studia, 

problematice nezaměstnanosti apod. Tyto výsledky jsou prezentované formou 

četnostních tabulek, které doplňujeme střídmým komentářem.  

C.1. Hodnocení studia 
Zaměříme-li se na obecné hodnocení kvality výuky v rámci magisterského studijního 

programu Sociální a kulturní antropologie můžeme konstatovat (graf 1, tabulka 3), 

že absolventi zastávají spíše pozitivní postoje. Celkem 73% všech dotázaných 

respondentů označilo výuku za velmi kvalitní (26%) či kvalitní (47%), zatímco pouze 

14% za nekvalitní (12%) či velmi nekvalitní (2%) a 13% zastávalo spíše neutrální 

postoj k této otázce. 

Graf 1: Celkové hodnocení kvality výuky6 

 

 

                                                

6 Jak byste celkově ohodnotil/a kvalitu výuky [Mgr. SKA]? Odpovězte, prosím, na škále 1-7, kdy 1 = velmi kvalitní a 7 = 
velmi nekvalitní. 
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Tabulka 3: Celkové hodnocení kvality výuky a přínos studia k profesnímu uplatnění 
(hodnocení na škále 1-7, kdy 1 = velmi kvalitní/přínosný a 7 = velmi nekvalitní/nepřínosný) 

  Celková kvalita výuky Mgr. SKA Celkový přínos k profesnímu 
uplatnění 

  Četnost Průměr Odchylka Průměr Odchylka 

Muži 26 3,38 1,53 4,04 1,56 

Ženy 90 2,79 1,18 3,71 1,51 

Celkem 116 2,92 1,28 3,78 1,52 

 

Poněkud horší výsledky se ukazují u hodnocení studia z hlediska jeho přínosu 

k profesnímu uplatnění (tabulka 3, graf 2). U této otázky se celkem 32% absolventů 

domnívá, že obor je pro profesní uplatnění nepřínosný (22%) či velmi nepřínosný 

(10%), 19% z nich zastává spíše neutrální postoj a 49% kladný postoj (12% velmi 

přínosný, 37% přínosný).  

Graf 2: Hodnocení přínosu studia k profesnímu uplatnění7 

 

 
Pokud srovnáme hodnocení výuky dle ročníku absolvování studia (tabulka 4) 

ukazuje se pozitivní tendence u mladších ročníků oproti těm starším. Nicméně 

zastoupení respondentů v nižších ročnících (tabulka 1, tabulka 4), resp. v ročnících 

obecně, je natolik nízké, že tento ukazatel je pouze ilustrativní. 

 

                                                

7 Jak byste celkově ohodnotil/a přínos [Mgr. SKA] pro Vaše profesní uplatnění? Odpovězte, prosím, na škále 1-7, kdy 1 = 
velmi přínosný a 7 = velmi nepřínosný. 
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Tabulka 4: Hodnocení kvality výuky a přínos studia k profesnímu uplatnění dle roku 
absolvování 

  
Celková kvalita výuky Celkový přínos k profesnímu uplatnění 

Četnost Průměr Odchylka Četnost Průměr Odchylka 

1999/2000 3 3,00 1,00 3 3,67 2,08 

2000/2001 8 2,38 0,92 8 3,25 1,28 

2001/2002 5 2,40 0,55 5 3,20 0,84 

2002/2003 9 3,00 1,50 9 3,78 1,86 

2003/2004 4 3,25 1,26 4 3,25 1,50 

2004/2005 16 3,31 1,45 16 4,44 1,63 

2005/2006 10 3,20 1,23 10 3,70 1,42 

2006/2007 19 3,21 1,13 19 3,53 1,43 

2007/2008 11 2,73 1,49 11 4,09 1,70 

2008/2009 31 2,68 1,35 31 3,84 1,53 

 

Postoje ke studiu a jeho hodnocení jsme dále zjišťovali na základě souhlasu, 

resp. nesouhlasu, s jednotlivými výroky, které jsou uvedené v tabulce 5. Z výsledků 

mj. vyplývá, že absolutní většina absolventů souhlasí s tím, že výuka byla v celkově 

málo prakticky orientovaná (60%) a byl kladen přílišný důraz na teoretické znalosti 

(70%). Naopak nesouhlasí s tím, že studijní plán odpovídal možnostem profesního 

uplatnění (66%) a studium je dostatečně připravilo na budoucí profesní uplatnění 

(53%). Pouze 42% absolventů se přitom přiklání k postoji, že sociální a kulturní 

antropologie byl obor, který chtěli „vždy“ studovat.  
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Tabulka 5: Souhlas s jednotlivými výroky o studiu Mgr. SKA 

(odpověď na škále 1-7, kdy 1 = rozhodně souhlasím a 7 = rozhodně nesouhlasím) 

 Průměr Odchylka Maximum 

Studium jsem vnímal/a jako oddálení vstupu na pracovní trh 5,66 1,82 7 

Vždy jsem chtěl/a studovat sociální/kulturní antropologii 3,94 1,79 7 

Studium bylo pro mne nejjednodušší cestou k získání magisterského 
titulu 5,22 2,03 7 

Pro studium jsem se rozhodl/a, protože byla vysoká šance k přijetí 5,22 1,82 7 

Studium bylo pro mne setrvačným pokračováním předchozího 
bakalářského studia 3,74 2,28 7 

Studium tohoto oboru jsem vnímal/a jako nejvhodnější pro mé budoucí 
uplatnění na trhu práce. 5,00 1,65 7 

Studium mě dostatečně připravilo na budoucí profesní uplatnění 4,76 1,41 7 

V rámci studia byl kladen přílišný důraz na teoretické znalosti 2,84 1,44 7 

Pro budoucí uplatnění na trhu práce bylo studium bezvýznamné 4,16 1,76 7 

Studium bylo velmi náročné 3,94 1,64 7 

V rámci studia byl kladen příliš malý důraz na praktické znalosti 2,51 1,42 6 

Studijní plán oboru odpovídal možnostem profesního uplatnění jeho 
absolventů 4,96 1,25 7 

 

C.2. Znalosti a dovednosti získané v zaměstnání  
V této části se zaměřujeme na hodnocení znalostí a dovedností, které absolventi 

získali v rámci studia ve vztahu k jejich využitelnosti v prvním zaměstnání. A dále 

uvedeme ty konkrétní znalosti a dovednosti, které absolventi využili v prvním 

zaměstnání a rovněž ty, které naopak postrádali.  

U otázky do jaké míry využili absolventi znalosti a dovednosti získané během 

studia SKA v prvním zaměstnání se přiklonilo 38% z nich k názoru, že je nevyužili 

(18%) či rozhodně nevyužili (20%). Zatímco 43% z nich znalosti využili (30%) nebo 

rozhodně využili (13%). Neutrální postoj v této otázce deklaruje 19% respondentů. 

Tomu odpovídá i vyjádření míry v podobě průměrného skóre 4,00 na škále 1−7 

(tabulka 6). 
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Tabulka 6: Využití znalostí a dovedností získané během studia v prvním zaměstnání 

(Odpověď na škále 1až 7, kdy 1 = rozhodně využil/a a 7 = rozhodně nevyužil/a)8 

 
Četnost Průměr Odchylka 

Pohlaví Muž 26 3,90 1,81 

Žena 90 4,14 1,78 

Celkem 116 4,09 1,78 

 

V návaznosti na předchozí otázku byli dotazovaní absolventi požádáni, aby 

jmenovali ty konkrétní dovednosti, znalosti či kompetence, které získali v rámci 

svého magisterského studia Sociální a kulturní antropologie a které podle svého 

názoru využili v prvním zaměstnání. Otázka byla formulována jako otevřená s 

možností uvést až tři různé odpovědi nebo naopak otázku nezodpovědět vůbec. 

Jednotlivé odpovědi respondentů byly následně při analýze sloučeny do obecných 

kategorií a jsou uvedeny v tabulce 7. Ty odpovědi, které nešly z hlediska svého 

významu agregovat a byly ojedinělé, jsou zařazeny do kategorie „jiné“.  

Tabulka 7:  Dovednosti/znalosti získané v rámci studia Mgr. SKA a využité v prvním 
zaměstnání 

Spontánně jmenovaná dovednost, znalost Četnost
9
 

Psaní odborného textu 30 

Metodologie výzkumu 28 

Porozumění textu, kritické myšlení, práce s informacemi 25 

Jazykové znalosti 24 

Kulturní relativismus, multikulturalismus, znalost cizích kultur 16 

Psychologie, práce a jednání s lidmi, empatie 10 

Všeobecný přehled 8 

Antropologické teorie 7 

Prezentace, facilitace 7 

Práce s PC 5 

Jiné 22 

Celkem 182 

 

                                                

8 Do jaké míry jste využil/a znalosti a dovednosti získané během studia ve svém prvním zaměstnání? 
9 Respondenti mohli uvést více odpovědí či otázku vynechat. Proto neuvádíme relativní četnost z celku.  
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Komplementární k předchozímu jsou odpovědi na opačnou otázku, tj. jaké 

znalosti, dovednosti či kompetence naopak absolventi v prvním zaměstnání po 

ukončení studia postrádali. Cílem tohoto dotazu bylo identifikovat případné mezery 

či možnosti ke zlepšení a doplnění studia. Formát odpovědí byl stejný jako 

v předchozí otázce a celkem respondenti uvedli 121 odpovědí, ve kterých nejvíce 

převažovaly nedostatečná znalost cizího jazyka a práce s informačními 

technologiemi. Tyto byly následovány psaním grantů, projektů, resp. projektovým 

řízením a analýzou kvantitativních dat. V případě těchto odpovědí (ale i těch 

následujících) se přitom jedná o dovednosti či znalosti, které nejsou explicitně 

součástí studijního plánu magisterského oboru Sociální a kulturní antropologie 

v podobě povinných či povinně volitelných předmětů. Některé z nich jsou součástí 

kurikula bakalářského studijního programu Sociální a kulturní antropologie (povinná 

výuka cizích jazyků, kvantitativní metodologie, v minulosti rovněž informační 

technologie). 

Znalosti cizího jazyka, dostatečnou gramotnost v oblasti informačních 

technologií, ale i prezentační dovednosti absolventů shledávali jako ne zcela 

vyhovující i někteří zaměstnavatelé, kteří se zúčastnili druhé fáze šetření. Avšak je 

nutné uvést, že v případě znalosti cizích jazyků se objevily u zaměstnavatelů i 

názory zcela opačné (dále viz D.3.).  

Tabulka 8: Dovednosti a schopnosti postrádané v prvním zaměstnání 

  Četnost 

Znalost cizího jazyka 18 

IT znalosti (práce s PC) 16 

Psaní projektů a grantů, projektové řízení a plánování 11 

Analýza kvantitativních dat  9 

Ekonomické základy 9 

Management, řízení lidí, řízení projektů 9 

Praktické zkušenosti obecně 8 

Sociální práce 7 

Orientace v legislativě, základy práva 6 

Metodologie výzkumu obecně 4 

Znalost fungování veřejné správy 3 

Analýza kvalitativních dat 2 

Prezentace, facilitace 2 

Jiné 17 

Celkem  121 
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Výše uvedené výsledky vztahující se jak k hodnocení studia, tak ke znalostem, 

které absolventi využili či naopak postrádali v rámci prvního zaměstnání, se odrážejí 

i v odpovědích na otázku, co by se na magisterském studijním oboru Sociální a 

kulturní antropologie podle absolventů mělo změnit. Odpověď na otázku byla opět 

otevřená a nepovinná. Jednoznačně převážil názor, že v rámci výuky by měl být 

věnován důraz na prakticky orientované předměty s odstupem následovaný 

(povinnou) výukou cizích jazyků. Nicméně zde je třeba upozornit na chybu, které 

jsme se dopustili při konstrukci otázky, kdy oba dva tyto návrhy byly uvedeny jako 

příklady v instrukci k jejímu vyplnění. S ohledem na tendence v odpovědích u 

předchozích otázek, se však nedomníváme, že by tato skutečnost ovlivnila výsledek 

natolik významně, aby byl zcela nevalidní.  

Tabulka 9: Názory na možné změny v rámci studia10 

  Četnost 

Důraz na prakticky zaměřené předměty 52 

Výuka cizích jazyků 15 

Metodologie sběru a analýzy dat 7 

Důraz na vlastní empirický výzkum a kvalifikační práci 6 

Práce s PC 3 

Celkem 83 

 

C.3. Zaměstnání  
V následující kapitole uvádíme vybrané výsledky, které jsou spojené 

se zaměstnáním respondentů před, během a po ukončení studia magisterského 

oboru Sociální a kulturní antropologie. Budeme věnovat pozornost tomu, jaká byla 

zkušenost absolventů se zaměstnáním před ukončením studia, kolik z nich vůbec 

na pracovní trh vstoupilo, jakým způsobem zaměstnání sháněli. Dále se blížeji 

zaměříme na vybrané charakteristiky prvního zaměstnání po ukončení studia, 

historii zaměstnání, současné ekonomické postavení absolventů a jejich případnou 

zkušenost s nezaměstnaností.   

                                                

10 Co byste na základě své dosavadní pracovní zkušenosti doporučoval/a změnit na studijním oboru Mgr. SKA? 
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C.3.1. Zkušenost se zaměstnáním před a během studia 

Jak je patrné z tabulky č. 10, zkušenost se zaměstnáním před začátkem studia 

Mgr. SKA měla jedna třetina dotazovaných absolventů, konkrétně 37 (32%). Celkem 

31 z nich pak vykonávalo zaměstnání i kdykoli během studia.   

Tabulka 10: Zaměstnání před studiem Mgr. SKA11 

 Četnost V % K. četnost v % 

Ano 37 31,9 31,9 

Ne 79 68,1 100,0 

Celkem 116 100,0  

 

Během studia pak někdy vykonávalo zaměstnání celkem 53% dotazovaných 

absolventů, a to 13% z nich na plný úvazek, 35% na částečný úvazek a 5% 

vystřídalo oba typy úvazků. Naopak žádné zaměstnání během studia nikdy nemělo 

47% respondentů. Pokud porovnáme odpovědi na obě předchozí otázky, můžeme 

konstatovat, že vůbec žádnou předchozí zkušenost se zaměstnáním, tj. ani před 

studiem ani během studia, nemělo v době ukončení studia 41% (48 absolutně) 

všech absolventů. Obráceně řečeno, v době ukončení studia 59% všech 

dotazovaných absolventů mělo již zkušenost se zaměstnáním, přičemž tato 

zkušenost byla delší než tři měsíce.  

Tabulka 11: Zaměstnání během studia Mgr. SKA12 

 Četnost V % K. četnost v % 

Ano, na plný úvazek 15 12,9 12,9 

Ano, na částečný úvazek 41 35,3 48,3 

Ano, na plný i částečný úvazek 6 5,2 53,4 

Ne 54 46,6 100,0 

Celkem 116 100,0  

                                                

11 Byl/a jste kdykoliv před zahájením studia, Mgr SKA. na FF ZČU někdy zaměstnán/zaměstnána? Neuvádějte 
zaměstnání, ve kterém jste strávil/a méně než tři měsíce. 
12 By/a jste někdy během magisterského studia Sociální a kulturní antropologie na FF ZČU zaměstnán/zaměstnána? 
Neuvádějte zaměstnání, ve kterém jste strávil/a méně než tři měsíce. 
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C.3.2. Situace po ukončení studia a hledání zaměstnání 

Po ukončení studia celkem 26% absolventů pokračovalo v zaměstnání, ve 

kterém pracovali již před či během studia. Do nového zaměstnání nastoupilo kdykoli 

od ukončení studia celkem 60% absolventů. A od doby ukončení studia do vyplnění 

dotazníku v prosinci roku 2009 nikdy žádné zaměstnání déle než tři měsíce 

nevykonávalo celkem 17 absolventů, tj. 15% z celku. V 11 případech se přitom 

jednalo o čerstvé absolventy, kteří ukončili studium v červnu či září roku 2009. 

Avšak od těchto 11 případů je třeba odečíst 7 dotazovaných absolventů, kteří 

v době šetření vykonávali zaměstnání méně než tři měsíce, a rovněž dva 

absolventy, kteří pokračovali v jiném studiu. Tj. co se týče skupiny „čerstvých“ 

absolventů z akademického roku 2008/2009 můžeme konstatovat, že z celkového 

počtu 31 dotazovaných13

Ohledně respondentů z ostatních ročníků, kteří uvedli, že kdykoli v době od 

ukončení magisterského studia Sociální a kulturní antropologie nevykonávali 

zaměstnání déle než tři měsíce, je třeba doplnit, že se jednalo o ty, kteří dále 

pokračují (pokračovali) v jiném studiu, anebo jsou (byli) na mateřské, resp. 

rodičovské dovolené. Jinak řečeno, nejedná se o osoby, které by neměly žádnou 

zkušenost se zaměstnáním, protože by zaměstnání získat nemohly či by pracovat 

nechtěly. Problematice nezaměstnanosti se věnujeme dále v části C.3.4.  

 bylo v době šetření 5 z nich nezaměstnaných, a to dva až 

5 měsíců.  

Tabulka 12: Zaměstnání po absolvování Mgr. SKA14 

 Četnost V % K. četnost v % 

Pokračování v zaměstnání započatém před 
studiem 8 6,9 6,9 

Pokračování (déle než 3 měsíce) v zaměstnání 
započatém během studia 22 19,0 25,9 

Nástup do nového zaměstnání 69 59,5 85,3 

Od ukončení studia Mgr. SKA žádné zaměstnání 
nevykonával/a 17 14,7 100,0 

Celkem 116 100,0  

                                                

13 Celkem v akademickém roce 2008/2009 absolvovalo studium 34 studentů, tj. v šetření nejsou zahrnuti jen 3 z nich.  
14 Vykonával jste kdykoli po absolvování Mgr SKA. na FF ZČU nějaké placené zaměstnaní (samostatně výdělečnou 
činnost)? Uvádějte pouze zaměstnání, ve kterém jste strávil/a déle než 3 měsíce.  
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Těm respondentům, kteří odpověděli, že po ukončení studia nastoupili do nového 

zaměstnání (viz tabulka 12), byla následně položena otázka, kdy si začali 

zaměstnání hledat. Více než polovina (40, tj. 58%) začala shánět zaměstnání až po 

ukončení studia, zatímco jedna čtvrtina (17, tj. 25%) již před ukončením studia, 

přičemž 12 respondentů (17% z těch, kteří nastoupili nově do zaměstnání) hledalo 

zaměstnání v době jeden až tři měsíce po ukončení studia a čtyři dokonce více než 

šest měsíců po ukončení studia.  

Tabulka 13: Začátek hledání zaměstnání15 

  Četnost V % 

Více než tři měsíce před ukončením studia 9 13,04 

Tři a méně měsíců před ukončením studia 8 11,59 

Méně než jeden měsíc po ukončení studia 24 34,78 

Jeden až tři měsíce po ukončení studia 12 17,39 

Více než šest měsíců po ukončení studia 4 5,80 

Získal jsem práci bez hledání 12 17,39 

Celkem 69 100 

 

Zaměříme-li se na to, jakým způsobem získali oslovení absolventi první 

zaměstnání, které vykonávali po absolvování studia Mgr. SKA, bez ohledu na to, 

jestli se jednalo o zaměstnání započaté před ukončením školy či o zaměstnání 

nové, můžeme zjistit (tabulka 14), že 20% respondentů práci získalo skrze silné, 

příbuzenské či přátelské vazby, zatímco 16% skrze „známé“, tedy slabé vazby. Dále 

zhruba 43% respondentů získalo zaměstnání na základě individuálního hledání, 

konkrétně prostřednictvím poptávky na internetu (19%), přímým kontaktováním 

zaměstnavatele (18%) či skrze inzerci v tisku (6%). Sedm respondentů bylo 

s nabídkou osloveno přímo zaměstnavatelem, čtyři získali zaměstnání 

prostřednictvím školy a pouze dva respondenti díky úřadu práce.  

 

 

                                                

15 Kdy jste si začal/a hledat zaměstnání? Otázka se vztahovala pouze na ty, kteří uvedli, že po ukončení studia Mgr. SKA 
nastoupili do nového zaměstnaní.  
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Tabulka 14: Způsob získání/nalezení zaměstnání (n = 99)16 

  Četnost V % 

Prostřednictvím personální agentury 1 1,01 

Prostřednictvím úřadu práce 2 2,02 

Díky praxi/stáži během studia 3 3,03 

Jiným způsobem 3 3,03 

Prostřednictvím školy 4 4,04 

Prostřednictvím inzerátu v novinách 6 6,06 

Byl/a jsem osloven/a zaměstnavatelem 7 7,07 

Prostřednictvím někoho z rodiny, příbuzných 9 9,09 

Prostřednictvím někoho z blízkých přátel 11 11,11 

Prostřednictvím někoho ze známých 16 16,16 

Sám/sama jsem kontaktoval/a zaměstnavatele 18 18,18 

Prostřednictvím internetu 19 19,19 

Celkem 99 100,00 

 
S úřadem práce souvisí i otázka, kolik absolventů po ukončení magisterského 

studia Sociální a kulturní antropologie bylo na tomto úřadě hlášeno. Jak vyplývá 

z níže uvedené tabulky 15, tak celkem 64% absolventů se po ukončení studia 

nehlásilo na úřadě práce, přičemž 38% z nich pokračovalo v zaměstnání zahájeném 

již před ukončením studia. Na úřadě práce se tak hlásilo celkem jen 36% všech 

dotazovaných absolventů. Počet měsíců na úřadě práce shrnuje tabulka 16, ze 

které je mj. patrné, že 7% všech absolventů bylo po ukončení studia hlášeno na 

úřadě práce šest a více měsíců.  

Tabulka 15: Hlášen na úřadu práce po absolvování studia Mgr., SKA  

  Četnost V % Kumulativní % 

Ne 30 25,9 25,9 

Ano 42 36,2 62,1 

Nevztahuje se 44 37,9 100 

Celkem 116 100   

                                                

16 Stejně jako následující tabulky zahrnuje pouze ty absolventy, kteří kdykoli po ukončení studia Mgr. SKA vykonávali 
zaměstnání déle než tři měsíce. Tj. 99 respondentů ze 116.  
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Tabulka 16: Počet měsíců na úřadu práce do získání prvního zaměstnání 

  Četnost V % K. četnost v % 

17 měsíců 1 0,86 0,86 

10 měsíců 3 2,59 3,45 

6 měsíců 4 3,45 6,90 

5 měsíců 3 2,59 9,48 

4 měsíců 4 3,45 12,93 

3 měsíců 9 7,76 20,69 

2 měsíců 9 7,76 28,45 

1 měsíců 9 7,76 36,21 

0 měsíců 74 63,79 100,00 

Celkem  116 100,00     

 

C.3.3. Informace o prvním zaměstnání po absolvování studia 

Podrobnější charakteristiky prvního zaměstnání absolventů po ukončení 

magisterského studia Sociální antropologie (tabulka 17) ukazují, že většina 

absolventů (57%) nachází uplatnění mimo soukromý ziskový sektor, a to konkrétně 

v soukromém neziskovém sektoru (20%) či státním veřejném sektoru (36%).17 

Z důvodů odlišného pojímání hospodářských odvětví pro statistické účely18

Tabulka 18 dále ukazuje, že většina absolventů (84%) nastoupila do svého 

prvního zaměstnání na plný pracovní úvazek.   

 a 

nedostupnosti komparativních ukazatelů nejsme schopni zhodnotit, do jaké míry je 

uplatnění absolventů dle jednotlivých sektorů standardní či nikoli. Nicméně 

předpokládáme, že zastoupení soukromého neziskového a veřejného sektoru oproti 

soukromému ziskovému sektoru je velmi vysoké.  

 

                                                

17 Soukromým neziskovým sektorem rozumíme neziskové organizace, které nejsou řízené státní správou či samosprávou 
a do které nejčastěji patří občanská sdružení, nadace a nadační fondy, obecně prospěšné společnosti a církevní 
právnické osoby. Za veřejný sektor se označuje segment národního hospodaření, který je řízen státní správou či 
samosprávou a který dále může být rozlišován na ziskový a neziskový. V reálné situaci jsou ovšem některé organizace 
poskytující sociální služby označovány obecně jako „neziskovky“ a řazeny do stejné kategorie jako soukromé neziskové 
společnosti, ačkoli se třeba jedná o příspěvkové organizace samosprávy. V případě tohoto šetření byla kategorizace 
ponechána na samotných respondentech.  
18 Klasifikace odvětví (tzv. OKEČ, viz dále), kterou používá např. ČSÚ nedovoluje agregaci jednotlivých kategorií tak, 
abychom mohli určit podíl jednotlivých sektorů na trhu práce.  
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Tabulka 17: Sektor prvního zaměstnání 

  Četnost V % K. četnost v % 

Soukromý neziskový sektor  20 20,20 20,20 

Veřejný, státní sektor  36 36,36 56,56 

Soukromý ziskový sektor 43 43,43 100,00 

Celkem 99 100,00   

Tabulka 18: Typ úvazku v prvním zaměstnání 

  Četnost V % K. četnost v % 

Plný úvazek 83 83,84 83,84 

Částečný úvazek 16 16,16 100,00 

Celkem 99 100,00   

 

Uplatnitelnost dle jednotlivých sektorů do značné míry odráží i zařazení prvního 

zaměstnání, které vykonávali absolventi po ukončení studia, dle odvětvové 

klasifikace ekonomických činností (OKEČ).19

Nejvíce absolventů vykonává či vykonávalo první zaměstnání v odvětví 

sociálních služeb (19 respondentů). Do této kategorie byla zařazena během analýzy 

i ta zaměstnaní, u kterých bylo na základě dalších ukazatelů zřetelné, že se při jejich 

kategorizaci respondenti spletli a zařadili je do kategorie jiné.

 Ačkoli jsou hospodářská odvětví, ve 

kterých dotazovaní absolventi našli uplatnění, velmi různorodá a strukturace 

klasifikace OKEČ nepřevoditelná na výše uváděné sektory, neboť zde není třídícím 

kritériem tržní a netržní činnost, je z tabulky 19 patrné, že většinou se jedná o 

odvětví, která často či výhradně spadají do veřejného státního sektoru či 

neziskového soukromého sektoru.  

20

                                                

19 OKEČ – odvětvová klasifikace ekonomických činností používaná ČSÚ. Více viz 

 Celkem 17 

respondentů pracovalo (pracuje) po ukončení studia v různých odvětvích veřejné 

správy, která nelze blížeji identifikovat, a 16 respondentů našlo uplatnění v oblasti 

vzdělávání, ať už ve vzdělávání dospělých (6), vysokoškolském vzdělávání (5) či 

vzdělávání základním a středním (5). Následuje kategorie rekreačních, kulturních a 

http://www.czso.cz/csu/klasifik.nsf/i/odvetvova_klasifikace_ekonomickych_cinnosti_%28okec%29 (04.04.2010)  
20 Obecné zařazení zaměstnání dle třídníku OKEČ činilo respondentům s ohledem na jeho nepřehlednou taxonomii 
potíže a můžou zde být další dílčí rozporuplnosti, které se během analýzy a úpravy dat nepodařilo odhalit a odstranit. 

http://www.czso.cz/csu/klasifik.nsf/i/odvetvova_klasifikace_ekonomickych_cinnosti_%28okec%29�
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sportovních činností, pod kterými je třeba si představit zejména činnosti muzeí, 

knihoven, galerií apod.  

Tabulka 19:  OKEČ prvního zaměstnání po absolvování Mgr. SKA 

  Četnost V % 

Sociální péče 19 19,19 

Rekreační, kulturní a sportovní činnosti 8 8,08 

Ostatní podnikatelské činnosti 7 7,07 

Veřejná správa a hospodářská a společenská politika 6 6,06 

Vzdělávání dospělých a jiné vzdělávání 6 6,06 

Ostatní veřejné, sociální a osobní služby 5 5,05 

Vysokoškolské vzdělávání 5 5,05 

Základní a střední vzdělávání 5 5,05 

Činnosti pro společnost jako celek, veřejná správa 4 4,04 

Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení 4 4,04 

Výroba elekt. a optic. přístrojů a zařízení 4 4,04 

Průzkum trhu a veřejného mínění 4 4,04 

Doprava, skladování a spoje 2 2,02 

Exteritoriální organizace a instituce 2 2,02 

Finanční zprostředkování 2 2,02 

Reklamní činnosti 2 2,02 

Ubytování a stravování 2 2,02 

Velkoobchod a zprostředkování velkoobchodu 1 1,01 

Činnosti pro společnost jako celek, veřejná správa,  1 1,01 

Činnosti v oblasti nemovitostí 1 1,01 

Činnosti v oblasti povinného sociálního zabezpečení 1 1,01 

Činnosti v oblasti výpočetní techniky 1 1,01 

Maloobchod kromě motorových vozidel; opravy výrobků pro osobní potřebu 1 1,01 

Obchod, opravy a údržba motorových vozidel; maloobchodní prodej pohonných hmot 1 1,01 

Těžba energ. surovin 1 1,01 

Výroba potrav. výrobků  a nápoj., tabák. výrobků 1 1,01 

Výroba textilií a oděvů 1 1,01 

Výroba zákl. kovů, hutních a kovo. výrobků 1 1,01 

Výzkum a vývoj 1 1,01 

Celkem 99 100,00 

 

Dalším možným ukazatelem uplatnitelnosti absolventů je využití klasifikace 

zaměstnání, tzv. KZAM třídníku, který používá ČSÚ a jehož výsledky jsou uvedeny 
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v tabulce 20.21 Cílem této klasifikace je určení konkrétní činnosti, kterou pracovník 

v zaměstnání vykonává, bez ohledu na ekonomické odvětví a povolání, kterým se 

rozumí způsobilost pracovní činnost vykonávat. Stejně jako v případě klasifikace 

OKEČ jsme nepoužili detailní klasifikaci až na úroveň jednotek zaměstnání, neboť ta 

obsahuje celkem 8000 položek, ale využili jsme pouze hlavních tříd zaměstnání a 

jejich tříd.  

Tabulka 20: KZAM prvního zaměstnání 

 KZAM Četnost V % 

Jiní pomocní odborní pracovníci (34;3) 24 24,24 

Ostatní vědci a odborní duševní pracovníci jinde neuvedení 18 18,18 

Nižší administrativní pracovníci kromě úředníků ve službách a obchodě (4;41) 16 16,16 

Úředníci ve službách a obchodě (4;42) 10 10,10 

Odborní pedagogičtí pracovníci 6 6,06 

Zákonodárci, vyšší úředníci 6 6,06 

Vedoucí a řídící pracovníci velkých podniků, manažeři 5 5,05 

Pedagogičtí pracovníci 4 4,04 

Obsluhující pracovníci (5;51) 3 3,03 

Vedoucí nebo ředitelé, kteří řídí malý podnik 3 3,03 

Tech. prac. v oblasti biologie, zdrav. a zeměděl. prac. a prac. v příbuzných oborech 2 2,02 

Ostatní kvalifikovaní zpracovatelé a výrobci jinde neuvedení (7;74) 1 1,01 

Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci zaměření na prodej a služby (9;91) 1 1,01 

Celkem 99 100,00 

 

Pokud výsledky klasifikace odvětví a zaměstnání, ve kterých se absolventi 

uplatnili, shrneme, lze konstatovat, že zhruba odpovídají deklarovanému uplatnění 

absolventa v charakteristice magisterského oboru Sociální a kulturní antropologie. 

Nicméně najevo vyplývají zřetelné rozpory mezi deklarovanou, resp. reálnou 

uplatnitelností absolventů a povoláním absolventů, ve smyslu (formální) způsobilosti 

vykonávat určitou profesi. Narážíme zde především na zákon č. 108/2006 sb., o 

sociálních službách, který taxativně jmenuje obory, jejichž absolvování umožňuje 

                                                

21 KZAM – klasifikace zaměstnání používaná ČŠÚ na základě mezinárodního standardu ISCO-88. Více viz 
http://www.czso.cz/csu/klasifik.nsf/i/klasifikace_zamestnani_%28kzam_r%29 (04.03.2010).  

http://www.czso.cz/csu/klasifik.nsf/i/klasifikace_zamestnani_%28kzam_r%29�
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vykonávat pozici sociálního pracovníka a mezi které sociální a kulturní antropologie 

nepatří. (Dále k tomuto problému část D).   

U posledních dvou ročníků absolventů je dále v několika případech patrná 

tendence k uplatnění v oblasti výzkumu trhu a veřejného mínění, třebaže, jak vyšlo 

mj. i z hodnocení znalostí získaných v rámci studia, postrádají kompetence pro 

kvantitativní výzkum. Podobně tomu tak může být i u těch absolventů, kteří pracují 

v muzeích, knihovnách či památkových ústavech, ale i třeba v personální agentuře. 

Jinak řečeno, absolventi magisterského oboru Sociální a kulturní antropologie 

nacházejí uplatnění v těch odvětvích a zaměstnáních, ve kterých mohou být 

diskvalifikováni či znevýhodněni oproti jiným oborům,22

Tento závěr, byť nikterak překvapující, podporují i názory samotných 

respondentů na to, jaký je podle nich nejvhodnější obor pro výkon prvního 

zaměstnání po ukončení studia. Pouze 13% z nich se domnívá, že Sociální a 

kulturní antropologie, zatímco 57% si myslí, že zcela jiný obor a 30% uvedlo, že 

není třeba žádné specializace. Mezi nejčastěji zmiňované jiné obory patřila sociální 

práce či sociální politika (15 odpovědí), sociologie (šest odpovědí), ekonomické 

obory obecně (5 odpovědí), pedagogické obory obecně (5), andragogika (2 

odpovědi) apod. 

 u kterých dochází mezi 

vzděláním/povoláním a zaměstnáním k vyšší míře shody.  

Tabulka 21: Nejvhodnější obor pro výkon prvního zaměstnání 

  Četnost V % 

Sociální a kulturní antropologie 13 13,13 

Jiný obor 56 56,57 

Není třeba oborové specializace 30 30,30 

Celkem 99 100,00 

 
S tím souvisí i postoj ohledně stupně vzdělání, které je nutné dle respondentů 

pro zaměstnání, které vykonávali (vykonávají) po absolvování studia. Necelá 

polovina souboru (48%) se domnívá, že magisterský stupeň, zatímco druhá 

polovina (49%) zastává názor, že stačí vzdělání nižší, a to buď bakalářské (24%) či 

středoškolské (23%).   

                                                

22 Např. sociální práce, sociologie, historie, archivnictví, informační studia a knihovnictví apod. 
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Pro úplnost k charakteristice prvního zaměstnání uvádíme rovněž údaje o tom, 

v jakém kraji absolventi nastoupili k výkonu prvního zaměstnání po ukončení studia. 

Není překvapující, že více než polovina souboru nastoupila do zaměstnání 

v Plzeňském kraji. Tento ukazatel je spíše užitečný, pokud jej srovnáme s místem 

bydliště absolventů v době studia (tabulka 33). Výsledkem je tendence některých 

absolventů (16), včetně těch z Plzeňského kraje, hledat uplatnění v hlavním městě 

Praze. 

Tabulka 23: První zaměstnání dle kraje 

  Četnost V % 

Jihočeský 3 3,03 

Karlovarský 3 3,03 

Královéhradecký 3 3,03 

Moravskoslezský 1 1,01 

Plzeňský 58 58,59 

Praha 20 20,20 

Středočeský 3 3,03 

Ústecký 2 2,02 

Vysočina 1 1,01 

Zahraničí 5 5,05 

Celkem 99 100,00 

 

Tabulka 22: Vzdělanostní stupeň adekvátní pro první zaměstnání 

  Četnost V % 

SŠ bez maturity či nižší 1 1,01 

SŠ s maturitou 23 23,23 

VOŠ 1 1,01 

Bc. 24 24,24 

Mgr. 48 48,48 

Ph.D. 2 2,02 

Celkem 99 100,00 
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C.3.4. Nezaměstnanost  

V tomto posledním oddíle části C. se zaměříme na problematiku 

nezaměstnanosti. Tou zde rozumíme na rozdíl od definice, kterou používá např. 

Eurostat či Mezinárodní úřad práce, i stav, kdy je člověk bez zaměstnání a není 

hlášen na úřadu práce.23 Zkušenost s nezaměstnaností kdykoli po ukončení studia 

Mgr. SKA má celkem 54 absolventů (47%), z toho osm (9%, resp. 15%) z nich 

dvakrát a více. Žádný z respondentů nemá zkušenost s dlouhodobou 

nezaměstnaností (tabulka 26), ale 9% všech absolventů zažilo nezaměstnanost 

v délce šesti a více měsíců. 

Tabulka 24:  Nezaměstnanost kdykoli od ukončení studia Mgr. SKA 

  Četnost V % Kumulativní % 

Ano 54 46,6 46,6 

Ne 62 53,4 100 

Celkem  116 100   

 

Tabulka 25: Kolikrát nezaměstnaný/á od ukončení studia Mgr. SKA 

  Četnost V % Kumulativní % 

4x 1 0,9 ,9 

3x 1 0,9 1,7 

2x 8 6,9 8,6 

1x 44 37,9 46,6 

0x 62 53,4 100,0 

Celkem 116 100,0   

 
 

 
 

 
 

 

                                                
23 Proto se tyto údaje neshodují s údaji o úřadu práce, které byly prezentovány výše. 
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Tabulka 26:   Nejdelší nezaměstnanost v měsících 

  Četnost V % Kumulativní % 

12 měsíců 2 1,72 1,72 

10 měsíců 3 2,59 4,31 

6 měsíců 5 4,31 8,62 

5 měsíců 5 4,31 12,93 

4 měsíců 8 6,90 19,83 

3 měsíců 15 12,93 32,76 

2 měsíců 9 7,76 40,52 

1 měsíců 7 6,03 46,55 

0 měsíců 62 53,45 100,00 

Celkem 116 100,00   
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D. Výsledky druhé fáze šetření  
Jak již bylo řečeno v úvodu, v druhé fázi výzkumu jsme se zaměřili 

prostřednictvím kvalitativního dotazování na exploraci možného uplatnění VŠ 

absolventů společenskovědních oborů. Důraz byl kladen na momentální situaci na 

trhu práce s ohledem na přijímání čerstvých absolventů, rozhodující kritéria pro 

jejich přijetí a dále na hodnocení jejich znalostí a dovedností, na obecně profesní 

připravenost. V neposlední řadě jsme též zjišťovali představu o sociální/kulturní 

antropologii, o profilu absolventů tohoto oboru a o případnou zkušenost s nimi.  

D.1. Situace na trhu práce obecně  
Momentální situace na trhu práce v Plzeňském kraji a Praze se dotazovaným 

respondentům i přes ekonomickou krizi jeví jako stabilizovaná. Nedochází k 

propouštění zaměstnanců, ale většinou ani k přijímání vyšších počtů zaměstnanců 

nových. Výjimku tvoří komerční subjekty, jako jsou výzkumné marketingové či 

personální agentury a dále některé neziskové organizace, u kterých je poptávka po 

nových zaměstnancích odvozena od vzniku nových projektů v souvislosti 

s čerpáním prostředků z fondů EU.  

„Teď jsme ve fázi, kdy připravujeme nové projekty a uvažujeme, že pokud by 

se nějakým způsobem podařilo uvést je v život, tak bychom přijímali i nové 

zaměstnance.“24

„Situace závisí na získaných projektech a na získaných prostředcích. Máme 

určitý stabilní tým a nové zaměstnance nabíráme v závislosti na získaných 

projektech.“

 

25

Naopak příspěvkové a státní organizace pouze udržují současný stav, a pokud 

obměňují pracovní síly, jedná se o doplnění stavu za zaměstnance, kteří odcházejí 

do důchodu či na mateřskou dovolenou. Rovněž personální restrukturalizace tyto 

organizace realizují v rámci stávajících pracovních zdrojů.  

 

                                                

24 Respondent M. S., Data Collect, s.r.o. 
25 Respondent P. K., Sdružení pro integraci a migraci 
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„K obměně zaměstnanců dochází, ale z hlediska životních situací jako je 

odchod do důchodu, nebo někdo odchází do jiného úřadu, nebo někam jinam, 

na mateřskou dovolenou a tak dále.“26

Obecně u dotazovaných subjektů nepřesahuje počet nově přijatých zaměstnanců 

za poslední rok deset nových pracovníků, v ojedinělých případech lze hovořit o 

několika desítkách. Pokud je pro potencionální zájemce volné místo, dotazovaní 

zaměstnavatelé se s nedostatkem uchazečů nepotýkají. Naopak, za poslední rok 

uvádějí spíše zvýšený počet uchazečů a na jedno místo připadá 5 až 80 zájemců. 

Výjimku tvoří poptávka po zaměstnancích, kteří splňují podmínky zákona 108/2006 

sb. o sociálních službách a mohou zastávat pozici sociálních pracovníků. Jedná se 

o vysokoškolské absolventy sociální práce a příbuzných oborů, případně 

diplomované specialisty v této oblasti, které poptávají hlavně neziskové, 

příspěvkové a státní organizace. 

 

„Jsou to obory, které jsou v souladu s tím zákonem 108, to znamená, že musí 

mít vzdělání specifikované v sociální oblasti, aby mohli opravdu vykonávat tu 

agendu […].“27

V komerční sféře jsou dále poptáváni především absolventi technických oborů a 

informačních technologií, kterých je dle respondentů nedostatek. V menší míře 

rovněž administrativní pracovníci, resp. nižší a střední management.  

 

Volná pracovní místa jsou ve většině případů inzerována prostřednictvím 

internetových stránek, které jsou zaměřeny buď přímo na inzerci volných pracovních 

míst, anebo se jedná o specifické portály spojené s činností konkrétního subjektu. 

Dále jsou uchazeči získáváni prostřednictvím úřadů práce a jistý podíl tvoří rovněž 

neformální reference stávajících zaměstnanců. Malý podíl pak tvoří případy, kdy se 

chodí adepti na zaměstnání na volné pozice dotazovat sami.  

Zvláštní formou získávání nových zaměstnanců je pak spolupráce s vysokými, 

případně vyššími odbornými školami. Buďto je volná pozice avizována například na 

nástěnkách škol, anebo se jedná přímo o organizovanou spolupráci. Zejména 

neziskové organizace a dále pak některé výzkumné agentury a příspěvkové 

                                                

26 Respondent H. M., Městský obvod 2, Plzeň Slovany. 
27 Respondent S. G., Odbor státní sociální péče, Magistrát města Plzně. 



   33 
 

INSPOT – Inovace studia v souladu s požadavky trhu práce (CZ.1.07/2.2.00/07.0230). Tento projekt je spolufinancován z Evropského 

sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.  

 

organizace nabízí zaměstnání studentům, kteří u inkriminovaných subjektů 

vykonávali praxi v rámci studia. 

„Bereme si na praxi studenty z těch magisterských studií a doporučuji to, je to 

dobré. Oni poznají tu firmu, prostředí, a zase zaměstnavatel pozná je, a 

myslím si, že je to potom jednodušší cesta, jak to zaměstnání získat.“28

Většina výběrových řízení, pokud předchází přijetí zaměstnance, se odehrává ve 

více kolech. Nejdříve si potencionální zaměstnavatel vybere několik adeptů na 

základě jejich životopisu, případně i motivačních dopisů, a následně je pozve na 

osobní pohovor, kde ověřuje jejich dovednosti. 

 

D.2. Uplatnitelnost absolventů společenskovědních oborů 
Zástupci jednotlivých subjektů, se kterými byly prováděny rozhovory, se 

domnívají, že nabídka absolventů vysokých škol je vyšší, než jaká je současná 

poptávka po nich na pracovním trhu. Tento nesoulad mezi trhem práce a počtem 

absolventů je spatřován u společenskovědních a pedagogických oborů, méně pak a 

u některých ekonomických oborů. Zcela opačně, jak bylo výše uvedeno, je tomu u 

technických disciplín, které produkují absolventů nedostatek.  

 „Zdá se mi, že je těch absolventů humanitních oborů přespříliš.“29

 „Absorpce na těch vysokých školách je vysoká. Otázka ale je, zdali praxe 

potřebuje tohle spektrum oboru nebo ne.“

 

30

 „Tento typ studia vyprodukoval takové množství lidí, které bude mít problém 

sehnat práci. Počet míst na těchto fakultách nebo na tomto druhu studia 

neúměrně vzrostl a vzrostl ne v kontextu s počtem volných pracovních míst 

nebo potřebných pracovních míst.“

 

31

Antropologie je pohlížena jako velmi specificky zaměřená disciplína, která má 

sice teoretický přesah, obsah studia však nekoresponduje s poptávkou na trhu 

práce.“

  

32

                                                

28 Respondent A. M., TNS ASI, s.r.o.A 

 

29 Respondent J. K., Gymnázium Luďka Pika 
30 Respondent J. C., Krajské centrum vzdělávání a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky 
31 Respondent V. F., Masarykovo Gymnázium 
32 Respondent J. K., Gymnázium Luďka Pika 
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Jako důvod přílišné popularity humanitních a společenskovědních oborů byla 

označena relativní nenáročnost studia v porovnání s technickými obory. Většina 

vnímá nepoměr mezi počtem absolventů a požadavky trhu práce jako základní a 

nedostatečně reflektovaný problém snížené uplatnitelnosti absolventů. Respondenti 

se shodují na tom, že obory, které mají vysokou uplatnitelnost, neprodukují takové 

množství absolventů, které by tuto poptávku mohlo nasytit. Vyjma vysokoškolských 

oborů technického směru, mezi které byly řazeny informatika, matematika či 

chemie, však byli řazeny i učňovská řemesla jako tesař, zedník či elektrikář.   

 „Spíš mě znervózňuje to, že se nenaplňují takové ty obory chemické, přitom si 

myslím, že tudy dost povede budoucnost.“33

 „Chybí absolventi s technickým zaměřením, ale i řemeslníci.“

 

34

Tento nesoulad dle respondentů nepramení jenom z nízkého zájmu o studium 

technických oborů, ale i z nedostatečné komunikace mezi akademickou obcí a 

potenciálními zaměstnavateli. Přičemž je to právě akademická obec, která 

nereflektuje potřeby pracovního trhu a produkuje nadbytek absolventů určitých 

oborů. Kriticky je navíc nahlíženo na vysoké školství jako takové. To je spojováno 

s termíny, jako „byznys“ či „politika.“ V očích dotazovaných dochází k snižování 

kvality terciárního vzdělání kvůli stále snižujícím se nárokům na studium a rozšiřující 

se nabídce vysokých škol, což má za následek jeho celkovou devalvaci.  

  

„Je to byznys, byznys vysokých škol. Já si soukromě myslím, že by mělo být 

méně vysokých škol.“35

Všechny subjekty, které byly do kvalitativní fáze šetření zahrnuté, přijímají do 

zaměstnání vysokoškolské absolventy společenskovědních oborů. Avšak počet 

přijatých absolventů z této skupiny oborů za poslední rok nebyl zpravidla vyšší než 

pět osob. Nejčastěji uváděnými obory, které jsou poptávány, patří sociální práce, 

speciální pedagogika, a dále pak psychologie, sociologie a muzejnictví či historie. 

S tím souvisejí i konkrétní pozice, na které jsou absolventi dosazováni. Jedná se o 

pozice sociálních pracovníků, výchovných poradců, personálních konzultantů, 

tazatelů, projektových manažerů či památkářů.  

 

                                                

33 Respondent J. K., Gymnázium Luďka Pika 
34 Respondent J. S., Hofmann Wizard, s.r.o. 
35 Respondent J. K., Gymnázium Luďka Pika.  
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Mezi uváděné důvody pro přijetí absolventa společenskovědního oboru patří 

komunikativnost, jazyková vybavenost, orientace ve společnosti a schopnost 

sociálního vnímání. Přestože většina respondentů v úvodu tématu sdělila, že praxe 

pro přijetí nezbytná není, následně bylo uváděno, že znamená značnou výhodu, 

obzvláště pokud se odehrávala přímo v jejich společnosti anebo byla spojena se 

zahraničním pobytem.  

„Je to určitě výhoda, není to podmínka.“36

„Radši bychom s praxí, ale není to podmínkou.“

 

37

„Přijímáme i absolventy bez předchozí pracovní zkušenosti nebo bez praxe, 

ale když by to byl absolvent bez praxe, tak musí v průběhu toho výběru 

projevit neuvěřitelnou schopnost adaptability, schopnost učit se nové věci a 

být to člověk, který se chce opravdu něco naučit a musí tu práci chtít dělat, 

musí to z něj být cítit.“

 

38

„Vždycky jsme přijímali i absolventy bez praxe. […] Mezi uchazeči dáváme 

přednost těm, kteří nějakým způsobem pracovali, protože mají kvalitnější 

profil. Samozřejmě, pracovali na sobě a nenechávali to až po vysoké škole.“

 

39

S výše uvedeným souvisí i otázka formálních požadavků a nároků na pracovní 

pozici, která se ukázala jako dvousečná. Respondenti vidí v jejich současném 

nastavení pozitiva i negativa, takže jednoznačná odpověď je obtížná. Přesto se dá 

říct, že respondenti spíše dochází k názoru, že formální požadavky na zaměstnání 

jsou v normě. Vnímají je jako praktické nastavení platových tříd a jako ochranu proti 

zneužití kvalifikace. 

 

 „Myslím, že se ta společnost do jisté míry chrání těmi požadavky, aby už 

proběhla předběžná selekce a zaměstnavatel měl míň práce.“40

„No, přehnané nejsou právě proto, že odpovídají tomu zařazení do platové 

třídy.“

  

41

                                                

36 Respondent A. V., Ledovec, o.s. 

  

37 Respondent P. S., Národní památkový ústav. 
38 Respondent J. S., Hofmann-Wizard, s.r.o. 
39 Respondent M. K., Grafton Recruitment, s.r.o. 
40 Respondent J. M., CpkP 
41 Respondent M. R., Magistrát hlavního města Prahy 
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Pouze pro některé specifické profese přijdou osloveným respondentům nároky 

přehnané. Jedná se přitom zejména o již zmiňovanou sociální práci. Zákonné 

požadavky pro výkon této profese vnímají všichni respondenti z oblasti neziskového 

sektoru jako zbytečné, ba dokonce absurdní.42

„Není potřeba, aby člověk, který vozí jídlo babičce do bytu, měl vysokou školu 

se zaměřením na sociální práci.“

 

43

Tyto názory souvisí i s tím, že dle respondentů absolventi společenskovědních 

oborů zastávají velmi často takové pozice, které nevyžadují specifické a úzce 

zaměřené vysokoškolské vzdělání. Není tedy nutné, aby se pracovní pozice, resp. 

profese, bezpodmínečně shodovala s vystudovaným oborem. Nehledě na 

skutečnost, že některé humanitní či společenskovědní obory ani žádným konkrétním 

profesím na pracovním trhu neodpovídají. To je podle některých i případ sociální a 

kulturní antropologie (viz dále).  

 

„Obecně si myslím, že v humanitních oborech spíše absolventi nepracují 

v tom, co vystudovali.“44

Výjimku tvoří zákonem vymezené profese, u kterých jsou formální požadavky na 

vzdělání upraveny legislativně, což je mimo uvedené profese sociálního pracovníka 

i např. profese pedagoga. A dále takové profese, u kterých se určitý typ vzdělání 

předpokládá, ale není to formální podmínkou. Mezi ně patří např. některé pracovní 

pozice ve výzkumných agenturách, u kterých je předpokladem orientace v 

metodologii sociálního výzkumu.  

 

 „U nás se většinou shoduje to, co absolvent vystudoval s tím, co potom 

dělá.“45

Dosažený stupeň vysokoškolského vzdělání není podle většiny respondentů pro 

přijetí do zaměstnání určující. Skutečnost, zda se jedná o absolventa bakalářského 

nebo magisterského studijního programu není pro ně rozhodujícím ukazatelem.   

 

                                                

42 Jedná se o zákon č. 108/2009, ve kterém je mimo jiné v paragrafu č. 110 konstatováno, že sociální pracovník musí mít 
„vysokoškolské vzdělání získané studiem v bakalářském nebo magisterském studijním programu zaměřeném na sociální 
práci, sociální politiku, sociální pedagogiku, sociální péči nebo speciální pedagogiku, akreditovaném podle zvláštního 
právního předpisu“, případně vyšší odborné vzdělaní tohoto zaměření, anebo absolvoval akreditované vzdělávací kurzy 
v uvedených oblastech, má pětiletou praxi sociálního pracovníka a vysokoškolské vzdělání v oboru, které není 
uvedeného zaměření.  
43 Respondent M. P.,– Ulice – Agentura sociální práce, o.s. 
44 Respondent M. K., Grafton Recruitment s.r.o. 
45 Respondent J. K., MEDIAN, s.r.o.  
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D.3. Zkušenosti s  absolventy společenskovědních oborů 
Většina oslovených respondentů hovořila o dobrých zkušenostech s absolventy 

společenských věd a nejmenovali žádné konkrétní negativa, která by se týkala 

přímo této skupiny. Pouze v jednom případě respondent upozornil na možný 

problém, který se ovšem týká spíše absolventů obecně, a to jejich nedostatečné 

sebedůvěry.  

„Problém vidím v tom, že si nevěří a že nejsou schopni se prodat u přijímacího 

pohovoru, u kterého jsou stresovaní a nejsou schopni ukázat, co v nich je.“46

Z hlediska možných změn ve výuce směrem k lepší připravenosti absolventů 

vyplývá zřetelně požadavek většího důrazu na praktické znalosti absolventů a 

takový typ výuky, který by s praxí více korespondoval. V tomto ohledu byla 

zmiňována především schopnost týmového řešení problémů či prezentační 

dovednosti. Schopnost prezentovat svou vlastní práci před více lidmi, dovednost, 

kterou by měl absolvent získat již během studia, se objevovala v drtivé většině 

výpovědí respondentů z komerčních, ale i neziskových společností. 

  

„Měl by být kladen důraz na projektové vyučování nebo práci ve skupinách, 

prezentace, workshopy nebo využívání dalších alternativních metod, aby se 

neučili jen poslouchat, odříkávat to, co slyšeli.“47

„…stávající systém seminárních prací a referátů je podle mého pro absolventa 

nedostačující,… v práci bude muset prezentovat.“

  

48

Především respondenti z komerční sféry dále upozorňovali na výuku cizích 

jazyků, která by měla být dle nich intenzivnější a její koncepce odlišná. Zde se 

evidentně zrcadlila osobní zkušenost samotných respondentů jakožto absolventů 

vysoké školy a vlastní nespokojenost s tím, jak tato výuka probíhala.  

  

 „Jsem pro, aby byla povinná výuka cizích jazyků všech pět let, což není, a je 

to velký problém … pořád se učí gramatika, ale ti lidé by měli více mluvit.“49

                                                

46 Respondent A. V., Ledovec, o.s. 

  

47 Respondent J. M., CpkP 
48 Respondent M. Š., Grafton Rrecruitment, s.r.o. 
49 Respondent J. S., Hofmann  Wizard, s.r.o. 
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Během studia by měl být kladen i důraz na praxe a stáže ve firmách a 

organizacích, které by ale „měly být dlouhodobější, protože když […] někdo přijde 

na dva týdny, tak se […] nic nenaučí.“50

 „Není úkolem vysoké školy, aby tam lidi chodili na praxe nebo se zaučovali. 

Oni mají teoretické znalosti a teprve potom záleží na tom, kam se uchýlí.“

 Na druhou stranu se objevily i názory 

opačné, byť spíše marginální, totiž že náplní vysoké školy je vštěpování a rozvíjení 

teoretických znalostí a všeobecného rozhledu, nikoli praxe, kterou stejně musí 

absolvent získat v zaměstnání. Smyslem vysokých je škol „vyrábět“ pracovníky „na 

míru“ požadavkům pracovního trhu. 

51

Obecně však bylo upozorňováno na nutnost pojímat vysokoškolské vzdělání 

komplexně, tedy propojit teoretické znalosti studentů, které byly obvykle považovány 

za dobré, s tím, co by mohlo být prakticky využito mimo školu a v zaměstnání a tím 

užitečné i pro společnost. To se dle některých příliš nedaří a akademická obec je 

příliš odtržená od reálné praxe v konkrétních oborech. Mnohdy jsou to samotné 

firmy či organizace, které jsou díky praxi v daném oboru „napřed“ oproti vysokým 

školám.  

  

„Je třeba rovnovážně propojit odbornou znalost s praktickým uplatněním ve 

společnosti.“52

„Problém je v tom, že aplikace, o které si vysoká škola myslí, že se v praxi 

vykonává, je většinou na hony vzdálená tomu, co se v oboru děje.“

 

53

D.3.1. Kompetence absolventů  

 

Výborná jazyková vybavenost, flexibilita, schopnost rychle se učit novým věcem, 

vynikající teoretická vybavenost, všeobecný přehled a dobré komunikační 

dovednosti patří mezi nejčastěji zmiňované pozitivní kompetence, s nimiž se 

respondenti u absolventů sociálněvědních oborů setkali. Flexibilita byla dávaná 

přímo do  souvislosti s  absolventy společenskovědních či humanitních oborů, a to 

v kontextu toho, že se jedná z většiny o obory, které nejsou přímo profesně 

zaměřeny, na rozdíl např. od technických oborů. 

                                                

50 Respondent A. H., Člověk v tísni, o.p.s. 
51 Respondent H. M., Městský obvod 2, Plzeň Slovany 
52 Respondent I. H., SVK PK 
53 Respondent M. Š., Data Collect, s.r.o. 
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„Oni nečekají uplatnění v oboru, takže jsou víc flexibilní, pružnější a jsou 

ochotní se více snažit.“54

Z bližšího zkoumání toho, jaké kompetence absolventů jsou pro zaměstnavatele 

nezbytné a které někdy u absolventů postrádají, vyplynulo již výše uvedené, totiž 

schopnost „pracovat v týmu [a] řešit úkoly a projekty kolektivně.“

 

55 Tato kompetence 

by však neměla být na úkor individuální „motivace k práci, snahou být lepší […], 

samostatně se rozhodovat […] a mít zdravé sebevědomí.“56

 

 Ovšem někteří 

respondenti z neziskových organizací, které poskytují sociální služby, naopak 

zdůrazňovali na místo asertivních vlastností spíše schopnost empatie, sociální 

porozumění a nezaujatost vůči ostatním lidem. Bez ohledu na sféru činnosti se 

napříč souborem objevily požadavky na gramotnost v oblasti informačních 

technologií, která by měla být dle zástupců oslovených subjektů lepší.  

Značná část spatřovaných nedostatků v kompetencích absolventů vycházela 

z podstaty vysokoškolského studia, primárně zaměřeného na teoretickou průpravu. 

Tento aspekt byl již zmiňován výše, avšak projevoval se i v tom, že bez praktické 

zkušenosti dochází u absolventů k vytváření zkreslených představ o pracovním 

procesu jako takovém. Absolventi dle některých zaměstnavatelů mají „nereálné 

představy ať už o platu nebo o práci a její náplni“57 a chybí jim obecné návyky a 

„zkušenosti s tím, jak to v zaměstnání chodí.“58

„Důvodem není to, že by neměl[i] znalosti, ale že [jejich] přístup k té věci 

neodpovídá naší představě, my jsme pomáhající profese a potřebujeme 

osobní nasazení.“

 Ve sféře sociální práce se tato 

absence praktické zkušenosti se zaměstnáním projevuje například v podobě 

nejistoty a neobratnosti při jednání s klienty, ke které je nutná i určitá míra osobního 

nasazení, kterou někteří absolventi postrádají. 

59

                                                

54 Respondent M. K., Grafton Recruitment, s.r.o. 

 

55 Respondent J. M., CpkP. 
56 Respondent M. Š., Data Collect, s.r.o. 
57 Respondent M. K., Grafton Recruitment, s.r.o. 
58 Respondent L. D., CIC Praha 
59 Respondent Z. T., FOD 



   40 
 

INSPOT – Inovace studia v souladu s požadavky trhu práce (CZ.1.07/2.2.00/07.0230). Tento projekt je spolufinancován z Evropského 

sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.  

 

D.3.2. Zapracování absolventů  

Co se týče doby nutné pro zapracování nově přijatých pracovníků, pohybuje se 

rozmezí potřebné doby mezi třemi měsíci, které odpovídají zkušební době, a půl 

rokem až rokem v některých případech. Tato doba se v odpovědích našich 

respondentů lišila zejména v tom, zda má absolvent nějakou praxi ze studií či nikoli. 

V případě tří měsíců se jedná spíš o uvedení do kontextu v rámci firmy/organizace. 

Ti, kdo zmiňovali dobu delší než tři měsíce, upozorňovali na rozdíl mezi tím, za jak 

dlouho se zaměstnanec zapracuje a tím, po jaké době je schopen svou práci 

vykonávat zcela samostatně. 

„Zkušební doba je sice tři měsíce, ale tak rok trvá, než je ten člověk 

samostatný schopný pracovat na určité úrovni.“60

„Aby práci absolvent vykonával profesionálně, tak to trvá půl roku až rok.“

 

61

Většina respondentů se shodovala v tom, že důležitým faktorem ovlivňujícím 

dobu zapracování je především šikovnost, inteligence a schopnost rychle se učit 

spíše než předchozí studium. Rozdíl v době potřebné pro zapracování se pak 

samozřejmě odvíjí i od konkrétní profese, kterou absolvent zastává. V této 

souvislosti zmiňují respondenti, zejména ti z komerční sféry, výhodu přijímání 

absolventů, protože tito jsou schopní a ochotní rychle se učit a vstřebat velké 

množství informací v krátkém čase.  

                         

D.4. Sociální a kulturní antropologie 

D.4.1. Povědomí o sociální a kulturní antropologii 

Názory ohledně toho, co v sobě stýká obor sociální a kulturní antropologie se ze 

strany dotazovaných zaměstnavatelů velmi různily. Pokud bychom měli vysledovat 

nějaký vzorec, tak antropologie je chápána jako obor, který se zabývá „společností a 

zkoumáním jejích vazeb“62 či „zajímavosti různých kultur,“63

                                                

60 Respondent A. M., TNS-ASIA, s.r.o.. 

 obecně „člověkem a 

lidstvem.“ Ačkoli byla sociální a kulturní antropologie vnímána převážně jako 

61 Respondent M. H., Manpower, s.r.o.. 
62 Respondent Z. T., Fond ohrožených dětí 
63 Respondent .T.M., Škoda Transportation, a.s. 
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humanitní a teoretická disciplína, někteří respondenti ji spojovali s biologickou 

antropologií: „Vidím prvně evoluční řadu člověka.“64

Sociální a kulturní antropologie byla dále asociována s etnicitou a menšinami. 

Marginálně se také v souvislosti s antropologií objevovala romská problematika, 

migrace a integrace cizinců: „Myslím, že ten obor se zabývá různými národy a jejich 

soužitím, etnicitou, ale právě i cizinci a jejich integrací do společnosti.“

 Toto spojení se však objevovalo 

méně často, než bychom očekávali.  

65

D.4.2. Názory na uplatnitelnost absolventů  

 Úhrnem 

můžeme konstatovat, že více než polovina respondentů o oboru slyšela, i když to 

neznamená, že by nutně dokázali všichni z nich specifikovat, čím se konkrétně tento 

obor zabývá. S ohledem na vnitřní rozpolcenost oboru a absenci jeho tradice 

v České republice je to vcelku pochopitelné.   

Sociální/kulturní antropologie byla vnímána jako akademický obor bez výraznější 

praktické uplatnitelnosti: „Kulturní antropologie na mě působí tak trochu vědecky,“66 

„je to teoretický obor.“67

V souvislosti s uplatnitelností v oblasti sociálních služeb bylo však upozorňováno 

na legislativní omezení, které neumožňuje zaměstnávat absolventy sociální a 

kulturní antropologie na pozice sociálních pracovníků, byť se může jednat 

organizace, které se svým změřením a cílovou skupinou tomuto oboru blíží.  

 Z toho vyplývá představa o možné, byť omezené, 

uplatnitelnosti absolventů přímo v akademické sféře. Avšak pokud měli respondenti 

konkrétnější povědomí o oboru, směřovali uplatnitelnost absolventů do oblasti 

sociálních služeb, potažmo neziskové sféry obecně a případně i do firem 

zabývajících se sociálním či marketingovým výzkumem. Dále do sféry státní správy 

a samosprávy či veřejných a rozpočtových organizací, jak jsou muzea či památkové 

ústavy. Můžeme tedy konstatovat, že se jednalo o ta odvětví, která byla beze zbytku 

do šetření zahrnuta a která zastupovali samotní respondenti.  

 „Myslím si, že uplatnitelnost lidí s antropologií je víceméně ve státní správě na 

některých místech, někde na nějakých asistenčních pozicích, ale v těchto 

                                                

64 Respondent  J. C., Krajské centrum vzdělávání a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky  
65 Respondent P. K., Sdružení pro integraci a migraci 
66 Respondent J. S., Hofmann Wizard, s.r.o. 
67 Respondent  M. P., Ulice – Agentura sociální práce, o.s.  
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oborech typu sociální práce to prostě nelze akceptovat. Protože my jsme 

tlačeni do toho, že je nemůžeme brát.“68

Jak bylo naznačeno, sociální a kulturní antropologie je většinově považována za 

obor, který produkuje absolventy s nízkou uplatnitelností, neboť „evidentně 

společenská poptávka po tom oboru není.“

 

69

„Když vám vyjde 20 antropologů ročně ve městě jako je Plzeň, kde je 170 000 

obyvatel a neuplatní se ve školství, protože škola není připravená přijmout 

kulturního antropologa jako vyučujícího a neuplatní se v muzeu, kde jsou dvě 

nebo tři místa, kam by se dal zařadit, tak ty lidi nemají šanci na trhu.“

 Respondenti v mnoha případech také 

poukázali na to, že v profesích, ve kterých by k uplatnění mohlo docházet, je velmi 

malá obměna lidských zdrojů. To je další faktor, který s ohledem na celkové 

množství absolventů oboru, které je označované za příliš vysoké, zaměstnatelnost 

limituje. 

70

Někteří respondenti přímo uvedli, že by absolventa sociální a kulturní 

antropologie nepřijali. Jako důvod byla uváděna absence formální způsobilosti 

profesi vykonávat či nedostatek zkušeností pro výkon pozice ve firmě/organizaci. To 

se týká zejména zmiňované profese sociálního pracovníka. 

  

D.4.3. Zkušenosti s absolventy oboru Sociální a kulturní antropologie 

Většina respondentů se setkala s absolventy magisterského nebo bakalářského 

oboru Sociální a kulturní antropologie při výběrovém řízení. Více než polovina z nich 

měla s absolventy oboru i přímou pracovní zkušenost, kterou hodnotili jakou dobrou 

či výbornou. Obecně však tito respondenti nebyli schopni jmenovat či specifikovat 

kompetence nebo znalosti, které by u nich postrádali oproti absolventům jiných 

oborů. Na druhou stranu se někteří zástupci oslovených subjektů vyjadřovali kladně 

o komunikativnosti, flexibilitě a obecném přehledu, analytických schopnostech a 

kreativitě absolventů sociální a kulturní antropologie.  

                                                

68 Respondent L. D., Centrum pro integraci cizinců, o.s. 
69 Respondent J. M., CpkP  
70 Respondent I. H., Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje  
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E. Závěr – shrnutí hlavních zjištění 
• Cílem předkládané studie bylo analyzovat uplatnitelnost absolventů 

magisterského oboru Sociální a kulturní antropologie na FF ZČU. 

• Za tímto účelem byly osloveny dvě cílové populace: (i) absolventi uvedeného 

oboru, se kterými bylo provedeno dotazníkového šetření, jehož se zúčastnilo 

celkem 116 respondentů; a dále (ii) potencionální zaměstnavatelé těchto 

absolventů, s nimiž proběhlo 35 zaměřovaných rozhovorů.  

• Na základě výsledků dotazníkového šetření lze konstatovat, že obecnou 

kvalitu studia hodnotí kladně skoro 3/4 bývalých studentů.  

o Avšak pouze necelá 1/2 se domnívá, že studium bylo přínosné pro 

jejich budoucí pracovní uplatnění. 

• Z toho vyplývá i většinový názor respondentů, že v rámci studia byl kladený 

přílišný důraz na teoretické znalosti a naopak malý na praktické dovednosti. 

• Studiem získané znalosti a dovednosti využily v prvním zaměstnání 2/5 

dotazovaných absolventů. Jednalo se přitom převážně o schopnost psaní 

odborného textu, znalost metodologie výzkumu, porozumění a interpretaci 

textu apod.   

• Naopak v prvním zaměstnání absolventi nejvíce postrádali znalost cizího 

jazyka, počítačové dovednosti či kompetenci pro psaní projektů a projektové 

řízení.  

• S uvedeným korespondují i návrhy absolventů na to, co by se mělo v rámci 

výuky magisterského oboru Sociální a kulturní antropologie změnit:  

o Větší důraz na prakticky zaměřené předměty a povinná výuka cizích 

jazyků. 

• Ačkoli z názorů respondentů jasně vyplývá pociťovaná potřeba praxe, tak 1/3 

z nich vykonávala nějaké zaměstnání delší než tři měsíce před začátkem 

samotného studia a skoro 1/2 všech během studia.  

• Po ukončení studia pokračovala v zaměstnání, které vykonávala již před či 

během studia, 1/4 dotazovaných absolventů a skoro 2/3 nastoupily do 

nového zaměstnání. 

• Absolutní většina z těch, kteří nastoupili do nového zaměstnání, si jej začala 

shánět až po ukončení studia, a sehnala ho převážně do tří měsíců.  
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• Zaměstnání získaly skoro 2/5 absolventů prostřednictvím známých či 

příbuzných a více než 2/5 na základě individuálního hledání na trhu práce.  

• Pouze dva respondenti získali zaměstnání díky úřadu práce, na kterém se 

po ukončení studia přihlásila zhruba 1/3 všech absolventů.  

• Většina absolventů našla uplatnění mimo ziskový sektor, a to v sektoru 

neziskovém (1/5) či veřejném (skoro 2/5).  

o Při použití odvětvové klasifikace ekonomických činností se podrobněji 

ukazuje, že u absolventů převažuje zaměstnání v oblasti sociálních 

služeb, veřejné správy, vzdělávání a kulturní činnosti.  

• Obecně lze konstatovat, že absolventi nacházejí uplatnění v profesích, které 

se spíše shodují se zaměřením a specializací jiných oborů (zejména sociální 

práce), anebo v takových profesích, které žádnou specializaci nevyžadují.  

o Tomu odpovídají i názory samotných absolventů, z nichž se jen 

zhruba 1/10 (13%) domnívá, že sociální a kulturní antropologie je 

nejvhodnější obor pro výkon jejich prvního zaměstnání a zhruba 1/3, 

že není třeba žádné oborové specializace.  

• S nezaměstnaností má zkušenost necelá polovina (47%) dotazovaných 

absolventů, přičemž ve většině se jednalo o nezaměstnanost v délce do 

jednoho měsíce. 

o Nikdo nemá zkušenost s nezaměstnaností dlouhodobou, nicméně 

dva respondenti mají zkušenost s nezaměstnaností na její hranici.  

• Výsledky druhé fáze ukazují, že i přes ekonomickou krizi se zástupcům 

zaměstnavatelů jeví situace na trhu práce s VŠ profesemi stabilizovaná.  

o Některé neziskové organizace dokonce svou poptávku zvyšují 

v souvislosti s čerpáním fondů EU. 

o V komerčním sektoru je nadále vnímán nedostatek technicky 

zaměřených VŠ absolventů. 

• Uplatnitelnost absolventů společenskovědních oborů vidí většina z 

dotazovaných zaměstnavatelů jako špatnou, neboť nabídka na trhu práce 

převyšuje poptávku. 

o V této souvislosti byly vysoké školy kritizovány za to, že málo 

spolupracují se zaměstnavateli, nereagují na jejich potřeby a přijímají 

na společenské, potažmo humanitní obory, příliš velké množství 

studentů či otevírají obory nové.  
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• Většina zaměstnavatelů z oblasti sociální práce upozorňovala na neúměrné 

formální požadavky na pozice sociálních pracovníků, dané zákonem o 

sociálních službách, které diskvalifikují absolventy příbuzných oborů.  

• Co se týče kompetencí a dovedností, které by u absolventů společensko-

vědních oborů zaměstnavatelé uvítali a které v některých případech hodnotili 

jako pozitivní, byly jmenované spíše vágní typizované kategorie jako 

„komunikativnost“, „flexibilita“, „schopnost učit se novým věcem“, „pracovat 

v týmu“ apod. 

• Povědomí o tom, co představuje disciplína sociální/kulturní antropologie byla 

relativně vysoká, pouze v několika málo případech byla ztotožňována 

s biologickou/fyzickou antropologií.  

• Uplatnitelnost absolventů tohoto oboru byla označována jako nízká a 

směrována do oblasti sociální práce, výkonu moci státní správy a 

samosprávy ve vztahu k menšinám či do sféry sociálního a marketingového 

výzkumu.  

o V souvislosti se sociální prací bylo však upozorňováno na legislativní 

překážky k výkonu profese sociálního pracovníka. 

• Pokud respondenti měli přímou zkušenost s absolventy sociální/kulturní 

antropologie v pracovním procesu, tak tato byla označována za dobrou. 

Nicméně nedokázali formulovat jejich konkrétní přednosti ani případné 

nedostatky oproti absolventům jiných společenských oborů.  
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F. Přílohy 

F.1. Vybrané charakteristiky respondentů kvantitativní fáze  
V následujících četnostních tabulkách shrnujeme základní charakteristiky 

respondentů, kteří se zúčastnili dotazníkového šetření. Všechny údaje jsou 

vztahované k souboru o velikosti 116 respondentů.  

Tabulka 27: Pohlaví respondentů 

 Četnost V % Valid V % K. četnost v % 

Muž 26 22,4 22,4 22,4 

Žena 90 77,6 77,6 100,0 

Celkem 116 100,0 100,0  

 

Tabulka 28: Věk respondentů 

  Četnost V % K. četnost v % 

25-29 61 52,59 45,33 

30-34 45 38,79 78,78 

35-39 5 4,31 82,49 

40-44 2 1,72 83,98 

45 a více 3 2,59 100 

Celkem 116 100 

  
Tabulka 29: Ekonomické postavení respondentů v době analýzy 

 Četnost V % K. četnost v % 

Nezaměstnaný/á 7 6,0 6,0 

Na rodičovské dovolené 11 9,5 15,5 

Studující 6 5,2 20,7 

Zaměstnaný/a (včetně studia při 
zaměstnání) 92 79,3 100,0 

Celkem 116 100,0  

 

 



   47 
 

INSPOT – Inovace studia v souladu s požadavky trhu práce (CZ.1.07/2.2.00/07.0230). Tento projekt je spolufinancován z Evropského 

sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.  

 

Tabulka 30: Rozložení souboru dle absolvování studia 

  Četnost V % K. četnost v % 

1999/2000 3 2,6 2,6 

2000/2001 8 6,9 9,5 

2001/2002 5 4,3 13,8 

2002/2003 9 7,8 21,6 

2003/2004 4 3,4 25,0 

2004/2005 16 13,8 38,8 

2005/2006 10 8,6 47,4 

2006/2007 19 16,4 63,8 

2007/2008 11 9,5 73,3 

2008/2009 31 26,7 100,0 

Celkem 116 100,0 
 

 

Tabulka 31: Rodinný stav 

 Četnost V % K. četnost v % 

Svobodný/á 78 67,2 67,2 

Ženatý/vdaná 33 28,4 95,7 

Rozvedený/á 4 3,4 99,1 

Ovdovělý/á 1 0,9 100,0 

Celkem 116 100,0  

 

Tabulka 32: Počet dětí 

  Četnost V % K. četnost v % 

1 dítě 19 16,4 16,4 

2 děti 5 4,3 20,7 

Žádné 92 79,3 100 

Celkem 116 100   
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Tabulka 33: Bydliště dle kraje v době studia 

  Četnost V % K. četnost v % 

Jihočeský 5 4,3 4,3 

Jihomoravský 2 1,7 6,0 

Karlovarský 3 2,6 8,6 

Královéhradecký 3 2,6 11,2 

Liberecký 1 0,9 12,1 

Moravskoslezský 1 0,9 12,9 

Pardubický 1 0,9 13,8 

Plzeňský 79 68,1 81,9 

Praha 6 5,2 87,1 

Středočeský 8 6,9 94,0 

Ústecký 5 4,3 98,3 

Vysočina 1 0,9 99,1 

Zlínský 1 0,9 100,0 

Celkem 116 100,0   

 

Tabulka 34: Současné bydliště dle kraje 

  

Četnost V % K. četnost v % 
Jihočeský 

5 4,3 4,3 
Karlovarský 

2 1,7 6 
Královéhradecký 

5 4,3 10,3 
Liberecký 

1 0,9 11,2 
Moravskoslezský 

1 0,9 12,1 
Plzeňský 

63 54,3 66,4 
Praha 

24 20,7 87,1 
Středočeský 8 6,9 94 
Ústecký 

2 1,7 95,7 
Vysočina 

1 0,9 96,6 
Zahraničí 

4 3,4 100 
Celkem 

116 100 
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Tabulka 35: Vzdělání otce 

 Četnost V % K. četnost v % 

Vyučení bez maturity 21 18,1 18,1 

Vyučení s maturitou 13 11,2 29,3 

Středoškolské 32 27,6 56,9 

Vysokoškolské 48 41,4 98,3 

Nevím 2 1,7 100,0 

Celkem 116 100,0  

 

Tabulka 36: Vzdělání matky 

 Četnost V % K. četnost v % 

Základní 4 3,4 3,4 

Vyučení bez maturity 13 11,2 14,7 

Vyučení s maturitou 5 4,3 19,0 

Středoškolské 62 53,4 72,4 

Vysokoškolské 31 26,7 99,1 

Nevím 1 0,9 100,0 

Celkem 116 100,0  

 

Tabulka 37: Dosažené vzdělání před (prvním) nástupem na VŠ 

 Četnost V % K. četnost v % 

SOU s maturitou 2 1,7 1,7 

Maturitní nástavba 2 1,7 3,4 

SOŠ, SPŠ, OA 31 26,7 30,2 

Čtyřleté gymnázium 43 37,1 67,2 

Víceleté gymnázium 32 27,6 94,8 

VOŠ nebo pomaturitní studium 6 5,2 100,0 

Celkem 116 100,0  
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Tabulka 38: Předcházející VŠ studium 

 Četnost V % K. četnost v % 

Dějiny křesťanského umění 1 0,9 ,9 

Humanistika 19 16,5 17,4 

Jazyková a sociokulturní studia 1 0,9 18,3 

Manažerství výtvarné kultury 1 0,9 19,1 

Politologie 2 1,7 20,9 

Sociální a kulturní antropologie 76 66,1 87,0 

Sociální práce 8 7,0 93,9 

Studium humanitní vzdělanosti 3 2,6 96,5 

Učitelství českého jazyka a občanské nauky 1 0,9 97,4 

Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů 1 0,9 98,3 

Základy humanitní vzdělanosti 2 1,7 100,0 

Celkem 115 100,0  

 

Tabulka 39: Absolvoval/a s červeným diplomem Mgr. SKA 

 Četnost V % K. četnost v % 

Ano 34 29,3 29,3 

Ne 82 70,7 100,0 

Celkem 116 100,0  

 

 

Tabulka 40: Zúčastnil/a se zahraničního studijního pobytu Mgr. SKA 

 
Četnost V % Valid V % K. četnost v % 

Ano 21 18,1 18,1 18,1 

Ne 95 81,9 81,9 100,0 

Celkem 116 100,0 100,0  
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F.2. Seznam subjektů dotazovaných v rámci kvalitativní 
fáze 

• Centrum pro integraci cizinců, o. s. 

• Centrum pro komunitní plánování západní Čechy 

• Člověk v tísni, o.p.s. 

• Daikin Industries Czech Republic, s.r.o. 

• Data Collect, s.r.o. 

• Fond ohrožených dětí  

• Grafton Recruitment s.r.o. 

• Gymnázium Luďka Pika 

• Homfann-Wizard, s.r.o. 

• Ispsos Tambor, s.r.o. 

• Krajské centrum vzdělávání a Jazyková škola Plzeň s právem státní 

jazykové zkoušky 

• Krajský úřad Plzeňského kraje 

• Ledovec, o.s.  

• Magistrát hlavního města Prahy 

• Magistrát města Plzně 

• Manpower, s.r.o. 

• Masarykovo Gymnázium 

• Median, s.r.o. 

• Městská policie Plzeň 

• Mezinárodní organizace pro migraci – IOM 

• Ministerstvo práce a sociálních věcí  

• Ministerstvo vnitra České republiky 
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• Muzeum hlavního města Prahy 

• Naděje, o.s. 

• Národní knihovna České republiky 

• Národní památkový ústav Plzeň 

• Národní památkový ústav Praha 

• Občanská poradna Plzeň, o.s.  

• Sdružení pro integraci a migraci, o.s. 

• Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje 

• Škoda Transportation, a.s. 

• TNS ASIA, s.r.o. 

• Ulice – Agentura sociální práce, o.s. 

• Úřad městského obvodu Plzeň 2 

• Západočeské muzeum v Plzni  

 

 

 

 

 

 

 

 

F.3. Struktura interview 
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