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Abstrakt: Česká republika a další státy střední a východní Evropy často čelí 
kritice nízké konkurenceschopnosti absolventů vysokých škol na evropském 
trhu práce. Systém vzdělávání není efektivně řízen, a také proto nemůže 
produkovat kvalitní výstupy v podobě absolventů. Nástroje procesního řízení 
dosud nebyly v České republice užity k řízení ve vysokém školství, ačkoliv se 
jedná o dynamickou metodu vyzkoušenou po dobu desítek let v komerční 
sféře. Tento příspěvek sumarizuje kritické faktory úspěchu při implementaci 
procesního řízení založené na vlastním výzkumu z let 2009 až 2011. 
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Abstract: Czech Republic and other Central and Eastern European countries 
often face criticism of the low level competitiveness of university graduates on 
the European labor market. The education system is not managed effectively 
and therefore cannot produce high quality outputs in the form of its 
graduates. The process management tool is not being applied in the Czech 
Republic university conditions, although it is a dynamic management method 
verified by commercial enterprises for decades. The paper summarizes 
critical success factors of the implementation based on own research (2009 -
 2011). 
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1 ÚVOD 

Motto: “Klíčem k úspěchu je další vzdělávání. Studium vzdělává mládež, těší 
starce, zdobí šťastné chvíle, je útočištěm a útěchou v neštěstí.”  

Marcus Tullius Cicero 
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Vzdělání a vzdělávání sehrává v lidském životě nezastupitelnou roli. Průběh 
vyššího odborného a především vysokoškolského vzdělání prochází 
dynamickým rozvojem, jehož výstupem by ve všech dobách měli být 
špičkově znalostně vybavení absolventi se základní dovedností praktické 
aplikace v rámci zvoleného oboru.  
 
Od roku 2009 je v mé výzkumné činnosti řešena problematika uplatnitelnosti 
absolventů na trhu práce, jsou studovány principy, na základě kterých si 
zaměstnavatelé vybírají nové pracovníky, byla realizována rozsáhlá 
dotazníková šetření sledující vývoj konkurenceschopnosti absolventů na trhu 
práce a následně formulovány návrhy optimalizace vzdělávacích procesů 
vysokým školám. 
 
Tento příspěvek je výstupem posledních dvou let výzkumu, který poukazuje 
na přímý vliv znalosti vzdělávacích procesů na úspěšnost absolventa vysoké 
škole při jeho vstupu na pracovní trh. Příspěvek dále identifikuje faktory, na 
základě kterých by zvolená metoda – procesní řízení – mohla přispět 
k budování vyšší konkurenceschopnosti. Výstupy vlastního výzkumu jsou 
konfrontovány daty ze Statistických úřadů, dat Evropské komise a průzkumů 
třetích subjektů, jako je např. společnost Deloitte. 
 
2 PŘÍSTUP EU 

V lednu 2012 bylo na 477. Plenárním zasedání Evropského hospodářského 
a sociálního výboru formulováno, že vysokoškolské vzdělávání v EU musí 
být založeno na dvou pilířích – duálním vzděláváním a zvyšování kvalifikace 
pracovníků mimo stávající vzdělávací systémy. Tyto principy budou 
v nadcházejícím období podporovány z Evropského sociálního fondu. 
Duálním vzděláváním rozumíme profesní rozvoj na vysokých školách přímo 
spojených s podnikem. V podmínkách ČR vyhovuje tomuto zadání pouze 
jedna instituce – Škoda Auto Vysoká škola. Obdobné problémy s vazbou 
univerzity na podnik mají i další evropské státy, zejména Belgie, Španělsko 
a Švédsko, kde mají absolventi taktéž obtížný vstup na pracovní trh, což 
dokazuje nadprůměrná absolventská nezaměstnanost. 
 
Uvedené pilíře byly formulovány pod tlakem důsledků hospodářské krize, 
která ukázala na strukturální problémy evropského vysokoškolského 
vzdělávání. Mladí lidé mají problém se vstupem na pracovní trh, i přesto že 
disponují odpovídající kvalifikací. Nezaměstnanost této skupiny evropských 
občanů dosáhla v lednu 2012 20,3 %, přičemž dlouhodobá nezaměstnanost 
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všech potenciálně ekonomicky aktivních občanů je 9,5 %. Paradoxně lze 
v určitých zemích a odvětvích konstatovat nedostatek pracovních sil 
a současně vysoký počet nezaměstnaných, což poukazuje na strukturální vady 
evropského vzdělávacího systému. Vysoká poptávka po zaměstnancích 
v oboru informačních technologií je například v Nizozemí, Německu 
a Polsku, kde je neobsazeno 118 000, 87 800 resp. 18 300 pracovních pozic. 
Členské státy proto navrhují reformy školství s cílem přizpůsobit vzdělávací 
systém soudobým a budoucím potřebám celoevropského trhu práce. Cílem je 
vysokoškolská kvalifikace alespoň 40 % evropských občanů ve věku 30 – 34 
let nejpozději do roku 2017. (1), (4) 
 
2.1 Předpoklad vývoje evropského trhu práce 

Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání (CEDEFOP) 
předpokládá, že do roku 2020 stoupne poptávka po vysokoškolsky 
kvalifikovaných pracovnících o 16 miliónů míst, u středoškolsky 
kvalifikovaných pracovníků se předpokládá růst o 3,5 miliónů míst a naopak 
pokles CEDEFOP  předpovídá u kategorie pracovníků s nízkou kvalifikací 
o přibližně 12 miliónů míst. Prognóza rovněž zahrnuje alarmující sestupnou 
tendenci demografické křivky, která počítá se stárnutím populace, tj. růstem 
skupiny Evropanů starších 65 let o 60 % a současným poklesem skupiny 
ekonomicky aktivních obyvatel o 20 % - stav k roku 2050. 
 
V období do roku 2020 se očekává významný pokles zaměstnanosti 
v primárních průmyslových odvětvích. Naopak nejvyšší růst zaznamená 
odvětví služeb, obzvláště podnikatelských služeb, distribuce, stravovacích 
služeb, zdravotnictví a dopravy. Dle Výboru porostou odvětví vyžadující 
velké množství znalostí. Výbor proto požaduje zvýšení efektivity pracovních 
postupů a organizace práce již na samotných vysokých školách. (3) 
 
3 REALIZOVANÝ VÝZKUM, METODIKA 

Autor pracuje na problematice modelace a implementace procesního řízení do 
vysokých škol od roku 2009. Cílem aktivit je navrhnout optimalizované 
procesy vzdělávání, výzkumu a související studijní administrativy. 
 
Na celý výzkum je dle teorie hodnotové analýzy nahlíženo pohledem 
„klienta“, tj. vysokoškolsky vzdělaného absolventa – výzkum celistvě sleduje 
nábor a výběr uchazečů o vysokoškolské studium, následně provádí rozbory 
jejich pětiletého studia a v poslední řadě porovnává uplatnitelnost čerstvých 
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absolventů napříč obory. Všechny fáze jsou konfrontovány sekundárními daty 
třetích subjektů. 
 
3.1 Výchozí stav  
Před zahájením výzkumných prací byl formulován dílčí cíl – rozbor struktury 
vzdělanosti občanů v jednotlivých členských státech EU. Ke klasifikaci byl 
zvolen model ISCED vystihující klasifikací 0-2 základní vzdělání a vyučení, 
klasifikací 3-4 středoškolské všeobecné a odborné vzdělání a klasifikací 5-6 
vysokoškolské vzdělání. Graf č. 1 přibližuje procentuální rozdělení 
absolventů jednotlivých stupňů vzdělávacích systémů členských států EU. 
Z grafu je patrné, že kromě Estonska a Litvy jsou středo- a východoevropské 
národy v oblasti počtu absolventů vysokoškolského studia hluboko pod 
průměrem EU, Česká republika má obdobné procento vysokoškolsky 
vzdělaných obyvatel jako Portugalsko či Itálie, tj. cca. 13 % populace. 
Požadavek Evropského hospodářského a sociálního výboru na 40 % 
vysokoškolsky vzdělaných občanů do roku 2017 je proto ve zmíněných 
státech považován za nerealizovatelný.  
 
Graf č. 1: Procentuální rozdělení vzdělanosti obyvatel jednotlivých členských 
států EU dle mezinárodní klasifikace ISCED. 

 
Zdroj: vlastní zpracování z dat Ročenky konkurenceschopnosti ČR 

 
Kvantitativní hledisko není nepovažováno za optimální. Pro kvalitu 
konkurenčního potenciálu zaměstnanců v celoevropském měřítku je nutné 
zkoumat „jakost“ absolventů, jejich tvůrčí potenciál, inovační přístupy 
k řešení nových problémů atd. Na tyto otázky nelze poskytnout relevantní 
odpovědi prostřednictvím kvantitativního výzkumu primárních dat.  
 
Nejznámější metodikou pro mezinárodní hodnocení kvality studentů je 
metrický model PISA (Programme for International Student Assessment), 
který v oblasti vysokoškolského stupně studia realizuje reprezentativní 
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dotazníkové šetření s vyhodnocením prostřednictvím expertních posudků 
tuzemských i zahraničních akademiků. České republika z níže 
prezentovaných výsledků vychází s kvótou 6,1 nejlépe ze všech 
postkomunistických zemí, viz graf č. 2.  
 
Graf č. 2: Kvalita vysokoškolského vzdělání z hlediska potřeb 
konkurenceschopné ekonomiky. 

 
Zdroj: vlastní zpracování z dat Ročenky konkurenceschopnosti ČR 

 
K podpoření výsledků z této metodiky od roku 2009 také sledujeme reálnou 
absolventskou nezaměstnanost v komparaci s potřebami klíčových 
zaměstnavatelů zkoumaných regionů. 
 
3.2 Etapy výzkumu 
Výzkum je rozdělen do tří etap: 

a) Výzkum uchazečů o vysokoškolské studium 
b) Výzkum studentů vysokých škol 
c) Výzkum absolventů vysokých škol 

 
3.2.1 Výzkum uchazečů o vysokoškolské studium 
Preference uchazečů při volbě zaměření jejich vysokoškolského studia 
zpřehledňují i potenciální budoucí rozdělení absolventů na trhu práce. Do 
výzkumu bylo zapojeno 21 středních škol všech typů zaměření. Nejvíce 
respondentů z reprezentativního vzorku označilo humanitní studia jako oblast 
s nejvyšší preferencí (34,0 %). Více než 1/4 respondentů (25,8 %) má zájem 
o studium ekonomických oborů. Nejmenší zájem je o obory umělecké (3,8 %) 
a obory technické (7,5 %) – viz graf. č. 3.  Právě absolventi technických 
oborů mají v horizontu roku 2020 nejvyšší potenciál uplatnitelnosti, viz graf 
č. 4, který popisuje rozložení profesní struktury v Evropě. (2) 
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Graf č. 3 Preference středoškoláků při volbě oboru vysokoškolského studia. 

 
Zdroj: vlastní zpracování 

 
Graf č. 4. Rozložení profesní struktury v časovém vývoji 2000 – 2020 v EU27 

 
Zdroj: Aviana Bulgarelli, konference New Skills for New Jobs:  

Action Now, Brussels 
 
Z komparace výše uvedených grafů dedukuji, že Evropa nemá vhodně 
nastavenou optimalizaci oborů pro potřeby trhu práce, což jednoznačně 
přispívá k vysoké míře absolventské nezaměstnanosti, která v lednu 2012 
dosáhla zmíněných 20,3 %. Empirická část výzkumu vypozorovala, že 
předpovídání kvalifikačních potřeb, založené nejčastěji na detailním 
monitoringu trhu práce nebo statisticko-ekonometrických modelech budoucí 
zaměstnanosti, je v současné EU27 funkční pouze v Nizozemsku a Irsku, což 
dokládá i ideální poměr rozložení kvalifikace jejich ekonomicky aktivních 
občanů v grafu č. 1. 
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Duální přístup vzdělávání popsaný v kapitole č. 2, o jehož popularizaci 
a podporu se nyní EU snaží, by mohl být vhodným nástrojem k omezení 
produkce absolventů v oborech, které nemají na pracovním trhu uplatnění. 
Průběh zavádění tohoto přístupu je odhadován na nejméně 3 roky, důsledky 
v podobě prvních absolventů 5letého studia tedy budou měřitelné nejdříve 
v roce 2020. 
 
Další nevýhodou duálního přístupu je úzkoprofilové zaměření absolventa pro 
potřeby konkrétního podniku. V důsledku to může znamenat, že takový 
absolvent bude mít minimální možnost změny zaměstnavatele, jelikož pro 
potřeby odlišného podniku, byť působícího ve stejném oboru, mohou být jeho 
znalosti a zkušenosti špatně využitelné. To by znamenalo potřebu dílčí 
rekvalifikace, která by podnikům generovala vysoké dodatečné náklady. 
 
Navrhovaný procesní model vysokoškolského vzdělávání dodatečné 
nákladové nároky podnikům negeneruje. Prostřednictvím několika desítek 
klíčových podniků v každém z oborů lze modelovat a exaktně popsat 
vzdělávací a následný pracovní proces. Každý uchazeč o vysokoškolské 
studium bude prostřednictvím tohoto modelu informován o přesném průběhu 
studia, prostřednictvím webové aplikace si bude moci rozkrýt detaily ke všem 
podstatným fázím od přijetí ke studiu po státní závěrečné zkoušky. Model 
procesního řízení předpokládá, že výrazně přispěje ke zvýšení odpovědnosti 
absolventů středních škol při výběru vysoké školy. Současný příliv desítek 
tisíc uchazečů o vysokoškolské studium v ČR ze zemí střední a východní 
Evropy utvrzuje v předpokladu, že budoucí studenti budou na základě 
kvalitativních ukazatelů mnohem odpovědněji vybírat obor svého studia než 
v letech před projevením hospodářské recese. 
 
Aktualizace modelu by byla u všech zapojených škol prováděna on-line 
každých 6 měsíců a reagovala by především na vývoj ekonomických 
a demografických trendů. Navrhovaný procesní model je detailněji 
specifikován v kapitole č. 4 tohoto příspěvku. 
 
3.2.2 Výzkum studentů vysokých škol 
Objemově nejobsáhlejší fází výzkumu je jeho druhá etapa, která sleduje 
průběh vysokoškolského studia studentů ze zapojených škol. Těch je 
v současné chvíli 11, jedná se o tyto vysoké školy a univerzity. 
 

 
58 



Veřejné vysoké školy: 

 Masarykova univerzita v Brně 

 Mendelova univerzita v Brně 

 Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně 

 Vysoká škola ekonomická v Praze 

 Vysoká škola báňská – technická univerzita Ostrava 

 Vysoké učení technické v Brně 

 
Soukromé vysoké školy: 

 Akademie Sting, Brno 

 Brno International Business School 

 Evropský polytechnický institut, Kunovice 

 Rašínova vysoká škola, Brno 

 Soukromá vysoká škola ekonomická, Znojmo 

 
Jak již bylo nastíněno v úvodu 3. kapitoly, na celý výzkum je nahlíženo 
z pohledu klienta, tj. studenta vysoké školy. Pre-test identifikoval k řešení 
6 sekcí, ve kterých studenti nejčastěji spatřovali slabá místa vzdělávacího 
procesu. Z výzkumu byli vyloučeni studenti 1. ročníků bakalářského studia, 
kteří ještě nemají dostatečné zkušenosti z akademického prostředí. Ze 
stejného důvodu byli vyloučeni i studenti 1. ročníku navazujícího 
magisterského studia. Studenti doktorských oborů nebyli do výzkumu 
zařazeni, protože mnozí z nich setrvávají po absolutoriu na své alma mater 
a neovlivňují trh práce tak jako absolventi bakalářských a magisterských 
oborů. Do výzkumu byli zapojeni i zahraniční studenti, kteří představovali  
6,9 % respondentů. Prvních 5 zkoumaných sekcí je dále děleno až na 
6 tematických oblastí, které opět vzešly z pre-testu. 
 
Sekce 1 – Administrace studia 
První ze zkoumaných sekcí jsou podpůrné procesy studia spočívající 
v administrativě. Nejvyšší váhu významnosti nese dle odpovědí nevyhovující 
administrace studia, studenti si stěžovali na neochotu studijního oddělení. 
Výrazně nižší váhy významnosti jsou přisuzovány nejasným pokynům 
managementu školy příp. nesrozumitelným studijním a zkušebním předpisům.  

 59 



Z této otázky je patrné, že studenti dobře neznají procesy spojené 
s administrací svého studia, nemají prameny, ze kterých tyto informace 
čerpat, a proto nelibě nesou strohý přístup studijních administrátorek. 
Procesní řízení, které studentům přesně rozkryje průběh studia je zde 
jednoznačným přínosem. (2) 
 
Sekce 2 – Zajištění studia 
Kvalita studia je neoddiskutovatelně spojena s vysokou kvalifikací 
vyučujících a pestrostí studijních materiálů. Z této sekce výzkumu je patrné, 
že kvalita lidských zdrojů zajišťujících výuku a jejich přístup k přednáškám 
a seminářům je na velmi vysoké úrovni. Ve vazbě na graf č. 2 
předpokládáme, že právě kvalitní personální zabezpečení výuky se podílí na 
výrazně lepším postavení českého systému vysokého školství před ostatními 
postkomunistickými republikami ve střední a východní Evropě. (2) 
 
Sekce 3 – Zázemí školy 
Materiální zázemí jako složku klientské spokojenosti identifikuje už 
marketingový mix 4C & 3P. Další část výzkumu se proto věnovala 
materiálním podmínkám, které studentům při studiu nejčastěji vadí. Velkým 
překvapením této sekce je pre-testem identifikovaný problém s parkováním 
u škol. I přes velmi vysoké ceny pohonných hmot studenti hojně využívají 
automobilovou dopravu. Problému s parkováním si všímá 53,5 % 
respondentů. Na druhém místě je nedostatečné vybavení školy pro volný čas 
studentů. Naopak materiální zázemí vyžadované při výuce bylo hodnoceno 
velmi kladně. (2) 
 
Sekce 4 – Komunikace 
Sekce komunikace byla záměrně začleněna k ověření spontánní komunikace 
mezi vyučujícími a studenty. Výsledky této sekce považujeme za vynikající 
a neshledáváme potřebu v této věci nic měnit. (2) 
 
Sekce 5 – Podpora studia 
Sekce podpora studia ukázala, že studenti mají zájem o nové formy učení. 
Nejvíce respondentům chyběla podpora v e-learningu a možnosti kvalitního 
studia v zahraničí. Je zajímavé, že studentům v rámci této sekce nechyběla 
praxe při studiu. Dokládá to stávající nízkou orientaci studentů na budoucí 
povolání a jejich ne zcela uvědomělou volbu studijního oboru ve vazbě 
na budoucí zaměstnání. (2) 
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Celková spokojenost tuzemských i zahraničních studentů se studiem v ČR je 
velmi vysoká. Ve vzájemné vazbě s grafem č. 2 popisující kvalitu vysokého 
školství v ČR je patrné, že reference o systému vzdělávání se rozšířily 
zejména do sousedních postkomunistických zemí jako je zejména Slovensko, 
Polsko, Rumunsko. Toto je dobrým předpokladem pro generování poptávky 
po studiu zahraničními studenty v ČR i v dalších letech, což může být 
ideálním výchozím bodem transferu kvalitních absolventů na evropský trh 
práce.  
 
3.2.3 Výzkum absolventů vysokých škol 
Poslední etapa výzkumu je zaměřena na uplatňování ve škole získaných 
poznatků a dovedností v praxi, zejména v prvním zaměstnání. Skupiny 
absolventů jednotlivých škol jsou pozorovány na trhu práce a v určitých 
etapách navíc dotazovány k ověření vypozorovaných dat. Někteří respondenti 
udělili souhlas s pozorováním prostřednictvím sociálních sítí. Výstupy z této 
etapy budou známy na podzim 2012. Po vyhodnocení poslední etapy budou 
formulovány závěry, jejichž součástí bude i procesní model vysokoškolského 
vzdělávání.  
 
4 MODELACE A IMPLEMENTACE PROCESNÍHO ŘÍZENÍ 

Procesní řízení je nástroj v podnikové sféře známý již desítky let. Tento 
přístup však doposud nebyl v České republice kvalitně modifikován 
na podmínky veřejných a neziskových organizací, vč. vysokých škol 
a univerzit. 

Identifikace procesního řízení jako optimálního nástroje k zefektivnění 
vysokoškolského vzdělávání je definována pomocí následujících klíčových 
faktorů: 

a. Prvním faktorem je efektivita vzdělávání. Pouze systém vzdělávání 
popsaný do taxativních detailů může být optimalizován 
a zefektivňován. Neprůhledné celky nelze vyhodnotit ani upravovat. 
Dominantní důraz při modelaci procesů je kladen na výuku, vědu 
a výzkum. 
 

b. Dalším faktorem je požadavek na konsolidaci veřejných rozpočtů – 
evropské vlády jsou nuceny šetřit, a to i v resortu školství. Rozbor 
jednotlivých vzdělávacích procesů na prvočinitele a následné vyčíslení 
jejich nákladů jednoznačně přispívá k plnění cíle snižování nákladů 
na redundantní procesy. 
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c. Významným faktorem je propojení vzdělávání s praxí. Procesní model 
definuje uzly, ve kterých je možný vstup podnikové sféry 
do vzdělávacího procesu a kvantifikuje přínosy takového propojení.  
 

d. Jednoznačně kladným faktorem z pohledu studenta je zpřehlednění 
průběhu studia. Každý uchazeč by prostřednictvím procesní mapy 
mohl rozkrýt průběh svého budoucího studia ještě před nástupem na 
školu a tím pádem výrazně zvýšit svou informovanost o přínosu studia 
pro následný pracovní poměr. 
 

5 ZÁVĚR  

Uvedený článek sumarizuje přínosy modifikace metody procesního řízení 
na podmínky vysokoškolského vzdělávání. Terciární školství se nevyhnutelně 
bude v příštích letech dynamicky transformovat. Faktory vynucující tuto 
transformaci jsou bezesporu jak vnější, např. duální přístup Evropské unie 
nebo krácení veřejných výdajů na školství, tak vnitřní, např. potřeba 
zefektivnit vzdělávání na své alma mater a tím zvýšit její 
konkurenceschopnost na vzdělávacím trhu. 
 
Dle premis prezentovaných v tomto článku je vhodné nahlížet na řešené 
otázky také „zákaznickým“ pohledem, tj. pohledem uchazečů o studium, 
pohledem studentů vysokých škol a také pohledem jejich absolventů. Získání 
zpětné vazby a následná autoevaluace vzdělávací instituce je dnes 
předpokladem jejího dalšího působení. Autoevaluační metriky jsou také 
jednou ze složek hodnocených Akreditační komisí. Právě procesní řízení 
může být nástrojem, který umožní realizaci evaluace a řešení dalších v článku 
vyřčených klíčových otázek vzdělávání dalších generací. 
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