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Shrnutí / Summary

Shrnutí / Summary

Studie se zabývá nezaměstnaností absolventů vyso‑
kých škol v České republice. Její stěžejní část se týká 
analýzy míry nezaměstnanosti absolventů vysokých 
škol v letech 2002 až 2018 na základě dat z databáze 
SIMS, MŠMT a úřadu práce MPSV. S pomocí těchto dat 
je popsán vývoj míry nezaměstnanosti čerstvých vyso‑
koškoláků na úrovni stupně vzdělání, zaměření fakulty, 
typu zřizovatele a jednotlivých vysokých škol a fakult. 
Výsledky ukazují, že současní absolventi vysokých škol 
přicházejí na trh práce v unikátní situaci, kdy je jejích 
míra nezaměstnanosti historicky nejnižší. Studie navíc 
zasazuje problematiku zaměstnatelnosti českých ab‑
solventů do mezinárodního kontextu. Na datech Eu‑
rostat ukazuje na  jejich současnou výjimečnou situaci 
i v rámci zemí Evropské unie. Na závěr studie ukazuje 
příklady praxe zjišťování nezaměstnanosti absolventů 
vysokých škol v zahraničí.

The study deals with unemployment of  higher edu‑
cation graduates in the Czech Republic. Its main focus 
is an analysis of  unemployment rate of  higher educa‑
tion graduates from year 2002 to year 2018. It is based 
on data from the database SIMS, MŠMT (Ministry of  
Education, Youth and Sports) and the Labour Office 
of  MPSV (Ministry of  Labour and Social Affairs). With 
this data a development of  the unemployment rate of  
fresh higher education graduates at the level of  type 
of  degree, type of  the faculty, type of  founder and 
individual institutions is shown. The results show that 
current graduates find themselves in unique situation 
where their unemployment rate is historically at the 
lowest level. In addition, the study puts the issue of  
employability of  Czech graduates into an internation‑
al context. With the help of  Eurostat data the study 
shows how the current situation of  Czech higher ed‑
ucation graduates is also exceptional when compared 
to the other European Union countries. At the end 
the study also shows cases of  surveys of  unemploy‑
ment of  higher education graduates in other European 
countries.
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Úvod a teoretický kontext

Oblast přechodu absolventů vysokých škol do za‑
městnání se do popředí vědeckých a politických dis‑
kuzí v Evropě dostala ve větší míře na počátku deva‑
desátých let. Kumulovaly se totiž jevy, které uplatnění 
absolventů na  pracovním trhu ovlivňují nebo spolu‑
vytvářejí prostředí, v němž nastává interakce terciár‑
ního vzdělávání s okolím, což přirozeně platí také pro 
absolventy terciárního vzdělávání. Jednalo se přede‑
vším o  prudkou masifikaci vysokoškolského vzdělá‑
vání od poloviny 80. let v mnoha rozvinutých zemích, 
o vzrůstající nezaměstnanost, o globalizaci a evropani‑
zaci hospodářství a společností, o dramatické struktu‑
rální změny pracovní síly způsobené vstupem nových 
technologií a nových manažerských konceptů. To vše 
vyvolalo rostoucí rychlost proměny znalostí vyžado‑
vaných v  zaměstnání a  také klesající transparentnost 
a nepřetržitost pracovních kariér.

S těmito jevy souvisí značný nárůst zájmu ze strany 
politiků, zaměstnavatelů, ale i  širší veřejnosti kontro‑
lovat kvalitu vysokoškolského vzdělávání a mimo jiné 
i  smysluplnost vynaložených prostředků na  vysoko‑
školské vzdělání. Důraz na  uplatnitelnost absolventů 
vysokých škol je vyjádřen i v několika zásadních poli‑
tických textech. Příkladem je například obsah několik 
komuniké ministrů školství jednotlivých zemí Evrop‑
ského prostoru vysokoškolského vzdělávání (EHEA). 
Poprvé je výraznější důraz na uplatitelnost absolventů 
vysokých škol kladen v Londýnském komuniké z roku 
2007 (London Communiqué, 2007). To označilo za‑
městnatelnost vysokoškoláků za jednu z priorit vyso‑
koškolské politiky. Komuniké požádalo Boloňskou ří‑
dící skupinu (Bologna Follow‑Up Group, BFUG), aby 
věnovala pozornost tomu, jak zlepšit zaměstnatelnost 
jak z hlediska různých cyklů studia, tak v rámci celoži‑
votního vzdělávání. Komuniké ministrů z jednání v Le‑
uven/Louvain‑la‑Neuve v roce 2009 dále posílila tuto 

prioritu tím, že zdůraznila potřebu těsné spolupráce 
mezi vládami, vysokými školami, sociálními partnery 
(zaměstnavateli a  zaměstnanci) a  studenty v  proce‑
su reprodukce kvalifikované pracovní síly. Pro vyso‑
ké školy je zejména důležité, aby byly schopny lépe 
a pružněji reagovat na potřeby zaměstnavatelů a kladly 
větší důraz na odbornou praxi. Dále se v Lovaňském 
komuniké píše „vzhledem k tomu, že trhy práce se stá‑
le více spoléhají na vyšší úroveň dovedností a průře‑
zové kompetence, vysokoškolské vzdělávání by mělo 
studentům poskytnout pokročilé znalosti, dovednosti 
a kompetence, které potřebují po celou dobu svého 
profesního života“ (Leuven Communiqué, 2009). Cíl 
zvýšení zaměstnatelnosti absolventů byl zdůrazněn 
také v deklaraci ministrů z jednání ve Vídni a v Buda‑
pešti v roce 2010. Podle Jerevanského komuniké z r. 
2015 je pak již jedním ze čtyř hlavních cílů EHEA „pod‑
pora zaměstnatelnosti absolventů v  průběhu jejich 
pracovního života na rychle měnících se trzích práce – 
charakterizovaných technologickým vývojem, vznikem 
nových profesních profilů a zvyšováním příležitostí pro 
zaměstnání a  samostatně výdělečnou činnost. Je tře‑
ba zajistit, aby absolventi na konci každého studijního 
cyklu měli kompetence vhodné pro vstup na trh práce, 
což jim také umožní rozvíjet nové kompetence, které 
mohou potřebovat pro svou zaměstnatelnost v poz‑
dějším pracovním životě. EHEA se zavazuje podporo‑
vat instituce vysokoškolského vzdělávání při zkoumá‑
ní různých opatření k dosažení těchto cílů“ (Yerevan 
Communiqué, 2015).

Po  institucích vysokoškolského vzdělávání je tak 
v  posledních desetiletích stále více požadováno, aby 
byly schopné připravit studenty na  požadavky trhu 
práce, a  vysoké školy jsou tak pod tlakem rozvíjet 
schopnosti svých studentů tak, aby byli zaměstnatelní. 
Tento tlak se zintenzivnil i díky Boloňskému procesu, 
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který přeorientoval politickou diskusi a umístil hladký 
přechod ze vzdělávání na trh práce a zaměstnatelnost 
absolventů do  popředí vzdělávací politiky. (Schom‑
burg, Teichler, 2011).

Aby bylo možné vůbec takovéto problémy řešit, je 
třeba si nejprve odpovědět na otázku, jak lze vlastně 
přechod ze vzdělávání do pracovního života definovat? 
Z pohledu jednotlivců (absolventů škol) může být ten‑
to přechod chápán jako období změny statusu, během 
kterého směřují mladí lidé od vzdělávání na plný úva‑
zek k stabilní pracovní pozici na trhu práce (Hannan, 
Werquin, 2001). Bohužel je však poměrně obtížné 
formulovat kritéria pro označení konce přechodo‑
vého období nebo konce integrace na  pracovní trh. 
Odpověď na to není jednoznačná a liší se podle vzdě‑
lávacího, ekonomického a  společenského kontextu. 
V zásadě však lze použít dva pohledy. Z makro‑eko‑
nomického hlediska je dokončeno období přechodu 
v momentě, kdy míra nezaměstnanosti určité věkové 
kohorty dosáhne stejné úrovně jako míra nezaměst‑
nanosti dospělých. Z pohledu jednotlivce je pak pře‑
chod dokončen v momentě, kdy získá člověk stabilní 
zaměstnání (Descy, Tessaring, 2001).

Při přechodu ze vzdělávání na trh práce hraje velice 
důležitou roli koncept zaměstnatelnosti. Podle Hillage 
a Pollarda lze zaměstnatelnost chápat jako schopnost 
jedince získat počáteční zaměstnání, udržet si zaměst‑
nání, pohybovat se mezi pracovními rolemi v  rámci 
jedné organizace, v  případě potřeby získat nové za‑
městnání a (ideálně) zajistit si vhodnou a dostatečně 
uspokojivou práci. To se tedy týká jak nezaměstna‑
ných lidí, kteří hledají práci, tak zaměstnaných lidí, 
kteří hledají alternativní zaměstnání nebo kariérní 
postup. Z pohledu jednotlivce jejich zaměstnatelnost 
závisí na  znalostech, dovednostech a  postojích, kte‑
rými disponují, a na způsobu, jakým tyto prostředky 
využívají a  prezentují zaměstnavatelům a na  kontex‑
tu (např. osobní okolnosti a  prostředí na  trhu prá‑
ce), ve kterých hledají práci. V této souvislosti je role 

vysokoškolského vzdělávání chápána tak, že vysoká 
škola by měla své studenty vybavit schopnostmi, do‑
vednostmi a znalostmi, které jedinci potřebují pro vy‑
konávání kvalifikované práce a které jsou vyžadovány 
zaměstnavateli a  zajistit dospělým možnosti si tyto 
schopnosti a dovednosti v průběhu svého pracovního 
života udržovat a obnovovat. (Hillage, Pollard, 1998) 
Lees přidává, že zaměstnatelnost znamená „mít vlast‑
nosti potřebné pro udržení zaměstnání a pro postup 
na pracovišti“. Zaměstnatelností z pohledu vysokých 
škol je pak míněna „tvorba absolventů, kteří mají 
schopnosti pro zaměstnanost (ve  smyslu mít práci, 
zaměstnání). Tento cíl prolíná celou univerzitu, pře‑
devším z pohledu poskytování akademických progra‑
mů i dalších učebních aktivit. Zaměstnatelnost je tedy 
o  učení a  učení, jak učit“. Zaměstnatelnost tak není 
produkt, nýbrž proces. (Lees, 2002, podle Hubálková, 
2015)

V rámci konceptu zaměstnatelnosti lze rozlišit tři di‑
menze vyplývající z individuálních vlastností lidí. Jedná 
se o osobní adaptabilitu a flexibilitu, sociální a  lidský 
kapitál a kariérovou identitu. Tyto dimenze spolu úzce 
souvisí, působí u jedince současně a tím ovlivňují jeho 
zaměstnatelnost (Fugate, Kinicki a  Ashforth, 2004; 
Horáková, 2011). Adaptibilita a flexibilita působí tak, 
že lidé, kteří jsou adaptabilní, jsou ochotní a schopní 
měnit své chování a přizpůsobit se určitým požadav‑
kům. Tito lidé jsou tak atraktivnější pro zaměstnavate‑
le a lépe reagují na změny na trhu práce. Lidský kapitál 
představuje soubor vrozených a  získaných znalostí, 
dovedností a  vědomostí jedince (Becker, 1993). In‑
vestice do lidského kapitálu v podobě vzdělávání, ško‑
lení nebo tréningu pak zvyšují konkurenceschopnost 
jedince v konkurenčním prostředí na trhu práce. Dů‑
ležitou roli hraje také kariérová identita, neboli lidské 
osobnostní rysy, hodnoty, normy a motivace k jedná‑
ní. Zahrnuje také představu člověka o tom, jakou roli 
zastává na  trhu práci a  kterým směrem by se chtěl 
dále ubírat, jaké jsou jeho další cíle. (Horáková, 2011; 
Hubálková, 2015)
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Mladí lidé po  skončení přípravy na  povolání patří 
ve  většině vyspělých zemí ke  skupině nejvíce ohro‑
žených nezaměstnaností. Tato skutečnost znamená 
nejen neuspokojivé využití potenciálu lidských zdrojů 
z pohledu společnosti, ale z pohledu jednotlivce může 
negativně ovlivnit budování pracovní a životní kariéry. 
Stále důležitějšími se tak stávají otázky, jaké faktory 
ovlivňují začleňování mladých lidí do pracovního života 
a jakými způsoby lze tento proces usnadnit.

V  této souvislosti se diskuse odborníků zaměřuje 
na  to, jak by příprava na povolání měla vypadat, po‑
kud jde o oborovou a úrovňovou strukturu vzděláva‑
cího systému, jak zajistit větší variabilitu a prostupnost 
vzdělávacích cest, v  jaké míře má počáteční vzdělání 
kombinovat obecné dovednosti a  odborné znalos‑
ti, jak by měl fungovat podpůrný informační a  pora‑
denský systém a  jakým způsobem sblížit vztah mezi 
vzděláváním a trhem práce a podnítit spolupráci škol 
se zaměstnavateli.

Hlavní nevýhodou mladých lidí při přechodu na trhu 
práce je jejich nedostatek praxe a  zkušeností. V  po‑
rovnání se staršími ročníky jsou tak mladí lidé na trhu 
práce v  relativní nevýhodě, jak co se týče zaměstna‑
telnosti, tak co se týče kvality zaměstnání, a to i přes 
některé v  současné době působící faktory, které jim 
situaci ulehčují. Zejména jde o  neustálé zmenšování 
velikosti věkových kohort, o  obecný růst úrovně je‑
jich dosaženého vzdělání, o rostoucí dobu strávenou 
ve škole a o zvyšování podílu hospodářských odvětví, 
která se zaměřují na rekrutování mladé pracovní síly.

V  industrializovaných společnostech je vzdělání 
jasně nejvýznamnějším faktorem předurčující úspěch 
v profesním životě. Zaměstnavatelé si podle něho vy‑
bírají pracovníky pro specifické pracovní pozice a úko‑
ly a jednotlivci do něj investují proto, aby vylepšili svoje 
postavení na  trhu práce (Shavit, Miller, 1998). Vztah 
mezi vzděláním a  trhem práce lze vnímat ve  třech 
aspektech. Za prvé hraje důležitou roli množství spe‑

cifického lidského kapitálu. Předpokládá se, že absol‑
venti profesně zaměřeného vzdělávání získávají více 
specifického lidského kapitálu potřebného k adekvát‑
nímu vykonávání zaměstnání a tak získávají při přecho‑
du na  trh práce výhodu. Za druhé hraje významnou 
roli, do jaké míry poskytují učební osnovy požadované 
znalosti a schopnosti. Studium připravující na konkrét‑
ní zaměstnání, vybavuje studenty specifickými schop‑
nostmi vhodnými jen pro často malý počet zaměstná‑
ní. Příkladem takového oboru je například medicína 
a  ošetřovatelství. Absolventi s  touto kvalifikací mají 
velice dobré uplatnění ve  svém oboru, avšak oproti 
absolventům s  méně specificky zaměřeným oborem 
vzdělání, mohou mít problémy s  uplatněním, pokud 
si práci ve svém oboru nenajdou. Třetím významným 
vlivem, je úroveň dosaženého vzdělání. V situaci, kde 
je nadbytek vysoce vzdělaných absolventů, dochází 
k tomu, že takto nad‑vzdělaní musí soutěžit o pracov‑
ní místa s absolventy s nižší úrovní vzdělání. Díky tomu 
získají výše vzdělaní absolventi práci ve  svém oboru 
avšak na nižší úrovni. Méně vzdělaní absolventi však již 
tuto strategii příliš používat nemohou, jelikož nabídka 
pracovních míst ještě nižší úrovně je omezená (Wol‑
bers 2003).

Skutečností je, že vysokoškolské vzdělávání je his‑
toricky spojeno s  nízkou úrovní nezaměstnanosti. 
Absolventi vysokých škol mají zpravidla vyšší míru za‑
městnanosti než jednotlivci s nižší úrovní vzdělání. První 
teoretický rámec pro nižší výskyt nezaměstnanosti mezi 
absolventy vysokých škol navrhl Nickell (1973). Podle 
něho vyšší vzdělání obecně vede k  hromadění lidské‑
ho kapitálu, což souvisí s vyšší produktivitou. Firmy se 
snaží udržet vysokou úroveň produktivity, a  proto se 
zdráhají propouštět zaměstnance s vysokou kvalifikační 
úrovní. Kromě toho, teorie signalizace (Spence, 1973) 
argumentuje, že absolventi vysokých škol jsou schopni 
vysokou školu úspěšně absolvovat díky svým nadprů‑
měrným schopnostem. Akademické tituly následně díky 
tomu fungují jako signál těchto schopností a zaměstna‑
vatelé mají větší zájem najmout takové pracovníky.
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Toto samozřejmě platilo zejména v západní Evropě 
v 70. a 80. letech. Později i zde rychlá expanze vysoko‑
školského vzdělávání přinesla nebývalý počet vysoce 
kvalifikovaných pracovníků, jejichž vyhlídky na zaměst‑
nání se staly nejistějšími, než tomu bylo dříve. Hledá‑
ní zaměstnání se pro ně stalo obtížnější a jejich neza‑
městnanost rostla (OECD, 2006). V prvním desetiletí 
tohoto století se stalo zřejmé, že nízké míry nezaměst‑
nanosti absolventů vysokých škol již nešlo považovat 
za samozřejmost (Nunez a Livanos, 2010).

Pro absolventy vysokých škol v poslední době platí, 
že jejich průběh přechodu na  trh práce je ovlivňován 
několika zásadními tendencemi. Jde zejména o rostoucí 
rychlost proměny znalostí vyžadovaných v  zaměstná‑
ních, dramatické strukturální změny pracovní síly způso‑
bené zaváděním nových technologií a nových manažer‑
ských konceptů, globalizaci a evropanizaci hospodářství 
a  společnosti a  prudkou masifikaci vysokoškolského 
vzdělávání. Je to právě kvantitativní rozmach1, který 
je spojen s mnoha různými procesy diferenciace (roz‑
růzňování studující populace, vysokoškolských institucí 
i studijních programů) i integrace (slučování a fúze vy‑
sokých škol, propojování mezinárodního vysokoškol‑
ského prostoru, realizace Boloňského procesu), které 
se však i v evropských zemích odehrávají ve stále velmi 
různorodém národním rámci. Dalším významným ry‑
sem posledního období je nepochybně také silný do‑
pad ekonomické a finanční krize po roce 2008, který 
byl následován vlivy současné fáze ekonomické konjuk‑
tury na nejrůznější stránky rozvoje vysokého školství. 
Díky těmto tendencím je postavení absolventů vyso‑
kých škol poměrně nejisté a proměnlivé. Uplatnění ab‑
solventů vysokých škol a jejich postavení na trhu práce 

1 Podle vlivné teorie masifikace vysokého školství Martina Trowa (např. 

Trow, 2005) platí, že mnohé evropské země se po elitní a masové fázi 

rozvoje vysokého školství přehouply do  fáze univerzální (všeobecné), 

kdy na vysoké školy chodí více než polovina odpovídající věkové skupiny 

a vysokoškolský titul získávají nejméně dvě pětiny populace. Přes tyto 

hranice se před pár lety přehouplo i vysoké školství v České republice.

přitom zároveň patří mezi významné ukazatele kvality 
a relevance vysokého školství jako celku.

Z pohledu jednotlivce každopádně obvykle přináší 
vysokoškolské vzdělání jeho absolventům řadu výhod. 
Ve  většině vyspělých zemí nacházejí vysokoškoláci 
v porovnání s méně vzdělanými lidmi snadněji zaměst‑
nání a jsou méně ohroženi nezaměstnaností. Jejich prá‑
ce je kvalifikovanější a zpravidla i zajímavější. V nepo‑
slední řadě za ni dostávají vyšší odměnu. Zároveň však 
platí, že výhody spojené se získáním vysokoškolského 
vzdělání však zdaleka neplatí všude a  pro každého 
a také v každém období.

Prakticky všechny výše zmíněné trendy a faktory lze 
vztáhnout i na situaci vysokoškolského vzdělávání a jeho 
vztahu s  trhem práce v  České republice v  posledních 
15 letech. Demografický pokles, strukturální proměny 
pracovní síly, expanze terciárního vzdělávání a vliv hos‑
podářských cyklů synergicky proměňují celkový rozsah 
a  strukturu přechodu absolventů škol na pracovní trh. 
Z toho vyplývající významné změny mohou vést v růz‑
ných fázích k  problémům, a  to jak na  straně nabídky 
(absolventi škol, kteří na pracovním trhu nenajdou oče‑
kávané uplatnění), tak i poptávky po pracovní síle (za‑
městnavatelé, kteří na  pracovním trhu nenajdou nové 
absolventy s kvalifikací, kterou požadují).

Jako velmi dobré měřítko zaměstnatelnosti absolven‑
tů na trhu je považována jejich míra nezaměstnanosti. Je 
však třeba brát v potaz, že zaměstnanost a nezaměst‑
nanost nezávisí jen na kvalitě získaného vzdělání. V roz‑
vinutých zemích světa hraje často zásadní roli celková 
ekonomická situace země (rostoucí míra nezaměstna‑
nosti v období recese nebo naopak dostatek pracov‑
ních míst v etapě růstu) a  s ní související úroveň kva‑
lifikačních požadavků na  pracovním trhu. Ekonomický 
vývoj v  minulých letech názorně ukázal, jak rychle se 
nedostatek pracovníků může proměnit v jejich nadbytek 
(ve většině zemí k tomu došlo během let 2007–2009). 
Míra nezaměstnanosti vysokoškoláků tedy souvisí s cel‑
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kovou mírou nezaměstnanosti. Ve většině evropských 
zemí je o třetinu až o polovinu nižší. Tento vztah je ob‑
dobný i pro nejmladší věkovou skupinu, která se na trhu 
práce vyskytuje. Zde platí, že zaměstnatelnost mladých 
absolventů vysokých škol je ve většině zemí příznivější 
než u mladých lidí vůbec, ale zároveň méně příznivá než 
zaměstnatelnost všech vysokoškoláků.

Míra nezaměstnanosti mladých vysokoškoláků je 
tedy do určité míry svázaná s  celkovou nezaměstna‑
ností, neplatí to však samozřejmě úplně. Výraznou 
roli můžou hrát překotné změny. Ty se můžou ode‑
hrát jednak na straně trhu práce: klasickým případem 
je nedávná ekonomická krize, která zpravidla vždy 
zasáhne výrazněji čerstvé absolventy než zkušenější 
pracovníky, kteří již mají pozici na trhu práce stabilizo‑
vanou. Na druhé straně může být vztah k celkové ne‑
zaměstnanosti ovlivněn vývojem na straně vzdělávání, 
a to například v podobě zásadních změn ve vzdělávací 
struktuře absolventů proudících na  trh práce. Česká 
republika, jak bude hned v následující kapitole detailně 
popsáno, se přitom právě řadí k zemím, kde k tako‑
výmto změnám nedávno došlo.

Samotná studie se skládá ze  čtyř základních ka‑
pitol. První kapitola stručně nastiňuje kvantitativ‑

ní vývoj v  počtech absolventů v  České republice 
v  posledních 15 letech. Druhá kapitola se zabývá 
nezaměstnaností absolventů terciárního vzdělávání 
České republiky ve  srovnání se situací v  ostatních 
zemích Evropské unie. Třetí, stěžejní kapitola této 
studie, je rozdělena do tří částí. První část podrobně 
popisuje datové zdroje o  počtech absolventů, po‑
čtech absolventů pokračujících ve  studiu a počtech 
nezaměstnaných absolventů a  obtížemi, které jsou 
s  využíváním těchto dat spojených, a  popisuje me‑
todologii výpočtu míry nezaměstnanosti. Druhá část 
analyzuje vývoj míry nezaměstnanosti absolventů vy‑
sokých škol v České republice v posledních 17 letech 
nejen ve svém celku, ale také podle stupně vzdělá‑
ní, zaměření fakulty, typu zřizovatele a  pro jednot‑
livé vysoké školy. Třetí částí je pak tvořena zejména 
rozsáhlými tabulkami, které obsahují aktuální údaje 
o  absolventech, dále ve  studiu pokračujících absol‑
ventech, nezaměstnaných absolventech a  mírách 
nezaměstnanosti pro všechny veřejné a  soukromé 
vysoké školy a fakulty České republiky. Čtvrtá kapi‑
tola na případech čtyř zemí (Slovenska, Itálie, Spoje‑
ného království a Francie) ukazuje, jakými způsoby je 
nezaměstnanost absolventů vysokých škol na úrov‑
ni jednotlivých institucí vysokoškolského vzdělávání 
sledována v zahraničí.
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Vývoj počtu absolventů vysokých škol

V  České republice byl tradičně podíl vysokoškolá‑
ků na  pracovním trhu oproti jiným rozvinutým zemím 
poměrně nízký. Názorně to ukazuje situace ze  začátku 
21. století. Ve srovnání s dalšími 27 současnými zeměmi 
Evropské unie měla Česká republika šestý nejnižší podíl 
terciárně vzdělaných2 v dospělé populaci. Konkrétně byl 
v roce 2002 v populaci vymezené věkem 25 až 64 let ab‑

2 Mezinárodní komparace vysokého školství pracují s termínem terciár‑

ní vzdělávání, které zahrnuje veškeré standardní vzdělávání navazující 

na dosažené střední vzdělání a vede k získání vyššího stupně vzdělání. 

Ve  shodě s mezinárodní definicí a  klasifikací ISCED je do  terciárního 

vzdělávání v České republice zahrnuto studium na všech vysokých ško‑

lách (veřejných, soukromých i státních), na vyšších odborných školách 

a menší část pomaturitního studia na konzervatořích. Podobným způ‑

sobem vymezují konkrétní (specificky národní) obsah pojmu terciární 

solventem vysoké školy zhruba každý devátý (11,8 %)3. 
Méně vysokoškoláků měly již jen čtyři země z jihu Evropy 
a Slovensko. Průměr za celou Evropskou unii byl téměř 
dvakrát tak vyšší. Prakticky stejný podíl terciárně vzděla‑
ných ve věkové skupině 25 až 34 let ukazuje na to, že se 
před rokem 2002 podíl vysokoškoláků v populaci dlouho‑
době příliš neměnil: bylo to pouze 11,9 %.

vzdělávání i ostatní země EU. Tato studie se zaměřuje na absolventy 

vysokých škol. Většina mezinárodních statistik však není schopna odlišit 

vysokoškolské vzdělání od ostatního terciárního vzdělání a uvádí pouze 

údaje za terciární vzdělání jako celek. I proto budeme používat v této 

studii termíny terciární a vysokoškolské jako ekvivalenty, i když jimi sa‑

mozřejmě nejsou.

3 Zdrojem dat v této části je Eurostat. Více o těchto datech viz část „Me‑

todologie dat pro mezinárodní srovnání – EUROSTAT a VŠPS“.
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Je obecně známé, že české vysoké školství prošlo 
od  té doby masivním kvantitativním růstem. Strmý 
růst nastal zejména mezi roky 2002 a 2012. Mezi těmi‑
to roky se počet českých absolventů našich vysokých 
škol zvýšil 2,8krát. V absolutních číslech to znamenalo 
nárůst z 30,5 na necelých 86 tisíc4 absolventů. V roce 
2012 tedy absolvovalo vysokou školu o  více než 55 
tisíc osob více než deset let předtím. Od té doby za‑
čal počet absolventů však opět poměrně rychle klesat. 
V roce 2017 tak absolvovalo vysokou školu již jen ne‑
celých 64 tisíc osob a i když ještě nemáme data za celý 
rok 2018, dá se očekávat pokles zhruba na hranici 60 
tisíc absolventů.

Předešlý strmý růst byl převážně „způsoben“ ab‑
solventy bakalářského studia, kteří však ve velké míře 
ve vysokoškolském studiu dále pokračují; dnes se to 
týká zhruba 63 % z  nich, což je znatelně méně než 
v letech 2008 až 2011, kdy se tento podíl pohyboval 
mezi 71 a 74 %. Zároveň je to také návrat k  situaci, 
která panoval před těmito roky. Obecně vysoký podíl 
dále pokračujících bakalářů v minulosti způsobil přeci 
jen pomalejší růst absolventů vstupujících na trh prá‑
ce, než byl růst celkového počtu absolventů. Zatímco 
v roce 2002 vstoupilo na trh práce (neboli přesněji ře‑
čeno, nepokračovalo v dalším vysokoškolském studiu) 
asi 22,5 tisíce absolventů vysokých škol, v roce 2012 
jich bylo necelých 52 tisíc. Jejich počet se tak zvýšil 
2,3krát. Stejně jako v případě všech absolventů došlo 
i u absolventů vstupujících na trh práce od roku 2012 
k výraznému poklesu, takže v roce 2017 jich bylo již 
jen necelých 39 tisíc.

Proč vlastně k těmto poměrně masivním změnám 
v České republice došlo? Vysvětlení je poměrně jedno‑

4 Jedná se o  hodnoty pouze za  veřejné a  soukromé vysoké školy. Při 

připočtení absolventů za státní vysoké školy by tento počet byl ještě 

o něco málo vyšší, celkový trend by to však nijak neovlivnilo. Zdroj dat 

je databáze Sdružených informací matrik studentů, MŠMT (zkráceně 

SIMS).

duché. Zásadní vliv mělo výrazné zvyšování podílu při‑
jímaných mladých lidí na vysokou školu během konce 
90. let minulého století a zejména v prvním desetiletí 
21. století. To následně vedlo k tomu, že zatímco ještě 
v roce 2002 absolvovalo vysokou školu zhruba 15 % 
z populačního ročníku, o deset let později to bylo již 
přes 40 %. To v souladu s tím, že vysokou školu v té 
době absolvovaly převážně ještě populačně poměrně 
silné ročníky lidí narozených v 80.  letech 20.  století, 
vedlo k výše popsanému masivnímu růstu absolutních 
hodnot počtu absolventů vysokých škol. V  té době 
však již byl zastaven obrovský růst podílu přijímaných 
na vysokou školu, a proto se i posléze ustálil podíl ab‑
solvujících z  populačního ročníku mírně pod hranící 
40 %. Zároveň s tím však začínají absolvovat výrazně 
populačně slábnoucí ročníky lidí narozených v 90. le‑
tech. Důsledkem je tedy značný pokles počtu absol‑
ventů, který však bude i  nadále pokračovat a  to až 
zhruba do roku 2022, kdy by podle hrubého odhadu 
mělo ročně absolvovat vysokou školu asi 54 tisíc osob, 
přičemž zhruba 33 tisíc z nich vstoupí na trh práce.

Tyto změny se samozřejmě musely zásadním způ‑
sobem odrazit ve  výši podílu vysokoškoláků v  po‑
pulaci. Tento podíl se mezi roky 2002 a 2017 zvýšil 
již ze zmiňovaných 11,8 % na 23,9 %. V podstatě se 
tedy zdvojnásobil. Ve srovnání se zbytkem Evropské 
unie se však naše pozice příliš nezměnila. Naopak, 
Česká republika si v pořadí zemí EU podle zastou‑
pení terciárně vzdělaných v dospělé populaci opro‑
ti roku 2002 ještě o  jedno místo pohoršila, takže 
v současné době mají menší podíl jen v Rumunsku, 
Itálii, Slovensku a Chorvatsku. Průměr za celou Ev‑
ropskou unii je 31,4 %. I  přes masivní růst na  tom 
není Česká republika o mnoho lépe ani při srovnání 
mladších věkových skupin ve věku 25‑34 let. V rámci 
ní tvoří absolventi terciárního vzdělání téměř přes‑
ně jednu třetinu z  populace, ve  srovnání s  dalšími 
27 zeměmi EU to však stačí pouze na  22.  místo. 
Na  druhou stranu tempo růstu (změna z  necelých 
12 na necelých 34 %) bylo po Slovensku a Maltě třetí 
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nejvyšší. Zároveň také platí, že průměr za celou EU 
(39 %) není o mnoho vyšší, než je současná hodnota 
v České republice. Ukazuje to na poměrně výraznou 
podobnost vzdělávacích politik napříč zeměmi EU, 
které se snaží působit v souladu se sdělením Evrop‑
ské komise ze  září 2011, které povzbuzuje členské 
země k dalšímu růstu podílu vysokoškoláků v popu‑
laci. Jejím cílem je zvýšit průměrný podíl absolventů 
s  vysokoškolským diplomem v  zemích EU na  40 % 
do roku 2020.

Ve  všech zemích kromě Finska (kde je však po‑
díl vysokoškoláků dlouhodobě jeden z nejvyšších) je 
podíl vysokoškoláků vyšší ve  věkové skupině 25 až 
34 let než v celé dospělé populaci. To jasně svědčí 
o  výrazné snaze navyšovat zastoupení vysoce kva‑
lifikovaných lidí v  pracovní síle prakticky v  celé Ev‑
ropské unii. Zajímavé ovšem jistě je, že nejvyšších 
hodnot v nejmladší věkové kategorii nedosahují nej‑
vyspělejší evropské státy, ale Kypr, Litva a Irsko, kde 

je podíl vysokoškoláků ve věkové skupině 25 až 34 
let vyšší než 50 %.

I přes výrazný nárůst podílu mladých lidí, kteří v České 
republice absolvují vysokou školu, potrvá ještě poměrně 
dlouho, než se tyto změny projeví v rámci celé produk‑
tivní populace. Nárůst podílu v celé populaci bude na‑
víc výrazně zpomalován prudce klesající demografickou 
křivkou, kdy se do odpovídajícího věku absolvování vy‑
soké školy dostávají stále početně slabší ročníky.

O  graduálním růstu ostatně vypovídá i  následují‑
cí graf. Ten jasně ukazuje růst podílu vysokoškoláků 
ve věkové skupině 25 až 34 let po celé sledované ob‑
dobí, avšak k strmému růstu došlo pouze mezi roky 
2007 a  2013. Od  té doby došlo k  jeho výraznému 
zvolnění. Zároveň je vidět, jak je růst v celé populaci 
mnohem pozvolnější, což vede samozřejmě k  tomu, 
že vzdělanostní struktura mladších a starších ročníků je 
čím dál tím více odlišnější.
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Dalším zajímavým faktem, který graf  ukazuje, je 
značné zvyšování podílu žen mezi vysokoškolskou 
populací. Tento fakt je odrazem poměrně výrazné 
feminizace českého vysokého školství. Podíl žen mezi 

absolventy terciárního vzdělání vzrost během za 15 let 
ze 47 % na 58 %. Jde o jasně nejvyšší nárůst mezi ze‑
měmi Evropské unie.
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Nezaměstnanost absolventů vysokých škol  

v mezinárodním srovnání

Metodologie dat pro mezinárodní 
srovnání – EUROSTAT a VŠPS

Aby bylo možné srovnat situaci v České republice 
s ostatními zeměmi je potřeba mít srovnatelná data. 
Taková jsou dostupná na stránkách statistického úřa‑
du Evropské unie Eurostat (https://ec.europa.eu/
eurostat/data/database). Eurostat veškerá svoje data 
získává od  organizací pověřených jednotlivými člen‑
skými státy ke shromažďování statistických dat na  je‑
jich území. V České republice je touto autoritou Český 
statistický úřad. Ten při výpočtech údajů o počtech lidí 
podle vzdělání a  jejich zaměstnanosti vychází z Výbě‑
rového šetření pracovních sil (tzv. VŠPS).

Z  pohledu zjišťování míry nezaměstnanosti je dů‑
ležité, jak jsou chápáni a  definováni nezaměstnaní. 
Za nezaměstnané se podle mezinárodně srovnatelné 
metodiky považují všechny osoby patnáctileté a starší, 
obvykle bydlící na sledovaném území, které v průběhu 
referenčního týdne souběžně splňovaly 3 podmínky 
ILO (Mezinárodní organizace práce):

• nebyly zaměstnané,

• byly připraveny k nástupu do práce, tj., během 
referenčního období byly k disposici okamžitě 
nebo nejpozději do 14 dnů pro výkon placené‑
ho zaměstnání nebo sebezaměstnání,

• v  průběhu posledních 4 týdnů hledaly aktivně 
práci (prostřednictvím úřadu práce nebo sou‑
kromé zprostředkovatelny práce, přímo v pod‑
nicích, využíváním inzerce, podnikáním kroků 

pro založení vlastní firmy, podáním žádosti 
o pracovní povolení a  licence nebo jiným způ‑
sobem).

Mezi nezaměstnané patří i  osoby, které nehledají 
práci, protože ji již našly a  jsou schopny ji nastoupit 
nejpozději do 14 dnů.

Míra nezaměstnanosti je vypočítána jako podíl po‑
čtu nezaměstnaných vůči počtu ekonomicky aktivních, 
přičemž ekonomicky aktivní jsou všichni, kdo jsou za‑
městnaní nebo nezaměstnaní.

Zařazení do této kategorie nesouvisí s kategorií re‑
gistrovaných uchazečů o zaměstnání na úřadech práce 
a ani s faktem, zda tyto osoby pobírají či nepobírají pří‑
spěvek v nezaměstnanosti či jiné sociální dávky nebo 
příspěvky. Tyto údaje jsou využity v části zabývající se 
detailní analýzou nezaměstnanosti absolventů jednotli‑
vých vysokých škol a fakult.

Více o metodologii VŠPS viz https://www.czso.cz/
csu/czso/zam_vsps.
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Nezaměstnanost absolventů vysokých 
škol v Evropě

Nejprve se podívejme na srovnání měr nezaměst‑
nanosti mladých (20–34 let) absolventů vysokoškol‑
ského vzdělávání v  rámci zemí Evropské unie. Co je 
patrné na první pohled, jsou obrovské rozdíly. Zatímco 
na jedné straně jsou země jako Česká republika, Malta, 
Německo a Maďarsko s méně než 3 % nezaměstnaný‑
mi mezi ekonomicky aktivními, na jihu Evropy v zemích 
jako je Chorvatsko, Portugalsko, Itálie, Kypr, Španělsko 
a Řecko je míra nezaměstnanosti mladých vysokoško‑
láků 14 % a vyšší (v případě Řecka dokonce více než 
27 %).

Česká republika je země, kde je míra nezaměstna‑
nosti mladých vysokoškoláků v  rámci Evropské unie 
dlouhodobě jedna z  nejnižších. Poměr míry neza‑
městnanosti mladých vysokoškoláků v České republi‑
ce a ve zbytku Evropské unie byl přitom v posledních 

15 letech velmi konzistentní. V podstatě se po celou 
dobu pohyboval někde v rozpětí 0,4 až 0,55 (míra ne‑
zaměstnanosti v  ČR / míra nezaměstnanosti v  EU). 
V roce 2017 však došlo k výraznému poklesu na 0,28. 
Hodnota míry nezaměstnanosti absolventů terciární‑
ho vzdělání v České republice pak klesla na pouhých 
1,9 %, což bylo v rámci Evropské unie vůbec nejméně.

Již na  prvního pohled je tedy poměrně jasné, že 
míra nezaměstnanosti mladých vysokoškoláků s jejich 
podílem v populaci spolu navzájem při srovnání situ‑
ace v jednotlivých zemích EU prakticky vůbec nesou‑
visí. Na  jedné straně máme země s  nízkým podílem 
terciárně vzdělaných a nízkou mírou nezaměstnanosti 
(např. Česká republika, Maďarsko), na  druhé straně 
země z jihu Evropy jako Itálie a Portugalsko, které mají 
vysokou míru ale nízký podíl. Mnohem větší souvis‑
lost lze hledat s celkovou nezaměstnaností. Aby bylo 
možné co nejlépe vyjádřit, jaká je pozice na trhu práce 
mladých vysokoškoláku s ohledem na jejich zaměstna‑
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telnost, byla vypočtena míra, která vyjadřuje poměr 
míry nezaměstnanosti terciárně vzdělaných ve věku 20 
až 34 let a míry nezaměstnanosti ostatní ekonomicky 
aktivní populace ve věku 15 až 64 let.

V průměru se zaměstnatelnost na  trhu práce mla‑
dých vysokoškoláků ve srovnání s ostatními ekonomic‑
ky aktivními v  Evropské unii až do  roku 2014 mírně 
zhoršovala. Od té doby však nabral trend opačný směr. 
Celkově se v 10 zemích poměr míry nezaměstnanosti 
terciárně vzdělaných ve věku 20 až 34 let a míry ne‑
zaměstnanosti ostatní ekonomicky aktivní populace 
ve věku 15 až 64 let mezi roky 2002 a 2017 snížil (si‑
tuace mladých vysokoškoláků se tedy relativně zlepši‑
la) a naopak v 18 zemích se poměr zvýšil (zde naopak 
došlo ke  zhoršení situace). Vzhledem k  tomu, že se 
zastoupení absolventů v produktivní populaci ve všech 
zemích zvětšilo, dalo by se předpokládat, že toto zvý‑
šení se zhoršující se zaměstnatelností souvisí. Nebo‑
li že bude platit, čím vyšší růst podílu mladých vyso‑
koškoláků v  populaci, tím rychlejší růst poměru míry 

nezaměstnanosti terciárně vzdělaných mladších 34 let 
a míry nezaměstnanosti ostatní ekonomicky aktivní po‑
pulace. Do jisté míry tomu tak opravdu je. Na druhou 
stranu je však řada zemí, kde došlo k výraznému růstu 
podílu mladých vysokoškoláků v produktivní populaci 
a jejich relativní pozice na trhu práce z pohledu zaměst‑
natelnosti se nezhoršila anebo jen málo (Portugalsko, 
Itálie, Malta). Samozřejmě ne vždy to nutně znamená 
pozitivní zprávu. Například v  Portugalsku míra neza‑
městnanosti terciárně vzdělaných ve  věku 20‑34 let 
výrazně rostla, avšak stejně tak zde rostla i míra neza‑
městnanosti všech ostatních. Naopak v  Německu se 
situace mladých vysokoškoláků sice relativně zhoršila, 
jejich míra nezaměstnanosti v roce 2017 je však ve sku‑
tečnosti nižší než v roce 2002 (a navíc velice nízká), jen 
míra nezaměstnanosti všech ostatních se snížila ještě 
více.

V podstatě velice podobná situace nastala v České 
republice s tím, že u nás však rostl podíl mladých lidí 
s terciárním vzděláním mnohem razantněji než v Ně‑
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mecku. Díky tomu vzrostl poměr míry nezaměstna‑
nosti terciárně vzdělaných ve věku 20 až 34 let a míry 
nezaměstnanosti ostatní ekonomicky aktivní populace 
ve  věku 15 až 64 let mezi roky 2002 a  2016 z  0,35 
na  0,76. Při výrazném snížení míry nezaměstnanosti 
mladých vysokoškoláků se však tento koeficient v roce 
2017 skokově snížil na 0,6.

Přehledně vývoj zaměstnatelnosti mladých vysoko‑
školáků v posledních 16 letech shrnuje následující graf. 
V něm jsou znázorněny tři druhy ukazatelů. Za prvé se 
jedná o podíl ekonomicky aktivních absolventů terciár‑
ního vzdělávání ve věku 20 až 34 let z celé ekonomic‑
ky aktivní populace a z ekonomicky aktivní populace 
stejné věkové skupiny. Oba tyto podíly v průběhu let 
poměrně rovnoměrně rostly. V  případě zastoupe‑
ní mladých vysokoškoláků v  rámci dospělé populace 
došlo mezi roky 2002 a 2017 k růstu ze zhruba 3,5 % 
na necelých 8 % a v případě zastoupení mladých vyso‑
koškoláků mezi svými vrstevníky se podíl zvýšil z 9 % 

na necelých 29 %. Tyto hodnoty samozřejmě v pod‑
statě jen v trochu jiné podobě dokládají již výše popsa‑
né – výrazné zvýšení přísunu mladé kvalifikované síly 
na trh práce.

Za druhé jsou v grafu znázorněny troje míry neza‑
městnanosti – celková míra nezaměstnanosti (přesně 
řečeno míra nezaměstnanosti populace ve věku 15 až 
64 let), míra nezaměstnanosti mladých lidí ve věku 20 
až 34 let a míra nezaměstnanosti terciárně vzdělaných 
opět ve věku 20 až 34 let. Celková míra nezaměstna‑
nosti se nejprve z maxima 8,3 % v roce 2004 poměrně 
prudce snižovala na téměř poloviční (4,4 %) hodnotu 
v roce 2008. Poté však přišla ekonomická krize a míra 
nezaměstnanosti opět během dvou let strmě vzrostla 
na 7,4 % v roce 2010. Po několika letech stability se její 
hodnota začala výrazně snižovat až na hodnotu pou‑
hých 2,9 % v roce 2017. Stejně jako v případě míry ne‑
zaměstnanosti mladých vysokoškoláků se jedná o nej‑
nižší hodnotu v rámci celé Evropské unie.
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Vývoj míry nezaměstnanosti mladých lidí (20 až 34 
let) do značné míry kopíruje celkovou míru nezaměst‑
nanosti. Zároveň platí, že v dobách s celkovou vysokou 
úrovní nezaměstnanosti je míra nezaměstnanosti mladé 
populace výrazně vyšší než celková, v době nízké neza‑
městnanosti se rozdíl zmenšuje. Tento průběh tak potvr‑
zuje tezi, že ekonomická recese zpravidla vždy zasáhne 
výrazněji čerstvé absolventy než zkušenější pracovníky. 
Míra nezaměstnanosti mladých vysokoškoláků kopíro‑
vala celkovou míru nezaměstnanosti o něco méně. Mezi 
roky 2002 až 2008 se její hodnota pohybovala mezi 
2,3 % (v roce 2007) a 3,9 %. Následně i v důsledku eko‑
nomické krize došlo skokově k růstu na hodnoty kolem 
4,5 %, kde se pohybovala až do roku 2014. Od té doby, 
obdobně jako v případě celkové míry nezaměstnanos‑
ti, došlo k značnému poklesu až na již zmíněných 1,9 % 
v roce 2017.

Vztah nezaměstnanosti mladých vysokoškoláků 
a nezaměstnanosti ostatních ukazuje poslední dvojice 

ukazatelů. Jedná se o  poměr míry nezaměstnanosti 
vysokoškoláků ve věku 20 až 34 let a  (v prvním pří‑
padě) míry nezaměstnanosti všech ostatních5 ve věku 
15 až 64 let a (v druhém případě) míry nezaměstna‑
nosti všech ostatních ve věku 20 až 34 let. I když vývoj 
těchto dvou ukazatelů není ani zdaleka stabilní, po evi‑
dentním růstu v  prvních šesti sledovaných letech se 
pozice mladých vysokoškoláků na trhu práce ve vztahu 
k ostatním nijak zásadně neměnila (pomineme‑li urči‑
té meziroční výkyvy). Jak již však bylo zmíněno, v roce 
2017 se míra nezaměstnanosti mladých vysokoškoláků 
snížila výrazně více než u ostatních skupin a teprve čas 
ukáže, do  jaké míry se jedná o náhodný výkyv, nebo 
o nový trend.

Jak bylo ukázáno v  části o  expanzi vysokoškoláků 
v České republice, mnohem výrazněji se na  této ex‑

5 Pro upřesnění, jedná se o míru nezaměstnanosti všech v dané věkové 

skupině kromě terciárně vzdělaných ve věku 20–34 let.
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panzi podílely ženy. To samozřejmě vede k  otázce, 
zda ženy nezačaly mít výraznější problémy s  naleze‑
ním práce než muži. Následující graf  ukazuje, že míra 
nezaměstnanosti mladých vysokoškolaček byla v  po‑
sledních 15 letech kromě roku 2009 vždy vyšší než 
míra nezaměstnanosti mladých vysokoškoláků. Rozdíly 

mezi oběma měrami však podléhají značným výkyvům 
a  nelze pozorovat nějaký jednoznačný trend. V  po‑
sledních dvou letech je však míra nezaměstnanosti žen 
přeci jen znatelně vyšší (v roce 2017 2,5 % ve srovnání 
1,2 % v případě mužů), samozřejmě i tak je vzhledem 
k celkové situaci velice nízká.
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Nezaměstnanost absolventů vysokých škol v České republice

Zdroje a metodologie národních dat

V předchozí části jsme vycházeli zejména z údajů Eu‑
rostatu, kam za Českou republiku dodává údaje Čes‑
ký statistický úřad. Pokud však chceme jít do větších 
podrobností a podívat se zejména na to, jak si na trhu 
práce vedou absolventi jednotlivých vysokých škol 
a fakult, nejsou tato data dostatečně detailní. Proto je 
nutné použít údaje, které detailní informace o absol‑
ventech zaznamenávají.

Následující data o  nezaměstnanosti absolventů 
vysokých škol pocházejí ze dvou zdrojů. Údaje o ne‑
zaměstnaných absolventech sbírají jednotlivé úřa‑
dy práce v ČR a zpracovávají se v gesci Ministerstva 
práce a sociálních věcí pravidelně dvakrát ročně, vždy 
k 30. dubnu a k 30. září. Nezaměstnaným absolventem 
je na úřadu práce registrovaný uchazeč o zaměstnání, 
který absolvoval školu nejdéle před dvěma roky. Údaje 
se tedy týkají tzv. registrované nezaměstnanosti, která 
se liší od používané mezinárodně srovnatelné definice 
ILO (International Labour Organization). Registrovaná 
nezaměstnanost bývá odlišná, v některých případech 
o něco vyšší, jindy nižší. U absolventů může být nižší, 
jelikož ze zákona mají nárok na podporu pouze teh‑
dy, pokud v posledních třech letech alespoň půl roku 
prokazatelně pracovali. Protože však za ně stát – v pří‑

padě registrace na úřadu práce – platí pojištění, mají 
nezaměstnaní absolventi motivaci se na úřad přihlásit.

Data o nezaměstnaných zveřejňuje MPSV na svém 
integrovaném portále od  roku 2002  – https://por‑
tal.mpsv.cz/sz/stat/abs/polo. Podrobné údaje o ne‑
zaměstnaných absolventech nejen vysokých škol se 
nachází v  souboru „Absolventi podle škol a  oborů_
MMRR6. Soubor v současnosti zahrnuje údaje o neza‑
městnaných absolventech tříděných na základě kombi‑

nace šestnácti charakteristik – viz následující obrázek 
souboru ze září 2018.

Podoba a obsah souboru prošel v minulosti mírnými 
změnami, vždy (až na roky 2012 a 2013, více o tom v ná‑
sledujícím textu) však obsahoval dostatečné informace 
o okrese místa nezaměstnanosti, absolvované škole, ab‑
solvované fakultě, stupni vzdělání a období, kdy absol‑
vent absolvoval. K  identifikaci vystudované školy slouží 
primárně kód IČO, k identifikaci fakulty slouží kód IZO. 

6 Toto je obecný zápis názvu souboru, MM je ve  skutečnosti nahraze‑

no číselným označením příslušného měsíce, RR je nahrazeno číselným 

označením příslušného roku. Název souboru se v historii mírně měnil. 

Poslední zveřejněný soubor ze září 2018 má tak název Absolventi podle 

škol a oborů_0918.
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3 Nezaměstnanost absolventů vysokých škol v České 
republice 

3.1 Zdroje a metodologie národních dat 

V předchozí části jsme vycházeli zejména z údajů Eurostatu, kam za Českou republiku dodává údaje 
Český statistický úřad. Pokud však chceme jít do větších podrobností a podívat se zejména na to, jak si 
na trhu práce vedou absolventi jednotlivých vysokých škol a fakult, nejsou tato data dostatečně 
detailní. Proto je nutné použít údaje, které detailní informace o absolventech zaznamenávají. 

Následující data o nezaměstnanosti absolventů vysokých škol pocházejí ze dvou zdrojů. Údaje o 
nezaměstnaných absolventech sbírají jednotlivé úřady práce v ČR a zpracovávají se v gesci Ministerstva 
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absolventem je na úřadu práce registrovaný uchazeč o zaměstnání, který absolvoval školu nejdéle před 
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nezaměstnanost bývá odlišná, v některých případech o něco vyšší, jindy nižší. U absolventů může být 
nižší, jelikož ze zákona mají nárok na podporu pouze tehdy, pokud v posledních třech letech alespoň 
půl roku prokazatelně pracovali. Protože však za ně stát – v případě registrace na úřadu práce – platí 
pojištění, mají nezaměstnaní absolventi motivaci se na úřad přihlásit. 

Data o nezaměstnaných zveřejňuje MPSV na svém integrovaném portále od roku 2002 –
https://portal.mpsv.cz/sz/stat/abs/polo. Podrobné údaje o nezaměstnaných absolventech nejen 
vysokých škol se nachází v souboru „Absolventi podle škol a oborů_MMRR6. Soubor v současnosti 
zahrnuje údaje o nezaměstnaných absolventech tříděných na základě kombinace šestnácti 
charakteristik – viz následující obrázek souboru ze září 2018. 

 

 Podoba a obsah souboru prošel v minulosti mírnými změnami, vždy (až na roky 2012 a 2013, více o 
tom v následujícím textu) však obsahoval dostatečné informace o okrese místa nezaměstnanosti, 
absolvované škole, absolvované fakultě, stupni vzdělání a období, kdy absolvent absolvoval. 
K identifikaci vystudované školy slouží primárně kód IČO, k identifikaci fakulty slouží kód IZO. 

                                                            
6 Toto je obecný zápis názvu souboru, MM je ve skutečnosti nahrazeno číselným označením příslušného měsíce, 
RR je nahrazeno číselným označením příslušného roku. Název souboru se v historii mírně měnil. Poslední 
zveřejněný soubor ze září 2018 má tak název Absolventi podle škol a oborů_0918.  

Absolventi v evidenci ÚP ČR podle škol a oborů k 30. 9. 2018 MPSV - VEŘ

Kód 
okresu

Název okresu IČO IZO Název školy Adresa školy
Kód oboru 

KKOV/SOV
Název oboru KKOV/SOV

Forma 
Studia

Celkem Dívek
Z Celkem 

dosažitelní
Z Dívek 

dosažitelní
Dosud 

nepracovali

Počet absolventů 
v evidenci ÚP ČR, 

kteří ukončili školu 
v období 1. 5. 2018 - 

30. 9. 2018

Počet absolventů 
v evidenci ÚP ČR, 

kteří ukončili školu 
v období 1. 10. 2017 - 

30. 9. 2018

3100 Hlavní město Praha00069221 000069221 Česká zahradnická akademi        sady Na Polabí č.p. 411/72, 27    41-44-M/001 Zahradnictví DA 1 0 1 0 1 1 1
3100 Hlavní město Praha00073172 107830302 Střední odborné učiliště ze       nám. Republiky č.p. 86, 38001    23-68-H/01 Mechanik opravář mot   DE 1 0 1 0 0 0 0
3100 Hlavní město Praha00173843 000173843 Střední škola stavebních ře    Pražská č.p. 636/38, 64200 Brn   36-52-H/001 Instalatér DE 1 0 1 0 0 0 0
3100 Hlavní město Praha00191191 130001180 Střední průmyslová škola st  Sokolovská č.p. 150, 53354 Ry   33-56-H/01 Truhlář DE 1 0 1 0 1 1 1
3100 Hlavní město Praha00216208 800111109 1. lékařská fakulta UK PrahaKateřinská č.p. 1660/32, 1200      51-03-T/000 Všeobecné lékařství PR 10 7 10 7 9 10 10
3100 Hlavní město Praha00216208 800111109 1. lékařská fakulta UK PrahaKateřinská č.p. 1660/32, 1200      51-03-V/000 Všeobecné lékařství DE 2 2 2 2 2 2 2
3100 Hlavní město Praha00216208 800111109 1. lékařská fakulta UK PrahaKateřinská č.p. 1660/32, 1200      53-45-R/022 Adiktologie PR 1 1 1 1 0 0 0
3100 Hlavní město Praha00216208 800111206 3. lékařská fakulta UK PrahaRuská č.p. 2411/87, 10000 Pra     51-03-T/000 Všeobecné lékařství DE 2 1 2 1 2 2 2
3100 Hlavní město Praha00216208 800111303 2. lékařská fakulta UK PrahaV úvalu č.p. 84/1, 15000 Praha    51-03-T/065 Všeobecné lékařství PR 2 1 2 1 2 2 2
3100 Hlavní město Praha00216208 800111303 2. lékařská fakulta UK PrahaV úvalu č.p. 84/1, 15000 Praha    51-03-V/000 Všeobecné lékařství DE 2 2 2 2 1 2 2
3100 Hlavní město Praha00216208 800111401 UK - lékařská fakulta Plzeň Husova č.p. 654/3, 30100 Plze   51-03-T/000 Všeobecné lékařství DE 1 1 1 1 1 1 1
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K identifikaci okresu slouží „Kód okresu“7. Stupeň vzdě‑
lání je identifikován písmenem v názvu oboru KKOV/
SUV8. Dalším důležitým údajem jsou počty nezaměstna‑
ných podle doby, která uběhla od absolvování. Ve sloup‑
ci „Celkem“ je počet nezaměstnaných, kteří absolvovali 
v  posledních dvou letech. Sloupec „Počet absolventů 
v  evidenci ÚP ČR, kteří ukončili školu v  období 1.  5. 
2018 – 30. 9. 2018“9 udává počet nezaměstnaných v po‑
sledním půlroce10. Sloupec „Počet absolventů v evidenci 
ÚP ČR, kteří ukončili školu v období 1. 10. 2017 – 30. 9. 
2018“ udává počet nezaměstnaných v posledním roce. 
Kromě těchto tří údajů (absolventi 0–2 roky, 0–½ roku, 
0–1 rok), lze vypočítat počty absolventů podle doby 
uplynulé od absolvování ještě pro tři časové období (ab‑
solventi ½–1 rok, ½–2 roky a 1–2 roky).

Obecně tato data vyžadují poměrně dost úprav. 
Kromě očištění dat o absolventy jiných než vysoko‑
školských stupňů vzdělání se jedná zejména o  pro‑
blémy s chybějícím kódem IZO, neboli identifikáto‑
rem fakulty. Fakulta pak musí být dohledána pomocí 
kombinace informací o názvu školy (ne vždy název 
fakulty obsahuje) a  o  vystudovaném oboru/studij‑
ním programu11. Tímto způsobem bylo možné sou‑

7 Tento údaj je využíván při výpočtu koeficientu náročnosti trhu práce 

a standardizované míry nezaměstnanosti.

8 Vysokoškolské stupně vzdělání jsou označeny takto: R  – bakalářské 

vzdělání, T – magisterské vzdělání, V – doktorské vzdělání.

9 Jako příklad je opět uveden soubor ze září roku 2018, názvy ve starších 

souborech samozřejmě odpovídají příslušným datům.

10 Přesněji řečeno se v případě zářijových dat jedná o nezaměstnané, kteří 

absolvovali v posledních 5 měsících, a v případě dubnových dat se jedná 

o nezaměstnané, kteří absolvovali v posledních 7 měsících. Pro zjedno‑

dušení jsou však ve zbylém textu a ve všech analýzách vnímány tyto údaje 

jako půlroční.

11 Pro kontrolu vztahu škola – fakulta – studijní obor posloužily zejména 

specializované statistiky o počtech studentů a absolventů podle vysoké 

školy, fakulty a studijního programu a studijního oboru získané ze SIMS 

(tzv. Sdružené informace matrik studentů, MŠMT). Podobné informace 

jsou zveřejněny na webových stránkách http://www.infoabsolvent.cz/, 

bory upravit, aby byly plně využitelné pro výpočet 
míry nezaměstnanosti po školách, fakultách a stup‑
ních oborů. Výjimku tvoří bohužel roky 2012 a 2013.

V těchto letech bohužel MPSV přešlo na nový sys‑
tém shromažďování a  spravování dat o  nezaměstna‑
ných. Převod na nový systém způsobil MPSV řadu pro‑
blémů a kvalita dat se zhoršila. Výsledkem je bohužel 
to, že data od září 2012 do září 2013 již nemají tako‑
vou kvalitu12, aby bylo možné počítat míru nezaměst‑
nanosti i po  fakultách. Od roku 2014 naštěstí přešlo 
MPSV na staronový systém, takže je opět možné údaje 
po fakultách uvádět a analyzovat je. Za období od září 
2012 do  září 2013 je však možné analyzovat pouze 
údaje po školách a stupních vzdělání13.

Druhý zdroj údajů je databáze Sdružených Informa‑
cí Matrik Studentů, MŠMT (zkráceně SIMS). Z té byly 
získány údaje o  celkových počtech absolventů všech 
vysokých škol a o počtech těch, kteří po získání diplo‑
mu dále studují (například většina bakalářů pokračuje 
v  navazujícím magisterském studiu). Údaje z  matriky 
jsou definovány a  zpracovávány tak, aby plně odpo‑
vídaly termínům, kdy úřady práce sbírají údaje o ne‑

kde jsou informace o každém studijním oboru a studijním programu 

na každé vysoké škole a fakultě.

12 V čem špatná kvalita dat spočívá? Často chybí kód IZO a název 

fakult (poměrně často chybí oboje, tedy jak IZO, tak název fa‑

kulty)  – to se týká asi 40 % souboru. Kód KKOV je zapsán růz‑

nými formami (například  – T, 6 (T), 62 (T), 6208T, 6208T037, 

62‑08‑T/000), což svědčí o velice různorodém zpracovávání dat. 

Největším problémem je pak častý nesoulad mezi názvem fakulty 

(pokud je uveden) a uvedeným absolvovaným oborem, který spo‑

čívá v tom, že se daný obor na dané fakultě vůbec nevyučuje. Jak 

je v textu popsáno, poslední popsaný problém vykazují i soubory 

z ostatních let. Avšak je jich podstatně méně a často mají systema‑

tický charakter, takže jsou mnohem jednodušeji identif ikovatelné 

a opravitelné.

13 U naprosté většiny pozorování/řádků je jasně identifikovatelná absol‑

vovaná vysoká škola a stupeň dosaženého vzdělání.
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zaměstnaných absolventech. Vztahují se tedy také 
k 30. dubnu a k 30. září, jedná se o absolventy z po‑
sledních dvou let před příslušným datem a  je možné 
u nich identifikovat absolvovanou vysokou školu, fakul‑
tu, stupeň vzdělání a období absolvování.

Údaje do databáze dodávají samotné vysoké školy. 
Bohužel tak nečiní Policejní akademie ČR. Univerzi‑
ta obrany v  Brně pak dodává údaje jen o  některých 
svých absolventech. Pro oboje tyto státní vysoké školy 
tak není možné míru nezaměstnanosti počítat, což je 
škoda vzhledem k  tomu, že v  souborech o  počtech 
nezaměstnaných MPSV se nezaměstnaní těchto škol 
vyskytují. Jinak se však tato data jeví jako prakticky 
bezproblémová.

Pro účely této studie je tedy absolvent vysoké školy 
definován jako ten, kdo úspěšně absolvoval školu nej‑
déle dva roky před datem zjišťování. Datum ukončení 
studia odpovídá dni úspěšného vykonání poslední stát‑
ní zkoušky. Absolventem dále pokračujícím ve studiu 
se pak rozumí ten, kdo po ukončení studia zahájil další 
studium na vysoké škole a byl v něm k datu zjišťování 
stále ještě zapsán. Pod pojmem nezaměstnaný absol‑
vent se rozumí takový uchazeč o  práci registrovaný 
na  úřadu práce, který úspěšně ukončil školu nejdéle 
před dvěma lety.

Na  základě uvedených údajů lze zjistit míru neza‑
městnanosti absolventů vysokých škol, která se rov‑
ná počtu nezaměstnaných děleno rozdíl mezi celko‑
vým počtem absolventů a  počtem dále studujících.14 

14 Metodika výpočtu je tedy odlišná od té, kterou používá Národní ústav 

pro vzdělávání ve svých každoročních zprávách (viz např. Úlovec, Voj‑

těch, 2018) o nezaměstnanosti absolventů škol se středním a vyšším 

odborným vzděláním. Autoři těchto zpráv definují míru nezaměstna‑

nosti absolventů jako podíl absolventů – uchazečů o zaměstnání (ne‑

zaměstnaných absolventů) – k celkovému počtu absolventů. Počet ne‑

zaměstnaných je tak dáván do vztahu se všemi absolventy, bez ohledu 

na to, zda pokračují ve studiu či nikoliv. Ve své podstatě je tak zde spíše 

V předkládané analýze je navíc používána míra neza‑
městnanosti, která je váženým průměrem (podle po‑
čtu absolventů nepokračujících ve studiu) míry z 30. 4. 
a 30. 9. příslušného roku. Průměr je používán přede‑
vším proto, aby míra pokryla absolventy za celý rok.

Tato běžná míra nezaměstnanosti pak ukazuje sku‑
tečné šance na  uplatnění absolventů. Ty jsou však 
samozřejmě jiné v  Praze než v  Ústeckém nebo Mo‑
ravskoslezském kraji, bez ohledu na  to, kterou školu 
absolvent ukončil. Absolventi jednotlivých škol nastu‑
pují na regionální trhy práce, které jsou z hlediska pra‑
covních příležitostí dosti rozdílné. Pokud tedy chceme 
srovnávat jednotlivé vysoké školy a  fakulty a  jejich 
schopnost připravit své absolventy tak, aby si našli prá‑
ci, není zcela korektní je porovnávat podle běžné míry 
nezaměstnanosti absolventů například pražské a  os‑
travské školy. Proto byla vytvořena tzv. standardizo‑
vaná míra nezaměstnanosti, která je očištěná od vlivu 
různé míry nezaměstnanosti regionálních trhů práce. 
Nehraje u  ní roli, ve  kterých regionech si absolventi 
příslušné školy či fakulty hledají práci.

Výpočet standardizované míry nezaměstnanosti pro‑
bíhá následovně. Na základě měsíčních údajů o obecné 
míře nezaměstnanosti (od roku 2005 podílu nezaměst‑
naných osob15) je zkonstruován tzv. koeficient nároč‑

počítána míra neúspěšnosti, v tom smyslu, že úspěšný je ten, který, buď 

dále studuje, nebo je zaměstnaný.

15 Ministerstvo práce a  sociálních věcí (MPSV) ve  svých statistikách 

na okresní úrovni přešlo počínaje lednem 2013 na nový ukazatel regis‑

trované nezaměstnanosti v ČR s názvem „podíl nezaměstnaných osob“, 

který vyjadřuje podíl dosažitelných uchazečů o  zaměstnání (evidova‑

ných na úřadech práce) ve věku 15–64 let ze všech obyvatel ve stejném 

věku. Tento ukazatel nahrazuje doposud zveřejňovanou míru registro‑

vané nezaměstnanosti, která (podle mezinárodně platné definice ILO) 

poměřuje všechny dosažitelné uchazeče o zaměstnání pouze k ekono‑

micky aktivním osobám (tedy k tzv. pracovní síle). Aby byly údaje v čase 

pokud možno co nejvíce srovnatelné, je nový ukazatel MPSV „podíl 

nezaměstnaných osob“ (místo standardní „míry nezaměstnanosti“) po‑
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nosti okresních trhů práce (podíl okresní a republikové 
míry nezaměstnanosti) ke všem dubnovým i zářijovým 
termínům zjišťování.16 Váha každého nezaměstnaného 
absolventa je posléze upravena vynásobením převrá‑
cenou hodnotou koeficientu náročnosti podle toho, 
v jakém okresu byl absolvent hlášen jako nezaměstnaný 
(nezaměstnaní se hlásí podle místa trvalého bydliště). 
Tím v  konečném důsledku dochází ke  zmírnění vlivu 
nezaměstnaných absolventů z  problémových okresů. 
Standardizované (upravené) míry nezaměstnanosti se 
následně získají jako podíl upraveného (váženého) počtu 
nezaměstnaných a příslušného počtu absolventů nepo‑
kračujících ve studiu.

Údaje o počtech absolventů vysokých škol, počtech 
absolventů vysokých škol dále pokračujících ve studiu, 
počtech nezaměstnaných absolventů vysokých škol, 
mírách nezaměstnanosti absolventů vysokých škol, 
standardizovaných mírách nezaměstnanosti a  koefi‑
cientech náročnosti trhu práce po  jednotlivých vyso‑
kých školách a fakultách, pro roky 2002 až 2018 (vždy 
k dubnu i září), pro jednotlivé stupně vzdělání a pro 6 
různých období podle doby uplynulé od absolvování 
jsou veřejně dostupné na této webové aplikaci http://

užíván při výpočtu standardizované míry nezaměstnanosti absolventů 

vysokých škol nejen od roku 2013, ale i zpětně pro roky minulé. MSPV 

to umožnilo, neboť na svých stránkách zveřejnilo časovou řadu tohoto 

ukazatele na úrovni jednotlivých okresů od roku 2005. Údaje za starší 

roky jsou počítány s pomocí dříve používané míry nezaměstnanosti.

16 Koeficient vyjadřuje, na jak náročných trzích práce si nezaměstnaní 

absolventi v průměru hledají práci (tj. kde jsou přihlášeni na úřadu 

práce). V případě, že je koeficient náročnosti trhu práce rovný 1, zna‑

mená to, že si absolventi dané školy (případně fakulty, stupně vzdělání 

apod.) hledají práci v okresech, kde je průměrná míra nezaměstnanos‑

ti stejná jako v celé České republice. Je‑li koeficient větší než 1, hledají 

si práci na nadprůměrně náročných trzích práce; pokud je menší než 

1, je tomu naopak. Zajímavý, ale očekávatelný poznatek přitom je, 

že koeficient za všechny vysoké školy je dlouhodobě o něco nižší než 

1, což znamená, že celkově si absolventi vysokých škol hledají práci 

v regionech s nižší než průměrnou mírou nezaměstnanosti).

www.strediskovzdelavacipolitiky.info/svp/. Všechna 
data v této aplikaci byla zpracována a zveřejněna au‑
torem této studie.

Je však třeba upozornit na  obezřetnost při práci 
s  daty a  jejich hodnocením. Ze  statistického hlediska 
nejsou počty absolventů a  tedy samozřejmě i  počty 
nezaměstnaných absolventů v případech menších škol 
a fakult nijak velké. V důsledku to znamená, že i nepa‑
trný počet nezaměstnaných může vést k vysoké míře 
nezaměstnanosti. To pak platí dvojnásob, pokud jsou 
absolventi tříděni podle úrovně dosaženého vzdělání. 
Výsledky je pak v těchto případech třeba chápat spíše 
orientačně a vnímat zejména dlouhodobý trend, nebo 
si případně spočítat dlouhodobou (3 a víceletou) míru 
nezaměstnanosti.
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Vývoj míry nezaměstnanosti 
absolventů vysokých škol

Propojení podrobných a  úplných údajů o  počtech 
absolventů vysokých škol, počtech absolventů dále 
pokračujících ve studiu na vysoké škole a počtech ne‑
zaměstnaných absolventů na úrovni jednotlivých vyso‑
kých škol umožňuje analyzovat stav a vývoj zaměstna‑
telnosti absolventů vysokých škol v  České republice 
na celostátní úrovni, ale především na úrovni jednot‑
livých institucí.

Díky možnosti rozdělit absolventy vysokých škol 
do  tří období podle toho, jak dlouho před datem 
zjišťování ukončili studium, je navíc možné celkem 
podrobně zmapovat vývoj jejich zaměstnatelnosti při 
přechodu ze  školy na  trh práce. Jde o  období: 0–½ 
roku, ½–1 rok a 1–2 roky17.

Zdaleka nejvyšší je míra nezaměstnanosti úplně čer‑
stvých absolventů – tedy v prvním půlroce po absol‑
vování. Již během druhého půlroku míra nezaměstna‑
nosti prudce klesá. Vyjádřeno konkrétními hodnotami 
se v průměru v roce 2018 přihlásilo na úřadech práce 
jako nezaměstnaní během prvního půlroku po absol‑
vování 5,9 % absolventů, zatímco v  druhém půlroce 
to bylo 1,6 % a během druhého roku 1,3 %. Z těch‑
to údajů je patrné, že používat míru nezaměstnanosti 
úplně čerstvých absolventů, kteří se na trhu práce te‑
prve rozkoukávají a  jejichž nezaměstnanost má často 
jen krátkodobou („frikční“18) povahu, je, obzvláště pro 
srovnávající účely, poněkud zavádějící. I přesto však je 

17 Jak je již zmíněno výše, mluvit o půl roku není úplně přesné. Konkrétně 

totiž jde o období mezi 1. 5. až 30. 9. (5 měsíců) a 1. 10. až 30. 4. (7 

měsíců).

18 Frikční nezaměstnanost je dobrovolná nezaměstnanost, která vzniká 

protože, lidé, kteří opustili svoje původní místo (nebo absolvovali 

školu / vracejí se po rodičovské dovolené), si hledají nové. Nejde však 

o to, že by měli problém najít si práci, ale spíše čekají na lepší nabídku, 

nebo si vybírají z několika možných.

dobré míru nezaměstnanosti prvního půlroku po ab‑
solvování uvést, dříve nebyl podíl zcela čerstvých ab‑
solventů, kteří mají problém si na samém začátku své 
pracovní kariéry najít práci, totiž rozhodně zanedba‑
telný. To ostatně přehledně ukazuje následující graf. 
Z  jiných výzkumů však víme, že se čím dál tím více 
prosazuje tendence najít si zaměstnání již během po‑
sledních ročníků vysokoškolského studia19. I proto byla 
míra nezaměstnanosti čerstvých vysokoškoláků jasně 
nejvyšší v první polovině prvního desetiletí 21. století. 
V následujících analýzách, pokud nebude výslovně uve‑
deno jinak, bude používána pouze míra nezaměstna‑
nosti absolventů vysokých škol, kteří ukončili studium 
v období půl až jeden rok před datem zjišťování.

Míra nezaměstnanosti absolventů vysokých škol 
prošla v posledních 17 letech několika fázemi pokle‑
su a růstu. Tyto fáze byly přirozeně výrazně ovlivněny 
celkovým vývojem na  trhu práce v  České republice. 
Nejprve byla míra nezaměstnanosti absolventů vyso‑
kých škol poměrně vysoká, v roce 2003 dosáhla ve sle‑
dovaném období svého maxima – 8,4 %. Tyto hodno‑
ty však více méně korespondovaly s  vysokou mírou 
nezaměstnanosti v  celé České republice z  přelomu 
století. Následuje fáze mezi roky 2004 a 2008, kdy se 
po  vstupu České republiky do  EU vyvíjí ekonomika 
a trh práce mimořádně příznivě a i díky tomu postup‑
ně klesá míra nezaměstnanosti absolventů vysokých 
škol do  v  té době rekordně nízkých hodnot. V  roce 
2008 bylo tak po půl roce od absolvování nezaměstná‑
no pouze 2,4 % absolventů vysokých škol.

Koncem roku 2008 však již přichází ekonomická 
krize, následkem čehož začíná míra nezaměstnanosti 
absolventů vysokých škol opět růst. Nejprve pozvolna 
a  s  určitým zpožděním oproti míře nezaměstnanosti 

19 Absolventi z let 2001/02 měli práci již v době absolvování v necelých 

27 % případů, absolventi z let 2005/06 ve 35 % případů, u absolventů 

z let 2008/09 to již bylo necelých 55 % a u absolventů z let 2010‑12 

dokonce téměř 63 % (Koucký, Ryška, Zelenka 2014).
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v celé České republice. Mezi roky 2010 a 2012 se dr‑
žela na úrovni mezi 4,0 a 4,6 %. V roce 2013 se však 
za  prvé výrazněji zvýšil podíl nezaměstnaných v  celé 
ekonomice a  za  druhé v  té době vrcholily důsledky 
masifikace českého vysokého školství, kdy na trh práce 
vstupuje více než 50 tisíc absolventů ročně. To vedlo 
k nejvyšší míře nezaměstnanosti absolventů vysokých 
škol od roku 2004: 6,1 %. Zároveň šlo o největší přiblí‑
žení k ukazateli „podíl nezaměstnaných osob v ČR“20 
od roku 2005, kdy je tento ukazatel k dispozici. V té 
době se tak zdálo, že se začínají vyplňovat dlouhodo‑
bá očekávání o tom, že expanze počtu vysokoškoláků 
přicházejících ze škol na pracovní trh povede k rostou‑
címu nepoměru mezi rychle rostoucími počty čers‑
tvých absolventů vysokých škol na jedné straně a niž‑

20 Tento ukazatel MPSV je podrobně popsán v  části metodologie. Zde 

je tento ukazatel používán pro srovnávací účely, jednak proto, že také 

měří registrovanou nezaměstnanost, ale i proto, že je MPSV počítán ka‑

ždý měsíc. Díky tomu bylo možné pro každý rok vypočítat údaj, který je 

průměrem za údaj z dubna a září, tedy stejných měsíců, kdy je zjišťována 

a počítána i míra nezaměstnanosti absolventů vysokých škol.

ším počtem nových vysokoškolských pracovních míst 
na straně druhé, čehož důsledkem by měla být nejen 
jejich zvýšená míra nezaměstnanosti, ale také třeba to, 
že mladí vysokoškoláci budou muset slevit ze  svých 
nároků na kvalifikovanost práce a na mzdu21. Začnou 
totiž obsazovat pracovní místa, která dosud zastávali 
především středoškoláci, a ti zase budou z trhu práce 
vytlačovat mladé lidi s  nejnižším vzděláním. Zároveň 
je však třeba podoktnout, že hodnota míry nezaměst‑
nanosti těsně nad 6 % nebyla, zejména ve srovnání se 
zahraničím, stále nijak alarmující.

Od  roku 2014 však začíná míra nezaměstnanosti 
absolventů vysokých škol více méně v souladu s celko‑
vou situací na trhu práce postupně klesat až na hod‑
notu 4,0 % v roce 2016. V posledních dvou letech pak 
dochází k  dalšímu strmému poklesu až na  rekordně 

21 Z  šetření REFLEX z  let 2006, 2010 a  2013 víme, že k  těmto jevům 

opravdu došlo (více viz Koucký, Ryška, Zelenka 2014). Je otázka, zda 

právě probíhající šetření Absolvent 2018, které se uskutečňuje za neob‑

vykle pozitivní ekonomické situace, tyto trendy potvrdí.
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nízkou hodnotu za  celých 17 let22 sledování tohoto 
ukazatele  – 1,6 %. Zároveň jde o  pokles podstatně 
větší než v  případě ukazatele podíl nezaměstnaných 
osob v ČR. Dlouhodobě se pohybuje poměr mezi mí‑
rou nezaměstnanosti absolventů vysokých škol a podí‑
lem nezaměstnaných osob v ČR mezi 0,6 až 0,8, v roce 
2018 to však je pouze 0,51.

Může za  to především výborná situace na  trhu 
práce, kdy počet volných pracovních míst je v  roce 
2018 poprvé v historii České republiky vyšší než po‑
čet uchazečů o  zaměstnání. Podobná situace přitom 
předtím naposledy nastala v  České republice v  roce 
1996. Navíc změny na trhu práce, které lze pozorovat 
již delší dobu, poukazují na trend, kdy dochází k posu‑
nu od těžkého průmyslu směrem k digitálním techno‑
logiím a službám. Tento posun jde ruku v ruce s po‑
sunem od pracovních míst vyžadujících nízkou úroveň 
kvalifikací ke znalostní ekonomice, která vyžaduje jiné, 
a to zejména vyšší kvalifikace. Poptávka po vysoce kva‑
lifikované pracovní síle začala převyšovat její nabídku.

Velmi nízké míře nezaměstnanosti mladých absol‑
ventů výrazně nahrávají i  demografické změny, kdy 
absolvují čím dál tím slabší ročníky. I přestože podíl vy‑
sokoškoláků v populaci roste, počet absolventů vstu‑
pujících na trh práce již 6 let klesá (navíc v posledních 
4 letech poměrně značně), konkurence mezi čerstvý‑
mi absolventy tedy není tak velká. Současní absolventi 
vysokých škol tak vstupují na  trh práce za  extrémně 
příznivé situace, díky které momentálně nejsou napl‑
ňovány obavy z  toho, že výrazně rostoucí počty ab‑
solventů vysokých škol povedou dlouhodobě k  jejich 
horší zaměstnatelnosti. Je však samozřejmě otázkou, 
jak dlouho takto příznivá situace na trhu práce potrvá.

22 I přestože nemáme dostupné údaje o míře nezaměstnanosti mladých 

absolventů vysokých škol před rokem 2002, jedná se, vzhledem k vývoji 

celkové míry nezaměstnanosti v České republice v 90. letech minulého 

století, s vysokou pravděpodobností o nejnižší míru nezaměstnanosti 

absolventů vysokých škol v historii České republiky.

Nezaměstnanost absolventů vysokých škol 
podle stupně vzdělání

Výše popsané změny se týkaly i  absolventů všech 
typů vysokoškolského vzdělání, zejména pak bakalářů 
a magistrů, v případě absolventů doktorského studia je 
jejich situace z dlouhodobého hlediska přeci jen poně‑
kud stabilnější a nereaguje výrazněji na celkové změny 
na trhu práce. Zajímavé je sledovat zejména dynami‑
ku vývoje měr nezaměstnanosti bakalářů a  magistrů 
a vztahy mezi nimi. Bakalářské studium bylo na začátku 
století stále v procesu postupného zavádění. Podíl ab‑
solventů bakalářského studia však rychle rostl – z 25 % 
v roce 2002 až na 56 % v roce 2012. V roce 2018 to 
je 52 %. Vzhledem k tomu, že zhruba dvě třetiny ab‑
solventů bakalářského studia dále ve studiu pokračuje, 
je podíl bakalářů mezi všemi absolventy vstupujících 
na trh práce znatelně nižší. I zde však došlo k výraz‑
nému růstu z 13 % v roce 2002 na 36 % v roce 2013 
a následnému poklesu na necelých 31 % v roce 2018.

Vzhledem k tomu, že bakalářské studium je nižší 
kvalifikační úrovně a v České republice obecně pla‑
tí, že čím vyšší úroveň vzdělání, tím nižší míra ne‑
zaměstnanosti, a  jelikož se jednalo o určité novum, 
které pro mnohé zaměstnavatele bylo zpočátku po‑
někud obtížně uchopitelné (nebyli si jisti, jestli takto 
kvalifikované absolventy chápat jako plnohodnotné 
vysokoškoláky), je pochopitelné, že míra nezaměst‑
nanosti bakalářů je po  celou dobu sledování vyšší 
než v případě absolventů magisterského studia.

Z dlouhodobého hlediska se dokonce jeví rozdíl 
mezi nezaměstnaností bakalářů a magistrů jako po‑
měrně stabilní. Míra nezaměstnanosti bakalářů bývá 
v průměru zhruba o 50 % vyšší než míra nezaměst‑
nanosti magistrů. Což je zajímavé i vzhledem k výše 
popsanému postupnému růstu podílů bakalářů. Ne‑
znamená to, že nedocházelo k určitým krátkodobým 
výkyvům. Zejména v roce 2011 se zdálo, že pracovní 
trh přichází bakalářům konečně na  chuť, jejich ne‑



Nezaměstnanost absolventů vysokých škol v České republice

28 Nezaměstnanost absolventů vysokých škol v letech 2002–2018

zaměstnanost byla jen o 23 % vyšší než magistrů. Již 
o  dva roky později však zvýšení míry nezaměstna‑
nosti postihlo zejména bakaláře a v té době byla je‑
jich míra nezaměstnanosti vyšší o 77 %. Od té doby 
tento poměr kolísá a není možné vysledovat nějaký 
výrazný trend. V roce 2018 však tento poměr vysko‑
čil na 81 %, a  to i přesto, že míra nezaměstnanosti 
absolventů bakalářského studia je rekordně nízká – 
2,4 %. Míra nezaměstnanosti absolventů magister‑
ského studia však klesla ještě více, a to na pouhých 
1,3 %. I v tomto případě jde o historické minimum.

Jak již bylo zmíněno výše, míra nezaměstnanosti 
absolventů doktorského studia je dlouhodobě po‑
měrně stabilní. Výjimku tvoří období kolem roku 
2013, kdy se jedinkrát dostala jejich míra nezaměst‑
nanosti nad hranici 3 %. Jinak se však v letech 2005 
až 2009 a 2016 až 2018 pohybovala tato míra pod 
hranicí 1 %, což navíc v absolutních hodnotách zna‑
mená velmi nízké počty nezaměstnaných. Například 
v  roce 2018 bylo nezaměstnaných absolventů s  ti‑
tulem  Ph.D. pouze 10. To v  relativní míře zname‑
ná nezaměstnanost 0,5 %. V tomto případě se však 
o historické minimum nejedná, ještě o trochu nižší 
míru nezaměstnanosti měli absolventi doktorského 
studia v roce 2006.

Nezaměstnanost absolventů vysokých škol 
podle oborového zaměření fakult

Vývoj míry nezaměstnanosti absolventů je možné 
zkoumat i podle zaměření jednotlivých fakult. Pro tyto 
účely byly všechny fakulty a  školy (v  případě, že se 
škola na žádné fakulty nedělí) roztříděny do 12 skupin. 
Tyto skupiny byly zvoleny tak, aby co nejlépe postiho‑
valy různorodost zaměření fakult, zároveň však bylo 
nutné zvolit smysluplně vysoký počet k  vzájemnému 
srovnávání23.

23 Rozhodujícím faktorem při zařazení fakulty do každé skupiny byl počet 

absolventů absolvujících v posledních letech v příslušném oboru. Je to‑

Fakulty lze z  dlouhodobého24 pohledu na  zaměst‑
natelnost jejich absolventů rozlišit do  několika skupin. 
Nejprve zde máme absolventy fakult, kteří mají dlou‑
hodobě jednu z nejnižších měr nezaměstnanosti. Jedná 
se o fakulty lékařské a farmaceutické, zdravotně‑sociální 
a právnické. Zajímavé je zejména porovnání mezi lékař‑
skými a  farmaceutickými a zdravotně‑sociální fakultami. 
Jedná se dva typy fakult podobného oborového zamě‑
ření, na jedné straně se jedná však většinou o magister‑
ské studijní programy na tradičních lékařských fakultách 
a na druhé straně o bakalářské studijní programy na hoj‑
ně v posledních 15 letech nově vznikajících zdravotně‑so‑
ciálních fakultách. I přes rozličné profily zřejmě podobné 
oborové zaměření vede k nízké nezaměstnanosti absol‑
ventů těchto fakult. V případě právnických fakult je třeba 
poznamenat, že v jejich případě došlo v posledním roce 
k nejmenšímu snížení míry nezaměstnanosti absolventů, 
díky čemuž v pomyslném žebříčku skupin fakult jsou až 
na sedmém místě. V momentě, kdy je však míra neza‑
městnanosti jejich absolventů pouze 1,5 %, lze stěží mlu‑
vit o nějakém zhoršení.

Druhou skupinu tvoří fakulty, jejichž obory jsou 
„na vzestupu“. Jedná se o informatické a elektrotechnic‑
ké a  chemicko‑technologické fakulty. Je však poměrně 
značný rozdíl, kdy u nich k tomuto zlepšení došlo. V pří‑
padě informatických a elektrotechnických fakult se první 
výrazné snížení míry nezaměstnanosti jejich absolventů 
odehrálo již v polovině minulého desetiletí a druhé, kte‑

tiž zcela zřejmé, že některé fakulty a školy poskytují vzdělání v oborech, 

které nelze zařadit pouze do jedné ze skupin. Výsledkem jsou bohužel 

i případy, kdy fakulty stejného názvu na různých školách jsou v různých 

skupinách (např. Fakulta sociálních studií MU není řazena mezi zdravot‑

ně‑sociální, ale mezi humanitní, teologické a společenskovědní fakulty 

a Fakulta humanitních studií UTB není řazena mezi humanitní, teolo‑

gické a společenskovědní fakulty, ale mezi pedagogické a tělovýchovné 

fakulty). Rozřazení fakult do jednotlivých oborových skupin je v příloze.

24 Vzhledem k problémům s daty, které jsou popsané v části metodologie, 

bohužel nebylo možné analyzovat fakulty podle jejich oborového za‑

měření v letech 2012 a 2013.
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ré je ve srovnání s ostatními fakultami dostalo na druhé 
místo, až v  roce 2017. Absolventi chemicko‑technolo‑
gických fakult se potýkali s většími problémy při hledá‑
ní zaměstnání prakticky celé první desetiletí 21.  století 
a například v  roce 2009 měli ve  srovnání s absolventy 
ostatních fakult míru nezaměstnanosti vůbec nejvyšší. 
V poslední době si vedou na trhu práce podstatně lépe 
a v posledních dvou letech mají míru nezaměstnanosti 
třetí nejnižší. V souvislosti s touto skupinou fakult je sa‑
mozřejmě dobré zmínit, že takzvaně „na vzestupu“ jsou 
v podstatě fakulty všech zaměření. Míra nezaměstnanos‑
ti se v posledních dvou letech snížila ve všech případech, 
přičemž ve většině případů to bylo na méně než polovič‑
ní hodnotu oproti roku 2016.

Další skupinu tvoří fakulty, v  jejichž případě je míra 
nezaměstnanosti dlouhodobě průměrná. Mírně pod‑
průměrnou míru nezaměstnanosti mívají absolventi 
pedagogických a  tělovýchovných fakult, mírně nadprů‑
měrnou mírou se pak zpravidla vyznačují absolventi 
ekonomických fakult. Dynamičtějším vývojem prošla 
míra nezaměstnanosti absolventů strojních, stavebních, 

architektury a ostatních technických fakult. V jejich pří‑
padě míra nezaměstnanosti nejprve výrazně klesala až 
na druhou nejnižší v  roce 2007, což souviselo s  tehdy 
probíhajícím oživením některých průmyslových odvětví 
a v důsledku toho s nárůstem volných pracovních míst 
v technicky zaměřených oborech. Po ekonomické krizi, 
která se nejvíce projevila v průmyslových oborech, však 
došlo opět k  výraznému růstu a od  té doby zůstávala 
míra nezaměstnanosti absolventů těchto fakult ve srov‑
nání s absolventy fakult ostatních několik let někde v blíz‑
kosti průměru. V posledních dvou letech však jejich míra 
nezaměstnanosti klesla ze všech nejvíce. Zdá se tak, že 
zaměstnatelnost absolventů strojních, stavebních, archi‑
tektury a ostatních technických fakult reaguje na ekono‑
mické cykly nejcitlivěji.

Poslední skupinu tvoří fakulty, jejichž absolventi 
mají s nezaměstnaností dlouhodobě největší problé‑
my. Sem se řadí zejména zemědělské fakulty, jejichž 
absolventi měli první nebo druhou nejvyšší míru neza‑
městnanosti ve 14 z 15 sledovaných let. V posledních 
třech letech mají vůbec nejvyšší míru nezaměstnanosti 
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absolventi uměleckých fakult, v jejich případě je však 
výše míry vzhledem k nízkému počtu absolventů zpra‑
vidla poměrně kolísavá. Nadprůměrně vysokou míru 
nezaměstnanosti mají také absolventi dvou skupin 
fakult: první jsou fakulty přírodovědecké a  humanit‑
ní, druhá fakulty společenskovědní a  teologické. Je 
však třeba si uvědomit, že v posledních dvou letech 
lze jen stěží mluvit o tom, že by absolventi fakult ja‑
kéhokoliv oborového zaměření měli problémy s na‑
lezením zaměstnání. Nejvyšší míra nezaměstnanosti 
je tedy u uměleckých fakult a v roce 2018 činí 3,1 %, 
u všech ostatních fakult je míra nezaměstnanosti nižší 
než 2,6 %.

Hodnoty míry nezaměstnanosti podle oborového za‑
měření fakult v roce 2018 tak jasně ukazují, v jak speci‑
fické situaci se trh práce nachází. Zjednodušeně řečeno, 
prakticky žádní absolventi vysokých škol nemají v  sou‑
časné době problémy s nalezením práce, a to bez ohledu 
na typ fakulty nebo školy, kterou vystudovali.

Nezaměstnanost absolventů veřejných a sou‑
kromých vysokých škol

Již na konci devadesátých let byl u nás umožněn 
vznik soukromých vysokých škol25. Proto může‑

25 Absolvování soukromé vysoké školy se stalo v průběhu let poměrně 

častým jevem. Zatímco ještě v roce 2004 pouze necelá 4 % ze všech 

absolventů vysokých škol vstupujících na trh práce získalo svůj diplom 

na soukromé škole, v roce 2013 jich bylo již téměř 22 %. Je tak vidět, 

že na celkovém růstu počtu absolventů vysokých škol se výrazně 

podílel nárůst počtu absolventů na soukromých školách. Zároveň jsou 

to však soukromé vysoké školy, kterým v posledních letech ubývají 

studenti, a tedy i absolventi podstatně rychleji. Zatímco ještě v roce 

2012 vstoupilo na trh práce přes 11 tisíc absolventů soukromých vy‑

sokých škol, v roce 2018 to bylo již jen zhruba 5,6 tisíc, což znamenalo 

snížení podílu ze všech absolventů vysokých škol na zhruba 15 %. 

Zpočátku také platilo, že soukromé vysoké školy produkují pouze ab‑

solventy bakalářského studia. To již delší dobu neplatí. Zhruba každý 

třetí absolvent soukromé školy má magisterský titul. Mezi vstupujícími 
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me dlouhodobě sledovat a  srovnávat zaměstna‑
telnost absolventů veřejných a soukromých vyso‑
kých škol.

Zpočátku až do  roku 2007 měli nižší míru ne‑
zaměstnanosti absolventi veřejných vysokých škol. 
Od  té doby však až do  roku 2014 měli nižší míru 
nezaměstnanosti absolventi soukromých vysokých 
škol. Největší rozdíl nastal v  roce 2011, kdy byla 
míra nezaměstnanosti v  případě soukromých škol 
3,2 %, zatímco v  případě veřejných škol to bylo 
4,9 %. Tuto výhodu soukromých škol lze interpre‑
tovat dvěma způsoby. Za  prvé řada soukromých 
vysokých škol působí v  Praze a  jejich absolventi 
mnohem snadněji hledají práci vzhledem k nízké ne‑
zaměstnanosti vysokoškoláků v  Praze a  podstatně 
širší nabídce odpovídajících pracovních příležitostí 
než v ostatních regionech. Avšak i v případě srovná‑
ní standardizovaných měr nezaměstnanosti, který 
tento problém zohledňuje, byly na  tom soukromé 
vysoké školy lépe, byť ne tak znatelně. Zřejmě nej‑
výraznější příčinou bylo tedy to, že soukromé vy‑
soké školy mnohem častěji navštěvují lidé staršího 
věku, kteří už zaměstnání mají a jen si doplňují nebo 
zvyšují svou kvalif ikaci. Například podle šetření ab‑
solventů vysokých škol REFLEX 2013 byl průměrný 
věk absolventů soukromých vysokých škol 33,5 let, 
což bylo o 5,5 roků více než v případě absolventů 
veřejných vysokých škol26. Ovšem protože si stá‑
le více mladých lidí nachází práci již během studia, 
přestává mít tento faktor takový vliv a tato výhoda 
se ztrácí.

na trh práce je podíl magistrů dokonce 43 %. Několik málo soukro‑

mých škol nabízí i doktorské studium. Nikdy však počet absolventů 

s titulem Ph.D. ze soukromých vysokých škol nepřesáhl hranici 20 

absolventů za rok.

26 Údaje o průměrném věku byly spočítány pro absolventy, kteří byli 

v době šetření již ekonomicky aktivní. Stejně jako v případě statistik 

o nezaměstnanosti absolventů škol tak nejsou bráni v úvahu absolventi 

dále pokračující ve studiu.

V roce 2015 a 2016 byla míra nezaměstnanosti ab‑
solventů veřejných a soukromých vysokých škol prak‑
ticky stejná (4,5 % v  roce 2015, 4,0 % v  roce 2016). 
Snížení se však projevilo o něco výrazněji u absolventů 
veřejných vysokých škol: v roce 2018 byla jejich míra 
nezaměstnanosti 1,5 %, zatímco u absolventů soukro‑
mých vysokých škol 2,0 %.

Jednotlivé vysoké školy lze porovnávat dvojím způ‑
sobem. Míra nezaměstnanosti ukazuje reálný stav 
na trhu práce bez ohledu na to, v jakých regionech si 
absolventi práci hledají. Pro srovnání přípravy svých 
absolventů pro úspěšný vstup na  trh práce je však 
vhodnější v metodologické části vysvětlená standardi‑
zovaná míra nezaměstnanosti.

Výrazné zlepšení situace na  trhu práce v  posled‑
ních letech a  zejména v posledních (zejména v po‑
sledních dvou) letech se odehrálo napříč prakticky 
všemi veřejnými vysokými školami. O tom, o jak vý‑
razné a plošné zlepšení šlo, svědčí fakt, že jak mezi 
roky 2016 a  2017, tak mezi roky 2017 a  2018 do‑
šlo ke snížení standardizované míry nezaměstnanosti 
v  případě 25 z  26 veřejných vysokých škol. Jedinou 
výjimku tvoří Vysoká škola uměleckoprůmyslová 
v Praze, u které je však míra nezaměstnanosti absol‑
ventů i kvůli nízkému každoročnímu počtu absolven‑
tů již dlouhodobě poměrně kolísavá. V roce 2018 má 
tato škola zároveň nejvyšší hodnotu standardizova‑
né míry nezaměstnanosti, je to však pouhých 3,7 %, 
což je zároveň jediná hodnota nad hranicí 3 % mezi 
všemi veřejnými vysokými školami. Největší pokles 
míry a  tedy i  největší zlepšení jejich situace na  trhu 
práce byl zaznamenán v posledních dvou letech (kro‑
mě menších uměleckých škol Akademie múzických 
umění v Praze a Akademie výtvarných umění v Praze, 
kde nebyli v roce 2018 žádní nezaměstnaní) v případě 
absolventů Vysoké školy báňské – Technické univer‑
zity Ostrava, Vysoké školy chemicko‑technologic‑
ké v  Praze a  Vysoké školy technické a  ekonomické 
v Českých Budějovicích.



Nezaměstnanost absolventů vysokých škol v České republice

32 Nezaměstnanost absolventů vysokých škol v letech 2002–2018

Obecně pak platí, že si většina škol z dlouhodobé‑
ho hlediska vzhledem k ostatním školám spíše zacho‑
vává svoje pozice. Výjimku tvoří zejména menší školy 
(zejména pak čtyři umělecké), v jejichž případě míra 
nezaměstnanosti absolventů poměrně dost kolísá. 
Důležité je proto brát v úvahu zejména dlouhodobé 
trendy.

Pro nejlepší vyjádření situace posledních let pro‑
to byla spočítána průměrná standardizovaná míra 
nezaměstnanosti z  posledních tří let. Při srovnání 
s pomocí takto počítané míry nezaměstnanosti jsou 
nejméně často nezaměstnaní absolventi Univerzity 
Karlovy, následováni absolventy Vysoké školy che‑
micko‑technologické v  Praze, Janáčkovy akademie 
múzických umění v  Brně, Českého vysokého učení 
technického v Praze, Univerzity J. E. Purkyně v Ústí 
n. L. a Vysoké školy ekonomické v Praze. Mezi prv‑
ními šesti vysokými školami se tak nachází čtyři praž‑
ské, a to i přesto, že používání standardizované míry 

oproti nestandardizované verze pro srovnávání je 
znevýhodňuje.

Na druhé straně spektra nacházíme dvě umělecké 
vysoké školy – Akademii výtvarných umění v Praze 
a Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze. Jde 
o dvě menší školy, jejichž míra nezaměstnanosti dost 
kolísá ( jak již bylo zmíněno – míra nezaměstnanos‑
ti absolventů AVU je v  roce 2018 nulová), na dru‑
hou stranu v naprosté většině sledovaných let patří 
ve srovnání s ostatními školami k nejvyšším. Pak jsou 
zde dvě nejnovější veřejné vysoké školy  – Vysoká 
škola polytechnická Jihlava a Vysoká škola technická 
a  ekonomická České Budějovice. I  přesto, že jsou 
ve srovnání s ostatními vysokými školami stále téměř 
na samém konci, míra nezaměstnanosti jejich absol‑
ventů prošla v posledních letech zásadním pozitivním 
vývojem. Absolventi obou škol měli v prvních letech 
existence škol poměrně značné problémy s  nale‑
zením práce a  ještě v  roce 2013 byl nezaměstnaný 
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po půlroce od absolvování zhruba každý pátý absol‑
vent. V roce 2018 však byla hodnota standardizova‑
né míry nezaměstnanosti již nižší než 2,5 %, což je už 
řadí spíše někam k průměru. Mezi další školy, jejichž 
absolventi mají dlouhodobě vyšší standardizovanou 
míru nezaměstnanosti, se řadí Mendelova univerzita 
v Brně, Veterinární a farmaceutická univerzita Brno 
a Univerzita Pardubice.
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Nezaměstnanost absolventů vysokých 
škol a fakult v roce 2018

Závěr této části je tvořen rozsáhlými tabulkami, které 
obsahují nejnovější údaje za všechny veřejné a soukromé 
vysoké školy České republiky. Tabulky obsahují počty 
všech absolventů a podíl těch, kteří dále pokračují ve stu‑
diu na  vysoké škole, stejně jako údaje o počtech neza‑
městnaných absolventů pro jednotlivé vysoké školy a fa‑
kulty. Jedná se o údaje, které se vztahují k datům 30. dubna 
a 30. září 2018 a k absolventům, kteří absolvovali vysokou 
školu půl roku až jeden rok před těmito daty.

Nejdůležitějším údajem jsou však dvě míry nezaměst‑
nanosti absolventů vysokých škol. Běžná míra nezaměst‑
nanosti ukazuje skutečné šance na uplatnění absolventů 
po vstupu na trh práce. Standardizovaná míra nezaměst‑
nanosti bere v úvahu rozdílnost regionálních trhů práce 
z hlediska pracovních příležitostí. V obou případech je 
k  těmto mírám přiřazeno pořadí, které seřazuje vyso‑
ké školy a  fakulty podle úrovně míry nezaměstnanosti 
za poslední rok. Toto pořadí má sloužit spíše orientačně, 
aby bylo zřejmé, do jaké části spektra danou školu nebo 
fakultu příslušná výše míry nezaměstnanosti řadí. Je však 
třeba upozornit – a z tabulky je to zřejmé – že některé 
vysoké školy nebo fakulty mají tak málo absolventů, že 
i  nepatrný počet nezaměstnaných může vést k  vysoké 
míře nezaměstnanosti a tedy i vysokému pořadí. Přitom 
o  rok dříve třeba neměly žádného nezaměstnaného 
a mohly se naopak umístit na předních pozicích. I proto 
tabulky obsahují také průměrnou míru nezaměstnanosti 
a  průměrnou standardizovanou míru nezaměstnanosti 
za poslední tři roky. Tyto míry mnohem lépe zachycují 
dlouhodobou úroveň, zmírňují vliv malého počtu absol‑
ventů a krátkodobých výkyvů. Zároveň však oproti roční 
míře nezachycují tak dobře nejnovější trend v podobě 
výrazného snížení míry nezaměstnanosti absolventů vy‑
sokých škol v posledním roce.

I  přes rozsáhlost tabulek se jedná v  podstatě jen 
o zlomek všech dat, které celá databáze o absolven‑

tech vysokých škol a jejich nezaměstnanosti obsahuje. 
Další údaje o absolventech a nezaměstnaných absol‑
ventech jednotlivých vysokých škol a  fakult v  České 
republice po roce 2002 je možné vyhledat v  interak‑
tivní databázi. Zde je mimo jiné možné srovnávat míry 
nezaměstnanosti absolventů pro jednotlivé úrovně 
vzdělání (bakalář, magistr, doktor), různé vysoké školy 
nebo fakulty (vyjma let 2012 a 2013), různé typy škol 
a zaměření fakult, jednotlivé regiony a pro různě dlou‑
há období po ukončení studia apod.

Databázi lze nalézt na adrese: http://www.stredis‑
kovzdelavacipolitiky.info/svp/.

Opět je však třeba upozornit na obezřetnost při prá‑
ci s daty a jejich hodnocením. Ze statistického hlediska 
nejsou počty absolventů, a  tedy samozřejmě i počty 
nezaměstnaných absolventů v případech menších škol 
a fakult nijak velké. V důsledku to znamená, že i nepa‑
trný počet nezaměstnaných může vést k vysoké míře 
nezaměstnanosti. To pak platí dvojnásob, pokud jsou 
absolventi tříděni podle úrovně dosaženého vzdělání. 
Výsledky je pak v těchto případech třeba chápat spíše 
orientačně a vnímat zejména dlouhodobý trend, nebo 
si případně spočítat dlouhodobou (3 a víceletou) míru 
nezaměstnanosti.
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Vysvětlivky k tabulkám „Míry 
nezaměstnanosti absolventů vysokých 
škol“

Absolventi  – celkem: Absolventi vysokých škol, 
kteří v období od 1. 5. 2017 do 30. 4. 2018 ukončili stu‑
dium (úspěšně vykonali poslední státní zkoušku).

Absolventi – pokračující ve studiu: Podíl absol‑
ventů, kteří v období od 1. 5. 2017 do 30. 9. 2017 ukon‑
čili studium a kteří zahájili další studium na stejné nebo 
jiné vysoké škole a byli v něm stále ještě zapsáni k 30. 4. 
2018 ze všech, co absolvovali v období od 1. 5. 2017 
do 30. 9. 2017, a absolventů, kteří v období od 1. 10. 
2017 do 30. 4. 2018 ukončili studium a kteří zahájili další 
studium na stejné nebo jiné vysoké škole a byli v něm 
stále ještě zapsáni k 30. 9. 2018 ze všech, co absolvovali 
v období od 1. 10. 2017 do 30. 4. 2018.

Absolventi – nezaměstnaní: Nezaměstnaní ab‑
solventi vysoké školy jsou uchazeči o  práci registro‑
vaní na  úřadu práce k  30.  4. 2018 a  k  30.  9. 2018, 
kteří úspěšně ukončili školu v  období od  1.  5. 2017 
do 30. 9. 2017, resp. od 1. 10. 2017 do 30. 4. 2018.

Míra nezaměstnanosti za  poslední rok: 
Míra nezaměstnanosti absolventů je podílem počtu 
nezaměstnaných k  celkovému počtu absolventů 
bez těch, kteří pokračují ve studiu. V tomto přípa‑
dě se jedná o vážený průměr míry nezaměstnanosti 
z dubna 2018 a míry nezaměstnanosti ze září 2018 
a  týká se absolventů, kteří ukončili studium v ob‑
dobí půl až jeden rok před dubnem 2018, resp. 
zářím 2018.

Pořadí podle míry nezaměstnanosti: Pořa‑
dí seřazuje vysoké školy a  fakulty podle úrovně míry 
nezaměstnanosti za poslední rok. Na prvních místech 
se umisťují ty instituce, jejichž absolventi mají nejnižší 
míru nezaměstnanosti, na posledních naopak ty, jejichž 
absolventi mají nejvyšší míru nezaměstnanosti.

Míra nezaměstnanosti za tři roky: Míra neza‑
městnanosti za  tři roky je průměrná míra vypočítaná 
z měr nezaměstnanosti za poslední tři roky. Jde o vá‑
žený průměr, přičemž váha příslušného roku je daná 
počtem absolventů příslušné školy/fakulty nepokraču‑
jících ve  studiu. U  škol, které nemají alespoň tříletou 
časovou řadu, není tento ukazatel uveden.

Míra nezaměstnanosti standardizovaná za po‑
slední rok: Míra nezaměstnanosti standardizovaná je 
vážený průměr standardizované míry nezaměstnanosti 
z  dubna 2018 a  standardizované míry nezaměstnanosti 
ze září 2018. Jde o míru nezaměstnanosti, která je počítána 
pro absolventy, kteří ukončili studium v období půl až je‑
den rok před dubnem 2018, resp. zářím 2018.

Pořadí podle standardizované míry nezaměst‑
nanosti: Pořadí seřazuje vysoké školy podle úrovně 
standardizované míry nezaměstnanosti za  poslední rok. 
Na prvních místech se umisťují ty instituce, jejichž absol‑
venti mají nejnižší standardizovanou míru nezaměstnanos‑
ti, na posledních naopak ty, jejichž absolventi mají nejvyšší 
standardizovanou míru nezaměstnanosti.

Míra nezaměstnanosti standardizovaná za tři 
roky: Míra nezaměstnanosti standardizovaná za tři roky 
je průměrná míra vypočítaná ze standardizovaných měr 
nezaměstnanosti za poslední tři roky. Jde o vážený prů‑
měr, přičemž váha příslušného roku je daná počtem ab‑
solventů příslušné školy/fakulty nepokračujících ve stu‑
diu. U škol, které nemají alespoň tříletou časovou řadu, 
není tento ukazatel uveden.

Poznámka: V tabulce jsou uvedeny všechny veřej‑
né a soukromé vysoké školy v České republice, kromě 
těch, co již neměly v roce 2018 absolventy (již zanikly), 
nebo ještě neměly absolventy (jedná se o  nové insti‑
tuce). Není uvedena Západomoravská vysoká ško‑
la Třebíč, kde vzhledem k nízkým počtům absolventů 
v posledních dvou letech vykazovaných v SIMS, existuje 
podezření, že tyto údaje neodpovídají skutečnosti.
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Tabulky: Míry nezaměstnanosti absolventů vysokých škol v České republice

celkem
pokračují   
ve studiu

nezaměst-
naní

MN za 
poslední 

rok

pořadí 
škol/fakult

MN za 3 
roky

SMN za 
poslední 

rok

pořadí 
škol/fakult

SMN za 3 
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Vysoké školy celkem 63 402 38,4% 619 1,6% 2,7% 1,6% 2,9%
Veřejné vysoké školy 55 862 39,9% 512 1,5% 2,7% 1,6% 2,8%
Univerzita Karlova 7047 35,5% 25 0,6% 56 1,1% 0,7% 59 1,4%
1. lékařská fakulta 560 15,4% 2 0,4% 49 1,0% 0,4% 49 1,2%
3. lékařská fakulta 192 16,1% 0 0,0% 1 0,7% 0,0% 1 0,9%
2. lékařská fakulta 180 20,0% 0 0,0% 1 0,4% 0,0% 1 0,5%
Lékařská fakulta v Plzni 230 6,5% 2 0,9% 75 0,8% 1,4% 92 1,3%
Lékařská fakulta v Hradci Králové 174 4,6% 0 0,0% 1 1,1% 0,0% 1 1,4%
Farmaceutická fakulta v Hradci  Králové 203 17,2% 0 0,0% 1 0,5% 0,0% 1 0,5%
Filozofická fakulta 1018 45,1% 4 0,7% 64 1,4% 0,9% 73 1,8%
Právnická fakulta 491 10,6% 0 0,0% 1 0,6% 0,0% 1 0,7%
Fakulta sociálních věd 769 46,8% 1 0,2% 45 0,9% 0,4% 48 0,9%
Fakulta humanitních studií 268 30,2% 2 1,1% 85 2,3% 1,5% 100 2,8%
Katolická teologická fakulta 116 32,8% 0 0,0% 1 1,0% 0,0% 1 1,5%
Evangelická teologická fakulta 77 29,9% 1 1,9% 119 1,0% 2,8% 157 1,0%
Husitská teologická fakulta 166 44,0% 1 1,1% 86 4,3% 1,6% 108 4,6%
Přírodovědecká fakulta 852 55,3% 4 1,0% 83 2,1% 1,4% 96 2,5%
Matematicko-fyzikální fakulta 339 55,2% 1 0,7% 60 0,4% 0,9% 74 0,6%
Pedagogická fakulta 992 35,6% 3 0,5% 52 0,6% 0,7% 57 0,8%
Fakulta tělesné výchovy a sportu 420 46,4% 4 1,8% 117 2,0% 1,7% 111 2,6%
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 2328 37,2% 30 2,1% 135 2,8% 2,7% 150 3,7%
Zdravotně sociální fakulta 467 22,9% 7 1,9% 124 1,6% 2,1% 129 2,0%
Filozofická fakulta 174 51,1% 1 1,2% 90 7,4% 1,8% 119 10,0%
Zemědělská fakulta 335 45,1% 5 2,7% 163 4,1% 4,2% 185 5,3%
Teologická fakulta 206 25,7% 2 1,3% 95 1,8% 1,7% 110 2,4%
Přírodovědecká fakulta 174 55,7% 3 3,9% 182 3,1% 4,3% 188 4,2%
Pedagogická fakulta 593 33,4% 10 2,5% 155 3,1% 3,2% 169 4,0%
Ekonomická fakulta 349 46,1% 2 1,1% 84 2,3% 1,9% 120 3,1%
Fakulta rybářství a ochrany vod 30 36,7% 0 0,0% 1 0,0% 0,0% 1 0,0%
Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem 1557 30,6% 15 1,4% 100 2,2% 1,2% 83 1,9%
Filozofická fakulta 137 35,0% 1 1,1% 89 2,1% 0,6% 54 1,4%
Fakultu strojního inženýrství 57 64,9% 0 0,0% 1 0,0% 0,0% 1 0,0%
Pedagogická fakulta 615 21,3% 2 0,4% 48 1,4% 0,3% 46 1,2%
Přírodovědecká fakulta 111 45,9% 3 5,0% 195 5,0% 4,3% 189 4,1%
Fakulta zdravotnických studií 128 19,5% 0 0,0% 1 0,6% 0,0% 1 0,7%
Fakulta sociálně ekonomická 308 38,0% 4 2,1% 138 2,4% 1,3% 87 1,8%
Fakulta životního prostředí 87 28,7% 2 3,2% 175 5,3% 2,7% 151 4,1%
Fakulta umění a designu 114 37,7% 3 4,2% 187 6,4% 5,6% 198 7,6%
Masarykova univerzita 5887 37,9% 74 2,0% 130 3,1% 1,9% 122 3,0%
Lékařská fakulta 538 21,2% 3 0,7% 62 0,8% 0,7% 56 0,7%
Filozofická fakulta 1255 40,4% 19 2,5% 156 5,9% 2,6% 146 5,7%
Právnická fakulta 603 18,7% 6 1,2% 92 1,8% 1,1% 80 1,6%
Fakulta sociálních studií 647 44,5% 6 1,7% 112 3,7% 1,3% 89 3,6%
Přírodovědecká fakulta 675 53,6% 10 3,2% 174 4,2% 2,7% 152 3,9%
Fakulta informatiky 168 41,1% 1 1,0% 81 1,1% 1,3% 91 1,0%
Pedagogická fakulta 1187 37,8% 10 1,4% 97 1,9% 1,4% 94 1,9%
Fakulta sportovních studií 333 40,2% 9 4,5% 191 4,9% 4,5% 192 4,9%
Ekonomicko-správní fakulta 481 40,7% 10 3,5% 179 2,5% 3,4% 172 2,5%
Univerzita Palackého v Olomouci 3860 36,3% 50 2,0% 131 3,3% 2,1% 126 3,3%
Lékařská fakulta 238 4,2% 4 1,8% 115 1,4% 1,6% 106 1,4%
Fakulta zdravotnických věd 162 29,6% 0 0,0% 1 0,3% 0,0% 1 0,3%
Filozofická fakulta 964 48,2% 18 3,6% 181 4,7% 3,7% 178 4,8%
Právnická fakulta 237 13,5% 5 2,4% 151 4,1% 2,6% 149 3,8%
Cyrilometodějská teologická fakulta 225 28,9% 3 1,9% 122 1,5% 1,8% 115 1,5%
Přírodovědecká fakulta 705 52,8% 9 2,7% 162 5,4% 2,8% 155 5,4%
Pedagogická fakulta 970 28,5% 6 0,9% 70 2,1% 0,8% 65 2,1%
Fakulta tělesné kultury 359 37,0% 5 2,2% 141 4,1% 2,6% 147 4,2%
Veterinární a farmaceutická univerzita Brno 420 24,3% 8 2,5% 154 3,8% 2,3% 137 4,1%
Fakulta veterinárního lékařství 108 9,3% 3 3,1% 172 5,2% 2,4% 140 6,1%
Fakulta veterinární hygieny a ekologie 196 40,8% 5 4,3% 188 5,2% 4,3% 190 5,2%
Farmaceutická fakulta 116 10,3% 0 0,0% 1 0,7% 0,0% 1 0,7%

Absolventi vyokých škol - všechny typy studijních programů
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Vysoké školy celkem 63 402 38,4% 619 1,6% 2,7% 1,6% 2,9%
Veřejné vysoké školy 55 862 39,9% 512 1,5% 2,7% 1,6% 2,8%
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Ostravská univerzita 2007 32,4% 35 2,6% 158 3,9% 2,0% 124 3,0%
Lékařská fakulta 292 18,8% 2 0,8% 69 0,6% 0,6% 55 0,4%
Fakulta sociálních studií 183 31,7% 5 4,0% 185 2,8% 2,4% 139 2,0%
Filozofická fakulta 393 42,5% 9 4,0% 184 6,8% 3,0% 162 5,2%
Přírodovědecká fakulta 322 43,5% 8 4,4% 190 7,6% 4,3% 187 6,5%
Pedagogická fakulta 729 26,1% 8 1,5% 106 2,5% 1,0% 75 1,8%
Fakulta umění 88 46,6% 3 6,4% 202 13,2% 6,3% 199 12,0%
Univerzita Hradec Králové 1358 35,9% 17 2,0% 125 2,7% 2,3% 138 3,3%
Pedagogická fakulta 657 29,7% 8 1,7% 114 2,1% 1,9% 121 2,6%
Fakulta informatiky a managementu 289 37,7% 4 2,2% 142 2,8% 3,2% 168 3,4%
Filozofická fakulta 176 50,6% 4 4,6% 192 5,8% 5,2% 196 7,0%
Přírodovědecká fakulta 107 59,8% 1 2,3% 148 5,1% 3,0% 165 6,0%
Slezská univerzita v Opavě 1063 31,1% 15 2,0% 133 4,2% 1,8% 116 3,6%
Filozoficko-přírodovědecká fakulta 302 32,8% 8 3,9% 183 5,8% 3,7% 181 5,3%
Fakulta veřejných politik v Opavě 266 16,9% 1 0,5% 51 2,1% 0,5% 50 1,8%
Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné 491 37,9% 6 2,0% 127 4,7% 1,4% 97 3,7%
České vysoké učení technické  v Praze 4117 49,1% 15 0,7% 63 1,4% 1,0% 78 1,7%
Fakulta stavební 1154 53,3% 7 1,3% 94 1,5% 1,7% 113 1,9%
Fakulta strojní 545 57,4% 1 0,4% 50 1,4% 0,5% 52 1,5%
Fakulta elektrotechnická 539 46,4% 0 0,0% 1 0,5% 0,0% 1 0,6%
Fakulta informačních technologií 309 46,3% 1 0,6% 59 0,4% 0,9% 70 0,8%
Fakulta dopravní 198 46,5% 1 0,9% 77 2,4% 1,4% 98 3,1%
Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská 196 63,8% 1 1,4% 103 2,0% 2,5% 143 1,9%
Fakulta architektury 379 46,2% 1 0,5% 53 2,9% 0,8% 63 3,3%
Fakulta biomedicínského inženýrství 419 32,0% 0 0,0% 1 0,6% 0,0% 1 0,7%
Vysoká škola chemicko-technolo.  v Praze 809 57,7% 2 0,6% 58 1,4% 0,7% 60 1,5%
Fakulta chemické technologie 227 60,4% 1 1,1% 88 1,6% 1,6% 105 1,4%
Fakulta technologie ochrany prostředí 80 51,3% 0 0,0% 1 0,8% 0,0% 1 1,0%
Fakulta potravinářské a biochemické technologie 333 57,4% 1 0,7% 61 1,4% 0,7% 61 1,7%
Fakulta chemicko-inženýrská 150 57,3% 0 0,0% 1 1,6% 0,0% 1 1,9%
Západočeská univerzita v Plzni 2168 41,1% 19 1,5% 107 2,6% 2,2% 131 3,7%
Fakulta strojní 189 48,7% 0 0,0% 1 0,3% 0,0% 1 0,4%
Fakulta elektrotechnická 269 49,1% 0 0,0% 1 0,8% 0,0% 1 1,3%
Fakulta zdravotnických studií 172 26,2% 2 1,6% 109 0,8% 1,3% 86 1,0%
Fakulta právnická 93 51,6% 1 2,2% 142 2,0% 3,9% 182 2,7%
Filozofická fakulta 360 40,3% 7 3,3% 176 4,7% 4,6% 193 6,5%
Fakulta designu a umění L. Sutnara 134 42,5% 4 5,2% 197 10,6% 8,3% 203 15,4%
Fakulta pedagogická 410 29,0% 3 1,0% 82 2,7% 1,7% 112 3,6%
Fakulta ekonomická 327 42,2% 1 0,5% 54 1,8% 0,9% 72 2,7%
Fakulta aplikovaných věd 214 53,3% 1 1,0% 80 1,2% 1,6% 102 1,8%
Technická univerzita v Liberci 1146 39,0% 16 2,3% 147 3,3% 2,3% 136 3,7%
Fakulta strojní 124 43,5% 1 1,4% 104 0,7% 1,3% 90 0,9%
Fakulta mechatroniky, informatiky a meziob. studií 98 45,9% 0 0,0% 1 0,5% 0,0% 1 0,6%
Ekonomická fakulta 302 45,0% 3 1,8% 118 2,9% 1,6% 107 2,8%
Fakulta textilní 115 39,1% 2 2,9% 166 8,0% 3,5% 177 9,3%
Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická 396 31,1% 6 2,2% 140 3,6% 2,0% 123 4,1%
Fakulta umění a architektury 61 45,9% 4 12,1% 205 8,8% 13,5% 206 9,5%
Fakulta zdravotnických studií 50 32,0% 0 0,0% 1 n/a 0,0% 1 n/a
Univerzita Pardubice 1645 38,3% 18 1,8% 116 3,1% 2,2% 134 3,9%
Fakulta restaurování 18 38,9% 0 0,0% 1 4,9% 0,0% 1 7,2%
Fakulta fi lozofická 308 37,0% 4 2,1% 136 6,4% 2,6% 145 8,3%
Fakulta chemicko-technologická 336 47,9% 4 2,3% 146 1,8% 3,1% 167 2,2%
Fakulta ekonomicko-správní 364 32,7% 6 2,4% 152 3,2% 3,0% 164 3,9%
Dopravní fakulta Jana Pernera 294 43,2% 4 2,4% 149 2,9% 2,9% 161 3,4%
Fakulta zdravotnických studií 192 21,4% 0 0,0% 1 0,7% 0,0% 1 0,8%
Fakulta elektrotechniky a  informatiky 133 45,9% 0 0,0% 1 1,8% 0,0% 1 2,5%

Název vysoké školy/fakulty

Absolventi Míra nezaměstnanosti (MN) Stand. míra nezaměstn. (SMN)
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Vysoké učení technické v Brně 4363 49,5% 32 1,5% 105 2,9% 1,2% 84 2,8%
Fakulta stavební 1109 50,7% 4 0,7% 65 3,1% 0,8% 64 3,1%
Fakulta strojního inženýrství 971 55,8% 4 0,9% 76 1,9% 0,7% 58 1,6%
Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií 631 49,9% 3 0,9% 78 1,3% 0,8% 66 1,3%
Fakulta informačních technologií 333 55,9% 2 1,4% 98 2,0% 1,5% 99 2,1%
Fakulta chemická 223 56,5% 0 0,0% 1 0,5% 0,0% 1 0,5%
Fakulta architektury 141 48,2% 2 2,7% 164 12,4% 1,7% 109 11,0%
Fakulta výtvarných umění 52 38,5% 5 15,6% 206 13,6% 11,9% 205 12,9%
Fakulta podnikatelská 774 42,2% 9 2,0% 128 4,0% 1,8% 118 3,7%
Vysoká škola báňská - Techn. univer. Ostrava 3170 46,6% 21 1,2% 93 3,4% 1,0% 77 2,8%
Fakulta stavební 321 43,3% 1 0,5% 55 4,7% 0,5% 53 4,1%
Fakulta bezpečnostního inženýrství 235 37,4% 3 2,0% 132 2,5% 2,2% 132 2,0%
Fakulta strojní 433 49,7% 2 0,9% 73 1,5% 0,9% 69 1,3%
Fakulta elektrotechniky a informatiky 461 46,2% 4 1,6% 110 1,4% 1,1% 81 0,9%
Hornicko-geologická fakulta 542 48,7% 1 0,4% 47 4,0% 0,4% 47 2,9%
Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství 335 48,1% 3 1,7% 113 2,1% 1,5% 101 1,7%
Ekonomická fakulta 812 46,8% 7 1,6% 111 5,2% 1,2% 82 4,4%
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně 1935 38,0% 25 2,1% 137 2,8% 2,2% 133 3,1%
Fakulta technologická 287 50,2% 5 3,5% 178 2,3% 3,4% 175 2,3%
Fakulta managementu a ekonomiky 461 38,2% 4 1,4% 102 3,6% 1,8% 117 3,8%
Fakulta multimediálních komunikací 244 41,4% 4 2,8% 165 4,0% 2,8% 154 4,4%
Fakulta aplikované informatiky 257 32,7% 5 2,9% 167 3,6% 3,0% 163 4,0%
Fakulta humanitních studií 531 26,9% 3 0,8% 67 1,4% 0,8% 67 1,5%
Fakulta logistiky a krizového řízení 155 56,1% 4 5,9% 199 6,2% 6,8% 200 6,6%
Vysoká škola ekonomická v Praze 3078 42,0% 14 0,8% 68 1,7% 0,9% 71 2,2%
Fakulta financí a účetnictví 565 41,4% 4 1,2% 91 1,3% 1,6% 104 1,7%
Fakulta mezinárodních vztahů 820 44,5% 4 0,9% 72 1,9% 1,0% 76 2,6%
Fakulta podnikohospodářská 632 42,7% 4 1,1% 87 2,2% 1,3% 88 3,0%
Fakulta informatiky a statistiky 473 37,0% 1 0,3% 46 1,4% 0,3% 45 1,5%
Národohospodářská fakulta 321 53,6% 0 0,0% 1 1,3% 0,0% 1 1,4%
Fakulta managementu  v Jindřichově Hradci 257 29,6% 1 0,6% 57 1,6% 0,5% 51 2,2%
Česká zemědělská univerzita v Praze 4123 38,0% 34 1,3% 96 2,1% 1,7% 114 2,8%
Provozně ekonomická fakulta 2186 29,5% 15 1,0% 79 1,8% 1,2% 85 2,4%
Fakulta agrobiologie, potravin. a přírod. zdrojů 769 51,9% 9 2,4% 150 3,2% 2,9% 160 4,1%
Technická fakulta 227 52,0% 1 0,9% 73 1,6% 0,8% 68 2,1%
Fakulta lesnická a dřevařská 292 46,2% 3 1,9% 123 2,1% 2,8% 156 2,8%
Fakulta životního prostředí 488 42,8% 6 2,2% 139 2,3% 3,3% 170 3,0%
Fakulta tropického zemědělství 60 51,7% 0 0,0% 1 4,9% 0,0% 1 6,1%
Mendelova univerzita 2202 45,3% 31 2,6% 157 4,5% 2,4% 142 4,3%
Provozně ekonomická fakulta 591 45,2% 5 1,5% 108 3,7% 1,6% 103 3,6%
Agronomická fakulta 623 47,2% 11 3,3% 177 7,0% 3,4% 174 6,9%
Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií 225 38,2% 7 5,0% 196 4,9% 4,8% 194 4,8%
Lesnická a dřevařská fakulta 369 47,2% 4 2,1% 134 3,3% 1,4% 93 3,1%
Zahradnická fakulta 261 48,3% 4 3,0% 169 2,7% 2,9% 158 2,5%
Akademie múzických umění v Praze 272 47,8% 0 0,0% 1 2,1% 0,0% 1 2,5%
Hudební a taneční fakulta 99 53,5% 0 0,0% 1 1,1% 0,0% 1 1,7%
Divadelní fakulta 95 46,3% 0 0,0% 1 3,1% 0,0% 1 3,8%
Filmová a televizní fakulta 78 42,3% 0 0,0% 1 1,9% 0,0% 1 1,9%
Akademie výtvarných umění v Praze 45 2,2% 0 0,0% 1 16,8% 0,0% 1 20,5%
Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze 127 39,4% 2 2,6% 160 5,3% 3,7% 179 7,4%
Janáčkova akademie múzických umění v Brně 191 36,1% 3 2,5% 153 1,6% 2,6% 144 1,6%
Hudební fakulta 105 35,2% 2 2,9% 168 2,5% 2,9% 159 2,4%
Divadelní fakulta 86 37,2% 1 1,9% 119 0,7% 2,1% 128 0,8%
Vysoká škola polytechnická Jihlava 424 30,0% 6 2,0% 129 4,2% 2,2% 130 4,3%
Vysoká škola technická a ekon. v Č. Budějovicích 520 31,0% 5 1,4% 101 4,3% 2,3% 135 5,4%
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Soukromé vysoké školy 7 540 27,3% 107 2,0% 2,9% 2,2% 3,2%
VŠ region. rozvoje a Bankovní inst. - AMBIS 210 22,9% 3 1,9% 119 2,1% 2,1% 127 2,4%
Evropský polytechnický institut 51 29,4% 2 5,6% 198 9,9% 5,4% 197 10,3%
Vysoká škola hotelová v Praze 8 178 26,4% 4 3,1% 171 4,9% 3,5% 176 6,1%
Vysoká škola finanční a správní 798 31,5% 4 0,7% 65 2,3% 0,7% 62 2,3%
ŠKODA AUTO Vysoká škola 193 39,9% 3 2,6% 159 2,0% 3,4% 173 2,7%
Vysoká škola ekonomie a managementu 172 14,5% 2 1,4% 98 1,1% 2,4% 141 1,8%
University of New York in Prague 21 14,3% 0 0,0% 1 1,5% 0,0% 1 2,7%
Vysoká škola mezinárod. a veřejn. vzt. Praha 70 50,0% 0 0,0% 1 5,1% 0,0% 1 5,6%
Academia Rerum Civilium - VŠPSV 97 9,3% 0 0,0% 1 0,0% 0,0% 1 0,0%
Vysoká škola evropských a regionál. studií 161 13,0% 5 3,6% 180 2,2% 4,5% 191 2,5%
Vysoká škola regionálního rozvoje Praha 108 47,2% 0 0,0% 1 0,0% 0,0% 1 0,0%
Filmová akademie Miroslava Ondříčka v Písku 32 40,6% 0 0,0% 1 5,0% 0,0% 1 5,6%
Vysoká škola těles. výchovy a sportu Palestra 133 24,1% 0 0,0% 1 3,2% 0,0% 1 4,5%
Newton College 186 51,6% 2 2,2% 142 6,8% 2,7% 153 6,6%
Vysoká škola logistiky 234 34,6% 3 2,0% 126 3,5% 1,4% 95 3,3%
Vysoká škola zdravotnická 225 15,1% 0 0,0% 1 0,2% 0,0% 1 0,2%
B.I.B.S. 41 17,1% 2 5,9% 199 5,9% 3,9% 183 4,7%
Soukromá vysoká škola ekonomických studií 55 21,8% 0 0,0% 1 2,2% 0,0% 1 2,7%
Vysoká škola obchodní v Praze 767 35,2% 13 2,6% 161 3,9% 3,3% 171 5,0%
Akademie STING 202 19,8% 8 4,9% 194 4,6% 4,8% 195 4,2%
Metropolitní univerzita Praha 1077 26,7% 18 2,3% 145 2,9% 3,1% 166 3,8%
Univerzita Jana Amose Komenského Praha 1278 19,6% 9 0,9% 71 1,6% 1,1% 79 1,9%
Vysoká škola Karla Engliše 124 31,5% 4 4,7% 193 8,2% 4,2% 186 8,2%
Anglo-americká vysoká škola 38 39,5% 0 0,0% 1 1,6% 0,0% 1 2,2%
Pražská vysoká škola psychosociálních studií 122 35,2% 0 0,0% 1 0,9% 0,0% 1 1,4%
Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo 94 26,6% 3 4,3% 189 3,7% 2,6% 148 2,5%
Moravská vysoká škola Olomouc 66 27,3% 2 4,2% 186 3,5% 4,0% 184 3,4%
CEVRO Institut 203 20,2% 5 3,1% 173 3,3% 3,7% 180 3,9%
Unicorn College 27 29,6% 0 0,0% 1 0,0% 0,0% 1 0,0%
Vysoká škola obchodní a hotelová 50 24,0% 3 7,9% 203 8,4% 7,5% 201 6,9%
Vysoká škola sociálně správní 61 16,4% 0 0,0% 1 7,1% 0,0% 1 3,9%
AKCENT College 26 42,3% 0 0,0% 1 2,5% 0,0% 1 1,5%
Archip 4 75,0% 0 0,0% 1 n/a 0,0% 1 n/a
Vysoká škola aplikované psychologie 23 52,2% 1 9,1% 204 6,0% 8,2% 202 7,5%
ART & DESIGN INSTITUT 19 10,5% 1 5,9% 199 n/a 9,0% 204 n/a
Vysoká škola podnikání a práva 384 29,7% 8 3,0% 169 n/a 2,0% 125 n/a
Vysoká škola kreativní komunikace 2 100,0% 0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a

Absolventi vyokých škol - všechny typy studijních programů

Název vysoké školy/fakulty

Absolventi Míra nezaměstnanosti (MN) Stand. míra nezaměstn. (SMN)

celkem
pokračují   
ve studiu

nezaměst-
naní

MN za 
poslední 

rok

pořadí 
škol/fakult

MN za 3 
roky

SMN za 
poslední 

rok

pořadí 
škol/fakult

SMN za 3 
roky

Soukromé vysoké školy 7 540 27,3% 107 2,0% 2,9% 2,2% 3,2%

Absolventi vyokých škol - všechny typy studijních programů

Název vysoké školy/fakulty

Absolventi Míra nezaměstnanosti (MN) Stand. míra nezaměstn. (SMN)
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Vysoké školy celkem 32 987 63,6% 282 2,4% 3,8% 2,6% 4,1%
Veřejné vysoké školy 27 991 67,9% 218 2,4% 3,9% 2,6% 4,2%
Univerzita Karlova 2667 71,0% 8 1,0% 82 1,9% 1,3% 85 2,3%
1. lékařská fakulta 97 56,7% 1 2,4% 111 1,2% 2,4% 104 1,4%
3. lékařská fakulta 78 29,5% 0 0,0% 1 0,5% 0,0% 1 0,8%
2. lékařská fakulta 35 45,7% 0 0,0% 1 0,0% 0,0% 1 0,0%
Lékařská fakulta v Hradci Králové 15 6,7% 0 0,0% 1 1,3% 0,0% 1 1,8%
Farmaceutická fakulta v Hradci  Králové 34 61,8% 0 0,0% 1 0,0% 0,0% 1 0,0%
Filozofická fakulta 478 73,6% 3 2,4% 111 3,4% 3,5% 135 4,3%
Fakulta sociálních věd 391 79,5% 0 0,0% 1 0,8% 0,0% 1 0,6%
Fakulta humanitních studií 96 66,7% 0 0,0% 1 3,7% 0,0% 1 4,7%
Katolická teologická fakulta 43 62,8% 0 0,0% 1 0,0% 0,0% 1 0,0%
Evangelická teologická fakulta 63 33,3% 0 0,0% 1 0,0% 0,0% 1 0,0%
Husitská teologická fakulta 98 62,2% 0 0,0% 1 5,2% 0,0% 1 5,1%
Přírodovědecká fakulta 356 89,3% 1 2,6% 121 5,9% 4,0% 152 7,4%
Matematicko-fyzikální fakulta 142 90,1% 0 0,0% 1 2,4% 0,0% 1 3,3%
Pedagogická fakulta 519 61,5% 2 1,0% 81 0,9% 1,4% 89 1,1%
Fakulta tělesné výchovy a sportu 222 79,7% 1 2,2% 101 2,8% 1,0% 81 2,8%
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 1471 52,1% 14 2,0% 95 3,2% 2,5% 107 4,1%
Zdravotně sociální fakulta 353 27,8% 4 1,6% 88 1,5% 2,1% 99 2,2%
Filozofická fakulta 109 73,4% 0 0,0% 1 6,3% 0,0% 1 8,4%
Zemědělská fakulta 147 81,6% 0 0,0% 1 8,0% 0,0% 1 9,6%
Teologická fakulta 127 37,8% 2 2,5% 116 2,5% 3,2% 127 3,2%
Přírodovědecká fakulta 94 77,7% 2 9,5% 192 5,4% 9,6% 195 5,9%
Pedagogická fakulta 405 45,9% 5 2,3% 106 3,8% 2,6% 110 4,6%
Ekonomická fakulta 223 68,2% 1 1,4% 87 3,8% 2,8% 121 4,7%
Fakulta rybářství a ochrany vod 13 76,9% 0 0,0% 1 0,0% 0,0% 1 0,0%
Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem 976 43,8% 4 0,7% 78 2,4% 0,7% 78 2,1%
Filozofická fakulta 74 56,8% 0 0,0% 1 2,6% 0,0% 1 1,5%
Fakultu strojního inženýrství 39 76,9% 0 0,0% 1 0,0% 0,0% 1 0,0%
Pedagogická fakulta 362 32,3% 1 0,4% 75 2,2% 0,4% 75 2,0%
Přírodovědecká fakulta 65 66,2% 0 0,0% 1 6,5% 0,0% 1 5,2%
Fakulta zdravotnických studií 128 19,5% 0 0,0% 1 0,6% 0,0% 1 0,7%
Fakulta sociálně ekonomická 225 49,3% 1 0,9% 80 2,0% 0,4% 76 1,5%
Fakulta životního prostředí 33 69,7% 1 10,0% 194 11,4% 6,4% 172 7,6%
Fakulta umění a designu 50 72,0% 1 7,1% 182 10,8% 11,0% 196 14,1%
Masarykova univerzita 2477 69,8% 27 3,6% 142 4,7% 3,6% 137 4,6%
Lékařská fakulta 166 48,8% 1 1,2% 84 1,3% 1,3% 86 1,3%
Filozofická fakulta 568 68,8% 7 4,0% 146 9,2% 4,7% 162 8,9%
Právnická fakulta 140 29,3% 0 0,0% 1 0,8% 0,0% 1 0,6%
Fakulta sociálních studií 291 81,8% 3 5,7% 172 6,9% 5,2% 166 7,6%
Přírodovědecká fakulta 300 87,3% 4 10,5% 195 7,6% 9,2% 190 7,5%
Fakulta informatiky 77 72,7% 0 0,0% 1 0,0% 0,0% 1 0,0%
Pedagogická fakulta 560 71,1% 3 1,9% 90 2,6% 1,7% 95 2,7%
Fakulta sportovních studií 178 61,2% 6 8,7% 189 8,9% 8,3% 184 9,0%
Ekonomicko-správní fakulta 197 78,2% 3 7,0% 181 4,4% 6,6% 176 4,4%
Univerzita Palackého v Olomouci 1810 65,9% 18 2,9% 129 4,7% 2,8% 120 4,8%
Fakulta zdravotnických věd 127 37,8% 0 0,0% 1 0,4% 0,0% 1 0,5%
Filozofická fakulta 578 69,7% 8 4,6% 157 6,0% 4,6% 159 6,3%
Právnická fakulta 32 56,3% 2 14,3% 198 14,3% 9,4% 193 12,7%
Cyrilometodějská teologická fakulta 137 45,3% 2 2,7% 122 2,0% 2,6% 114 2,0%
Přírodovědecká fakulta 382 81,2% 3 4,2% 149 7,0% 3,7% 140 7,2%
Pedagogická fakulta 389 59,1% 2 1,3% 86 3,0% 1,4% 87 3,1%
Fakulta tělesné kultury 165 73,9% 1 2,3% 108 11,2% 2,8% 122 11,3%
Veterinární a farmaceutická univerzita Brno 93 73,1% 1 4,0% 147 9,6% 3,7% 141 8,4%
Fakulta veterinární hygieny a ekologie 93 73,1% 1 4,0% 147 9,6% 3,7% 141 8,4%

Absolventi vyokých škol - bakalářské studijní programy

Název vysoké školy/fakulty

Absolventi Míra nezaměstnanosti (MN) Stand. míra nezaměstn. (SMN)

celkem
pokračují   
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naní

MN za 
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rok

pořadí 
škol/fakult

MN za 3 
roky

SMN za 
poslední 

rok

pořadí 
škol/fakult

SMN za 3 
roky

Vysoké školy celkem 32 987 63,6% 282 2,4% 3,8% 2,6% 4,1%
Veřejné vysoké školy 27 991 67,9% 218 2,4% 3,9% 2,6% 4,2%

Absolventi vyokých škol - bakalářské studijní programy

Název vysoké školy/fakulty

Absolventi Míra nezaměstnanosti (MN) Stand. míra nezaměstn. (SMN)



Nezaměstnanost absolventů vysokých škol v České republice

Nezaměstnanost absolventů vysokých škol v letech 2002–2018 4141

celkem
pokračují   
ve studiu

nezaměst-
naní

MN za 
poslední 

rok

pořadí 
škol/fakult

MN za 3 
roky

SMN za 
poslední 

rok

pořadí 
škol/fakult

SMN za 3 
roky

Ostravská univerzita 1172 48,4% 18 3,0% 130 4,2% 2,0% 98 3,0%
Lékařská fakulta 154 31,2% 0 0,0% 1 0,5% 0,0% 1 0,3%
Fakulta sociálních studií 84 59,5% 2 5,9% 173 4,1% 2,5% 108 2,8%
Filozofická fakulta 246 58,5% 7 6,9% 180 8,9% 5,4% 168 6,6%
Přírodovědecká fakulta 170 67,1% 3 5,4% 168 10,1% 3,5% 136 7,9%
Pedagogická fakulta 463 37,4% 6 2,1% 99 2,7% 1,3% 83 1,8%
Fakulta umění 55 69,1% 0 0,0% 1 2,4% 0,0% 1 3,1%
Univerzita Hradec Králové 845 52,0% 14 3,4% 138 3,9% 4,2% 153 4,9%
Pedagogická fakulta 380 47,1% 7 3,5% 139 2,8% 4,0% 150 3,7%
Fakulta informatiky a managementu 200 53,0% 3 3,2% 133 3,9% 4,7% 161 4,6%
Filozofická fakulta 107 67,3% 3 8,6% 188 8,0% 9,4% 192 10,3%
Přírodovědecká fakulta 60 85,0% 1 11,1% 197 15,4% 14,5% 198 18,4%
Slezská univerzita v Opavě 690 43,6% 8 2,1% 98 3,9% 1,9% 96 3,3%
Filozoficko-přírodovědecká fakulta 200 46,5% 6 5,6% 171 6,7% 5,2% 165 6,2%
Fakulta veřejných politik v Opavě 231 19,0% 1 0,5% 76 1,4% 0,5% 77 1,3%
Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné 257 63,4% 1 1,1% 83 6,2% 1,1% 82 4,6%
České vysoké učení technické  v Praze 2184 80,9% 5 1,2% 85 3,2% 1,7% 93 4,0%
Fakulta stavební 579 93,8% 1 2,8% 125 7,6% 4,3% 155 11,9%
Fakulta strojní 312 88,5% 1 2,8% 125 8,8% 3,3% 130 9,7%
Fakulta elektrotechnická 242 86,8% 0 0,0% 1 0,9% 0,0% 1 1,3%
Fakulta informačních technologií 172 75,0% 1 2,3% 108 1,7% 3,3% 131 3,4%
Fakulta dopravní 85 88,2% 0 0,0% 1 8,6% 0,0% 1 12,0%
Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská 95 85,3% 0 0,0% 1 5,3% 0,0% 1 2,9%
Fakulta architektury 181 86,7% 0 0,0% 1 8,2% 0,0% 1 9,5%
Fakulta biomedicínského inženýrství 241 52,3% 0 0,0% 1 0,6% 0,0% 1 0,7%
Vysoká škola chemicko-technolo. v Praze 381 89,8% 0 0,0% 1 2,7% 0,0% 1 3,4%
Fakulta chemické technologie 109 94,5% 0 0,0% 1 0,0% 0,0% 1 0,0%
Fakulta technologie ochrany prostředí 29 89,7% 0 0,0% 1 11,1% 0,0% 1 12,8%
Fakulta potravinářské a biochemické technologie 160 91,3% 0 0,0% 1 2,4% 0,0% 1 4,5%
Fakulta chemicko-inženýrská 64 85,9% 0 0,0% 1 7,7% 0,0% 1 5,9%
Západočeská univerzita v Plzni 1261 62,8% 12 2,6% 117 3,7% 3,5% 134 5,1%
Fakulta strojní 83 91,6% 0 0,0% 1 0,0% 0,0% 1 0,0%
Fakulta elektrotechnická 128 85,9% 0 0,0% 1 4,5% 0,0% 1 7,3%
Fakulta zdravotnických studií 154 29,2% 2 1,8% 89 0,9% 1,5% 90 1,1%
Fakulta právnická 61 78,7% 1 7,7% 183 7,2% 13,4% 197 8,9%
Filozofická fakulta 227 58,1% 5 5,3% 167 5,6% 7,0% 180 7,8%
Fakulta designu a umění L. Sutnara 79 69,6% 1 4,2% 149 8,8% 6,4% 173 12,3%
Fakulta pedagogická 236 46,2% 3 2,4% 110 3,7% 3,8% 145 5,2%
Fakulta ekonomická 185 67,0% 0 0,0% 1 2,8% 0,0% 1 3,9%
Fakulta aplikovaných věd 108 86,1% 0 0,0% 1 2,1% 0,0% 1 2,3%
Technická univerzita v Liberci 677 60,6% 10 3,7% 144 4,6% 3,7% 139 5,1%
Fakulta strojní 56 91,1% 0 0,0% 1 3,7% 0,0% 1 6,7%
Fakulta mechatroniky, informatiky a meziob. studií 43 76,7% 0 0,0% 1 2,7% 0,0% 1 2,8%
Ekonomická fakulta 168 78,6% 2 5,6% 169 4,9% 4,3% 156 4,3%
Fakulta textilní 80 47,5% 1 2,4% 111 8,2% 2,2% 102 9,9%
Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická 249 47,0% 5 3,8% 145 4,2% 3,4% 132 4,6%
Fakulta umění a architektury 36 66,7% 2 16,7% 199 14,3% 24,0% 199 19,0%
Fakulta zdravotnických studií 45 33,3% 0 0,0% 1 n/a 0,0% 1 n/a
Univerzita Pardubice 1020 56,6% 9 2,0% 97 4,2% 2,6% 111 5,6%
Fakulta restaurování 9 77,8% 0 0,0% 1 n/a 0,0% 1 n/a
Fakulta fi lozofická 208 50,0% 3 2,9% 128 7,6% 3,3% 129 10,2%
Fakulta chemicko-technologická 196 69,9% 2 3,4% 137 3,2% 5,4% 167 3,9%
Fakulta ekonomicko-správní 204 55,9% 2 2,2% 101 4,3% 2,6% 109 5,7%
Dopravní fakulta Jana Pernera 147 79,6% 2 6,7% 178 6,1% 8,6% 185 7,6%
Fakulta zdravotnických studií 170 24,1% 0 0,0% 1 0,8% 0,0% 1 0,9%
Fakulta elektrotechniky a informatiky 86 66,3% 0 0,0% 1 3,8% 0,0% 1 5,5%

Stand. míra nezaměstn. (SMN)
Absolventi vyokých škol - bakalářské studijní programy
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Stand. míra nezaměstn. (SMN)
Absolventi vyokých škol - bakalářské studijní programy

Název vysoké školy/fakulty

Absolventi Míra nezaměstnanosti (MN)
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Vysoké učení technické v Brně 2109 88,3% 11 4,5% 154 7,3% 3,9% 148 6,7%
Fakulta stavební 554 92,1% 1 2,3% 104 4,2% 2,6% 115 3,6%
Fakulta strojního inženýrství 523 92,4% 1 2,5% 115 8,0% 1,7% 94 7,5%
Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií 294 85,7% 2 4,8% 161 5,8% 4,4% 157 5,4%
Fakulta informačních technologií 200 81,5% 1 2,7% 123 5,9% 3,1% 125 5,8%
Fakulta chemická 83 97,6% 0 0,0% 1 12,5% 0,0% 1 14,9%
Fakulta architektury 66 92,4% 0 0,0% 1 0,0% 0,0% 1 0,0%
Fakulta výtvarných umění 27 63,0% 3 30,0% 200 35,7% 24,2% 200 34,2%
Fakulta podnikatelská 362 81,8% 3 4,5% 155 8,6% 2,6% 116 7,3%
Vysoká škola báňská - Techn. univer. Ostrava 1431 84,0% 7 3,1% 132 5,2% 2,4% 106 4,1%
Fakulta stavební 131 91,6% 1 9,1% 190 10,4% 9,1% 189 8,4%
Fakulta bezpečnostního inženýrství 104 80,8% 1 5,0% 163 1,3% 5,1% 164 1,3%
Fakulta strojní 190 88,9% 2 9,5% 192 7,9% 8,9% 186 6,2%
Fakulta elektrotechniky a informatiky 218 79,8% 1 2,3% 104 2,8% 1,7% 91 1,6%
Hornicko-geologická fakulta 241 82,6% 0 0,0% 1 3,1% 0,0% 1 1,9%
Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství 146 87,7% 0 0,0% 1 3,0% 0,0% 1 2,5%
Ekonomická fakulta 389 81,5% 2 2,8% 125 8,7% 1,3% 84 7,5%
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně 1136 59,4% 12 2,6% 120 3,9% 2,9% 123 4,3%
Fakulta technologická 152 80,3% 2 6,7% 178 6,5% 6,5% 175 6,7%
Fakulta managementu a ekonomiky 222 72,5% 2 3,3% 136 7,9% 4,0% 151 8,5%
Fakulta multimediálních komunikací 143 65,0% 1 2,0% 96 2,6% 1,4% 88 3,0%
Fakulta aplikované informatiky 97 77,3% 1 4,5% 155 8,2% 6,5% 174 9,8%
Fakulta humanitních studií 367 37,3% 2 0,9% 79 1,9% 0,9% 80 2,1%
Fakulta logistiky a krizového řízení 155 56,1% 4 5,9% 173 6,2% 6,8% 178 6,6%
Vysoká škola ekonomická v Praze 1400 85,3% 4 1,9% 94 3,3% 2,2% 101 4,2%
Fakulta financí a účetnictví 236 91,5% 1 5,0% 163 2,4% 7,2% 181 3,0%
Fakulta mezinárodních vztahů 411 81,0% 2 2,6% 118 2,4% 2,2% 100 2,7%
Fakulta podnikohospodářská 292 87,3% 1 2,7% 123 4,7% 3,9% 146 7,3%
Fakulta informatiky a statistiky 209 80,4% 0 0,0% 1 3,9% 0,0% 1 4,3%
Národohospodářská fakulta 168 92,9% 0 0,0% 1 3,8% 0,0% 1 3,7%
Fakulta managementu  v Jindřichově Hradci 84 78,6% 0 0,0% 1 3,2% 0,0% 1 5,3%
Česká zemědělská univerzita v Praze 1886 74,5% 11 2,3% 107 3,2% 3,2% 128 4,1%
Provozně ekonomická fakulta 864 69,9% 5 1,9% 92 2,8% 2,4% 105 3,6%
Fakulta agrobiologie, potravin. a přírod. zdrojů 409 84,6% 3 4,8% 161 3,8% 6,8% 177 4,5%
Technická fakulta 121 89,3% 0 0,0% 1 2,6% 0,0% 1 3,6%
Fakulta lesnická a dřevařská 144 81,3% 1 3,7% 143 3,6% 5,7% 171 4,4%
Fakulta životního prostředí 224 80,8% 2 4,7% 158 4,6% 4,8% 163 4,9%
Fakulta tropického zemědělství 23 87,0% 0 0,0% 1 0,0% 0,0% 1 0,0%
Mendelova univerzita 1171 76,0% 12 4,3% 152 6,5% 3,8% 144 6,1%
Provozně ekonomická fakulta 316 80,4% 2 3,2% 134 6,0% 3,6% 138 5,9%
Agronomická fakulta 287 86,4% 3 7,7% 183 19,7% 3,4% 133 17,7%
Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií 127 63,0% 5 10,6% 196 7,2% 9,2% 191 6,6%
Lesnická a dřevařská fakulta 185 78,4% 2 5,0% 163 4,9% 3,2% 126 3,9%
Zahradnická fakulta 139 82,0% 0 0,0% 1 0,8% 0,0% 1 1,1%
Akademie múzických umění v Praze 142 77,5% 0 0,0% 1 4,8% 0,0% 1 5,2%
Hudební a taneční fakulta 54 83,3% 0 0,0% 1 2,4% 0,0% 1 3,6%
Divadelní fakulta 45 84,4% 0 0,0% 1 10,5% 0,0% 1 12,6%
Filmová a televizní fakulta 43 62,8% 0 0,0% 1 4,4% 0,0% 1 3,5%
Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze 58 77,6% 0 0,0% 1 3,0% 0,0% 1 3,5%
Janáčkova akademie múzických umění v Brně 105 59,0% 2 4,7% 158 2,8% 4,6% 160 2,7%
Hudební fakulta 64 51,6% 1 3,2% 134 2,8% 2,7% 118 2,4%
Divadelní fakulta 41 70,7% 1 8,3% 187 2,7% 9,6% 194 3,1%
Vysoká škola polytechnická Jihlava 407 31,2% 6 2,1% 100 4,2% 2,3% 103 4,3%
Vysoká škola technická a ekon. v Č. Budějovicích 422 36,7% 5 1,9% 91 4,8% 3,0% 124 6,0%

Absolventi vyokých škol - bakalářské studijní programy

Název vysoké školy/fakulty

Absolventi Míra nezaměstnanosti (MN) Stand. míra nezaměstn. (SMN)

celkem
pokračují   
ve studiu

nezaměst-
naní

MN za 
poslední 

rok

pořadí 
škol/fakult

MN za 3 
roky

SMN za 
poslední 

rok

pořadí 
škol/fakult

SMN za 3 
roky

Absolventi vyokých škol - bakalářské studijní programy

Název vysoké školy/fakulty

Absolventi Míra nezaměstnanosti (MN) Stand. míra nezaměstn. (SMN)



Nezaměstnanost absolventů vysokých škol v České republice

Nezaměstnanost absolventů vysokých škol v letech 2002–2018 4343

celkem
pokračují   
ve studiu

nezaměst-
naní

MN za 
poslední 

rok

pořadí 
škol/fakult

MN za 3 
roky

SMN za 
poslední 

rok

pořadí 
škol/fakult
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roky

Soukromé vysoké školy 4 996 39,7% 64 2,1% 3,3% 2,2% 3,6%
VŠ region. rozvoje a Bankovní inst. - AMBIS 123 36,6% 2 2,6% 118 3,0% 2,0% 97 3,1%
Evropský polytechnický institut 51 29,4% 2 5,6% 169 9,9% 5,4% 169 10,3%
Vysoká škola hotelová v Praze 8 97 47,4% 4 7,8% 185 10,4% 9,0% 188 13,4%
Vysoká škola finanční a správní 376 64,1% 0 0,0% 1 3,5% 0,0% 1 3,3%
ŠKODA AUTO Vysoká škola 135 57,0% 3 5,2% 166 4,0% 6,8% 179 5,3%
Vysoká škola ekonomie a managementu 75 30,7% 1 1,9% 92 1,5% 1,7% 92 1,9%
University of New York in Prague 21 14,3% 0 0,0% 1 1,5% 0,0% 1 2,7%
Vysoká škola mezinárod. a veřejn. vzt. Praha 43 81,4% 0 0,0% 1 0,0% 0,0% 1 0,0%
Academia Rerum Civilium - VŠPSV 97 9,3% 0 0,0% 1 0,0% 0,0% 1 0,0%
Vysoká škola evropských a regionál. studií 161 13,0% 5 3,6% 140 2,2% 4,5% 158 2,5%
Vysoká škola regionálního rozvoje Praha 108 47,2% 0 0,0% 1 0,0% 0,0% 1 0,0%
Filmová akademie Miroslava Ondříčka v Písku 25 52,0% 0 0,0% 1 5,9% 0,0% 1 6,0%
Vysoká škola těles. výchovy a sportu Palestra 71 42,3% 0 0,0% 1 4,9% 0,0% 1 6,8%
Newton College 186 51,6% 2 2,2% 101 6,8% 2,7% 119 6,6%
Vysoká škola logistiky 114 65,8% 0 0,0% 1 6,3% 0,0% 1 6,0%
Vysoká škola zdravotnická 225 15,1% 0 0,0% 1 0,2% 0,0% 1 0,2%
B.I.B.S. 41 17,1% 2 5,9% 173 5,9% 3,9% 147 4,7%
Soukromá vysoká škola ekonomických studií 20 60,0% 0 0,0% 1 0,0% 0,0% 1 0,0%
Vysoká škola obchodní v Praze 497 53,5% 7 3,0% 131 3,7% 3,7% 143 4,7%
Akademie STING 69 50,7% 2 5,9% 173 5,0% 5,5% 170 4,7%
Metropolitní univerzita Praha 551 48,6% 7 2,5% 114 3,5% 2,6% 112 4,6%
Univerzita Jana Amose Komenského Praha 1003 24,2% 5 0,7% 77 1,5% 0,8% 79 1,9%
Vysoká škola Karla Engliše 124 31,5% 4 4,7% 160 8,2% 4,2% 154 8,2%
Anglo-americká vysoká škola 28 50,0% 0 0,0% 1 0,0% 0,0% 1 0,0%
Pražská vysoká škola psychosociálních studií 49 79,6% 0 0,0% 1 0,0% 0,0% 1 0,0%
Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo 94 26,6% 3 4,3% 153 3,7% 2,6% 113 2,5%
Moravská vysoká škola Olomouc 66 27,3% 2 4,2% 149 3,5% 4,0% 149 3,4%
CEVRO Institut 51 74,5% 0 0,0% 1 6,2% 0,0% 1 6,6%
Unicorn College 27 29,6% 0 0,0% 1 0,0% 0,0% 1 0,0%
Vysoká škola obchodní a hotelová 50 24,0% 3 7,9% 186 8,4% 7,5% 182 6,9%
Vysoká škola sociálně správní 61 16,4% 0 0,0% 1 7,1% 0,0% 1 3,9%
AKCENT College 26 42,3% 0 0,0% 1 2,5% 0,0% 1 1,5%
Archip 4 75,0% 0 0,0% 1 n/a 0,0% 1 n/a
Vysoká škola aplikované psychologie 23 52,2% 1 9,1% 190 6,0% 8,2% 183 7,5%
ART & DESIGN INSTITUT 19 10,5% 1 5,9% 173 n/a 9,0% 187 n/a
Vysoká škola podnikání a práva 275 38,9% 6 3,6% 140 n/a 2,7% 117 n/a
Vysoká škola kreativní komunikace 2 100,0% 0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a

Absolventi vyokých škol - bakalářské studijní programy

Název vysoké školy/fakulty

Absolventi Míra nezaměstnanosti (MN) Stand. míra nezaměstn. (SMN)

celkem
pokračují   
ve studiu

nezaměst-
naní

MN za 
poslední 

rok

pořadí 
škol/fakult

MN za 3 
roky

SMN za 
poslední 

rok

pořadí 
škol/fakult

SMN za 3 
roky

Soukromé vysoké školy 4 996 39,7% 64 2,1% 3,3% 2,2% 3,6%

Absolventi vyokých škol - bakalářské studijní programy

Název vysoké školy/fakulty

Absolventi Míra nezaměstnanosti (MN) Stand. míra nezaměstn. (SMN)
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Vysoké školy celkem 28 481 11,6% 327 1,3% 2,3% 1,3% 2,5%
Veřejné vysoké školy 25 947 12,4% 284 1,2% 2,3% 1,3% 2,4%
Univerzita Karlova 3850 15,6% 15 0,5% 62 1,0% 0,6% 66 1,3%
1. lékařská fakulta 415 7,5% 1 0,3% 54 0,9% 0,2% 53 1,1%
3. lékařská fakulta 98 8,2% 0 0,0% 1 0,3% 0,0% 1 0,2%
2. lékařská fakulta 117 17,1% 0 0,0% 1 0,3% 0,0% 1 0,4%
Lékařská fakulta v Plzni 207 7,2% 2 1,0% 88 0,9% 1,5% 109 1,4%
Lékařská fakulta v Hradci Králové 149 4,7% 0 0,0% 1 1,2% 0,0% 1 1,5%
Farmaceutická fakulta v Hradci  Králové 151 9,3% 0 0,0% 1 0,6% 0,0% 1 0,6%
Filozofická fakulta 443 23,3% 0 0,0% 1 0,9% 0,0% 1 1,2%
Právnická fakulta 454 11,2% 0 0,0% 1 0,6% 0,0% 1 0,8%
Fakulta sociálních věd 357 13,4% 1 0,3% 56 0,8% 0,5% 61 0,9%
Fakulta humanitních studií 162 9,9% 2 1,4% 108 2,1% 1,9% 127 2,5%
Katolická teologická fakulta 63 17,5% 0 0,0% 1 1,6% 0,0% 1 2,4%
Evangelická teologická fakulta 12 16,7% 1 10,0% 184 1,9% 15,3% 186 2,9%
Husitská teologická fakulta 66 18,2% 1 1,9% 134 3,4% 2,8% 156 4,0%
Přírodovědecká fakulta 390 39,2% 3 1,3% 104 2,2% 1,6% 114 2,6%
Matematicko-fyzikální fakulta 132 43,2% 1 1,3% 106 0,4% 1,9% 128 0,6%
Pedagogická fakulta 445 7,4% 1 0,2% 53 0,5% 0,4% 58 0,7%
Fakulta tělesné výchovy a sportu 189 9,5% 2 1,2% 97 1,7% 1,3% 102 2,4%
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 807 12,4% 15 2,1% 141 2,5% 2,8% 155 3,5%
Zdravotně sociální fakulta 109 8,3% 3 3,0% 164 1,7% 2,3% 142 1,7%
Filozofická fakulta 63 14,3% 1 1,9% 134 8,5% 2,9% 159 11,7%
Zemědělská fakulta 178 17,4% 5 3,4% 172 3,4% 5,3% 178 4,7%
Teologická fakulta 77 6,5% 0 0,0% 1 1,1% 0,0% 1 1,3%
Přírodovědecká fakulta 59 40,7% 0 0,0% 1 2,9% 0,0% 1 4,5%
Pedagogická fakulta 183 6,6% 5 2,9% 161 2,2% 4,0% 171 3,2%
Ekonomická fakulta 124 7,3% 1 0,9% 79 1,4% 1,3% 103 2,2%
Fakulta rybářství a ochrany vod 14 7,1% 0 0,0% 1 0,0% 0,0% 1 0,0%
Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem 564 8,5% 11 2,1% 142 2,1% 1,8% 118 1,9%
Filozofická fakulta 60 8,3% 1 1,8% 132 1,9% 1,0% 88 1,4%
Fakultu strojního inženýrství 17 41,2% 0 0,0% 1 0,0% 0,0% 1 0,0%
Pedagogická fakulta 253 5,5% 1 0,4% 60 0,4% 0,2% 54 0,3%
Přírodovědecká fakulta 45 15,6% 3 7,9% 182 4,3% 6,8% 181 3,5%
Fakulta sociálně ekonomická 83 7,2% 3 3,9% 176 3,0% 2,6% 150 2,3%
Fakulta životního prostředí 54 3,7% 1 1,9% 137 4,1% 2,0% 131 3,4%
Fakulta umění a designu 52 13,5% 2 4,4% 178 6,0% 5,4% 179 6,8%
Masarykova univerzita 3156 15,7% 46 1,7% 126 2,8% 1,6% 112 2,6%
Lékařská fakulta 336 9,5% 2 0,7% 68 0,7% 0,5% 62 0,6%
Filozofická fakulta 646 17,6% 12 2,3% 147 5,1% 2,0% 133 4,9%
Právnická fakulta 434 16,4% 6 1,7% 123 2,2% 1,5% 105 2,0%
Fakulta sociálních studií 328 14,9% 3 1,1% 92 3,3% 0,7% 72 3,1%
Přírodovědecká fakulta 284 35,2% 5 2,7% 156 5,0% 2,3% 141 4,5%
Fakulta informatiky 86 15,1% 1 1,4% 108 1,4% 1,8% 120 1,4%
Pedagogická fakulta 619 8,1% 7 1,2% 102 1,6% 1,3% 100 1,6%
Fakulta sportovních studií 146 16,4% 3 2,5% 152 3,1% 2,7% 153 3,0%
Ekonomicko-správní fakulta 277 15,2% 7 3,0% 163 2,2% 2,9% 160 2,2%
Univerzita Palackého v Olomouci 1918 10,7% 30 1,8% 127 2,8% 1,8% 122 2,9%
Lékařská fakulta 202 4,5% 2 1,0% 87 1,3% 0,9% 75 1,4%
Fakulta zdravotnických věd 29 0,0% 0 0,0% 1 0,0% 0,0% 1 0,0%
Filozofická fakulta 364 17,0% 10 3,3% 168 4,3% 3,4% 167 4,3%
Právnická fakulta 196 7,1% 3 1,6% 122 3,5% 2,2% 138 3,3%
Cyrilometodějská teologická fakulta 87 3,4% 1 1,2% 98 0,9% 1,0% 89 0,9%
Přírodovědecká fakulta 282 22,0% 6 2,7% 157 5,6% 3,0% 163 5,5%
Pedagogická fakulta 570 7,9% 4 0,8% 73 1,8% 0,6% 64 1,9%
Fakulta tělesné kultury 188 5,9% 4 2,3% 149 1,7% 2,6% 151 1,9%
Veterinární a farmaceutická univerzita Brno 301 11,3% 7 2,6% 153 3,7% 2,4% 145 4,1%
Fakulta veterinárního lékařství 95 10,5% 3 3,5% 173 5,7% 2,8% 154 6,7%
Fakulta veterinární hygieny a ekologie 97 12,4% 4 4,7% 180 4,8% 4,8% 175 5,0%
Farmaceutická fakulta 109 11,0% 0 0,0% 1 0,7% 0,0% 1 0,7%

Název vysoké školy/fakulty

Absolventi Míra nezaměstnanosti (MN) Stand. míra nezaměstn. (SMN)
Absolventi vyokých škol - magisterské studijní programy
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Vysoké školy celkem 28 481 11,6% 327 1,3% 2,3% 1,3% 2,5%
Veřejné vysoké školy 25 947 12,4% 284 1,2% 2,3% 1,3% 2,4%

Název vysoké školy/fakulty

Absolventi Míra nezaměstnanosti (MN) Stand. míra nezaměstn. (SMN)
Absolventi vyokých škol - magisterské studijní programy
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Ostravská univerzita 797 10,2% 17 2,4% 150 3,8% 2,1% 134 3,2%
Lékařská fakulta 133 5,3% 2 1,6% 116 0,8% 1,2% 96 0,5%
Fakulta sociálních studií 98 8,2% 3 3,3% 169 1,8% 2,4% 143 1,5%
Filozofická fakulta 137 15,3% 2 1,7% 125 4,7% 1,0% 86 3,9%
Přírodovědecká fakulta 139 18,7% 5 4,4% 177 7,1% 5,1% 177 6,5%
Pedagogická fakulta 259 6,2% 2 0,8% 77 2,4% 0,6% 65 1,9%
Fakulta umění 31 9,7% 3 10,7% 186 18,5% 10,5% 185 16,4%
Univerzita Hradec Králové 499 9,8% 3 0,7% 70 1,6% 0,8% 73 1,8%
Pedagogická fakulta 275 5,8% 1 0,4% 57 1,6% 0,3% 56 1,7%
Fakulta informatiky a managementu 83 3,6% 1 1,3% 103 1,4% 1,6% 111 1,7%
Filozofická fakulta 66 25,8% 1 2,0% 139 3,9% 2,5% 147 4,1%
Přírodovědecká fakulta 44 29,5% 0 0,0% 1 0,8% 0,0% 1 1,0%
Slezská univerzita v Opavě 364 8,2% 6 1,8% 129 4,6% 1,3% 101 3,8%
Filozoficko-přírodovědecká fakulta 98 6,1% 1 1,1% 93 4,6% 1,1% 93 4,0%
Fakulta veřejných politik v Opavě 35 2,9% 0 0,0% 1 6,5% 0,0% 1 5,1%
Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné 231 10,0% 5 2,4% 151 4,2% 1,6% 113 3,4%
České vysoké učení technické  v Praze 1760 14,1% 10 0,7% 69 1,1% 1,0% 81 1,2%
Fakulta stavební 524 13,4% 6 1,3% 105 1,3% 1,7% 115 1,5%
Fakulta strojní 207 17,9% 0 0,0% 1 0,5% 0,0% 1 0,6%
Fakulta elektrotechnická 253 15,4% 0 0,0% 1 0,4% 0,0% 1 0,4%
Fakulta informačních technologií 130 10,8% 0 0,0% 1 0,0% 0,0% 1 0,0%
Fakulta dopravní 106 16,0% 1 1,1% 95 2,1% 1,7% 116 2,5%
Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská 79 54,4% 1 2,8% 158 2,1% 4,9% 176 2,7%
Fakulta architektury 189 9,0% 1 0,6% 63 2,3% 0,9% 76 2,5%
Fakulta biomedicínského inženýrství 171 4,7% 0 0,0% 1 0,5% 0,0% 1 0,7%
Vysoká škola chemicko-technolo.  v Praze 367 33,5% 2 0,8% 76 1,6% 1,0% 85 1,7%
Fakulta chemické technologie 95 34,7% 1 1,6% 118 2,7% 2,3% 140 2,3%
Fakulta technologie ochrany prostředí 46 32,6% 0 0,0% 1 0,0% 0,0% 1 0,0%
Fakulta potravinářské a biochemické technologie 152 29,6% 1 0,9% 82 1,6% 0,9% 79 1,6%
Fakulta chemicko-inženýrská 74 40,5% 0 0,0% 1 1,6% 0,0% 1 2,3%
Západočeská univerzita v Plzni 851 11,5% 7 0,9% 81 2,1% 1,5% 108 3,0%
Fakulta strojní 97 16,5% 0 0,0% 1 0,5% 0,0% 1 0,5%
Fakulta elektrotechnická 127 17,3% 0 0,0% 1 0,3% 0,0% 1 0,4%
Fakulta zdravotnických studií 18 0,0% 0 0,0% 1 0,0% 0,0% 1 0,0%
Fakulta právnická 32 0,0% 0 0,0% 1 0,9% 0,0% 1 1,3%
Filozofická fakulta 124 10,5% 2 1,8% 130 4,1% 3,0% 162 5,6%
Fakulta designu a umění L. Sutnara 55 3,6% 3 5,7% 181 12,1% 9,1% 184 18,1%
Fakulta pedagogická 171 5,8% 0 0,0% 1 2,1% 0,0% 1 2,6%
Fakulta ekonomická 138 10,1% 1 0,8% 74 1,2% 1,4% 104 2,0%
Fakulta aplikovaných věd 89 23,6% 1 1,5% 112 1,2% 2,3% 139 2,0%
Technická univerzita v Liberci 440 8,4% 6 1,5% 113 2,6% 1,5% 110 2,9%
Fakulta strojní 57 5,3% 1 1,9% 134 0,4% 1,7% 117 0,4%
Fakulta mechatroniky, informatiky a meziob. studií 47 25,5% 0 0,0% 1 0,0% 0,0% 1 0,0%
Ekonomická fakulta 127 3,1% 1 0,8% 75 2,3% 1,0% 82 2,5%
Fakulta textilní 34 20,6% 1 3,7% 174 7,5% 5,7% 180 8,1%
Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická 145 4,1% 1 0,7% 72 3,0% 0,7% 70 3,6%
Fakulta umění a architektury 25 16,0% 2 9,5% 183 6,8% 7,5% 183 5,9%
Fakulta zdravotnických studií 5 20,0% 0 0,0% 1 n/a 0,0% 1 n/a
Univerzita Pardubice 585 9,1% 9 1,7% 124 2,3% 2,1% 135 2,8%
Fakulta restaurování 9 0,0% 0 0,0% 1 0,0% 0,0% 1 0,0%
Fakulta fi lozofická 94 10,6% 1 1,2% 98 5,2% 1,9% 125 6,5%
Fakulta chemicko-technologická 119 20,2% 2 2,1% 140 1,4% 2,4% 146 1,8%
Fakulta ekonomicko-správní 156 3,2% 4 2,6% 155 2,5% 3,4% 168 3,0%
Dopravní fakulta Jana Pernera 140 7,1% 2 1,5% 115 1,8% 1,8% 119 2,1%
Fakulta zdravotnických studií 22 0,0% 0 0,0% 1 0,0% 0,0% 1 0,0%
Fakulta elektrotechniky a  informatiky 45 8,9% 0 0,0% 1 0,7% 0,0% 1 0,9%

Absolventi Míra nezaměstnanosti (MN) Stand. míra nezaměstn. (SMN)
Absolventi vyokých škol - magisterské studijní programy

Název vysoké školy/fakulty
celkem

pokračují   
ve studiu

nezaměst-
naní

MN za 
poslední 

rok

pořadí 
škol/fakult

MN za 3 
roky

SMN za 
poslední 

rok

pořadí 
škol/fakult

SMN za 3 
roky

Absolventi Míra nezaměstnanosti (MN) Stand. míra nezaměstn. (SMN)
Absolventi vyokých škol - magisterské studijní programy

Název vysoké školy/fakulty
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Vysoké učení technické v Brně 2107 14,0% 21 1,2% 96 2,5% 0,9% 78 2,4%
Fakulta stavební 523 9,9% 3 0,6% 67 3,1% 0,6% 68 3,2%
Fakulta strojního inženýrství 414 14,3% 3 0,8% 78 1,3% 0,7% 69 1,0%
Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií 309 20,4% 1 0,4% 58 0,8% 0,3% 55 0,9%
Fakulta informačních technologií 116 19,0% 1 1,1% 91 1,0% 1,1% 91 0,7%
Fakulta chemická 127 34,6% 0 0,0% 1 0,0% 0,0% 1 0,0%
Fakulta architektury 68 10,3% 2 3,3% 166 14,3% 2,0% 132 11,8%
Fakulta výtvarných umění 23 13,0% 2 10,0% 184 10,3% 6,9% 182 9,6%
Fakulta podnikatelská 408 7,6% 6 1,6% 117 2,8% 1,5% 106 2,8%
Vysoká škola báňská - Techn. univer. Ostrava 1631 16,6% 14 1,0% 86 3,2% 0,9% 74 2,7%
Fakulta stavební 178 10,7% 0 0,0% 1 4,5% 0,0% 1 4,0%
Fakulta bezpečnostního inženýrství 127 3,1% 2 1,6% 119 2,9% 1,8% 121 2,3%
Fakulta strojní 221 20,4% 0 0,0% 1 0,9% 0,0% 1 0,9%
Fakulta elektrotechniky a informatiky 220 16,4% 3 1,6% 120 1,2% 1,1% 94 0,8%
Hornicko-geologická fakulta 285 22,5% 1 0,5% 61 4,0% 0,4% 60 3,1%
Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství 169 19,5% 3 2,2% 146 2,2% 1,9% 126 1,8%
Ekonomická fakulta 418 15,1% 5 1,4% 110 4,6% 1,1% 95 3,8%
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně 773 7,8% 13 1,8% 133 2,1% 1,9% 130 2,2%
Fakulta technologická 126 17,5% 3 2,9% 160 1,3% 2,9% 158 1,4%
Fakulta managementu a ekonomiky 234 6,4% 2 0,9% 80 2,1% 1,2% 97 2,1%
Fakulta multimediálních komunikací 98 8,2% 3 3,3% 169 4,8% 3,7% 169 5,2%
Fakulta aplikované informatiky 151 6,0% 4 2,8% 159 2,9% 2,7% 152 3,1%
Fakulta humanitních studií 164 3,7% 1 0,6% 66 0,4% 0,6% 67 0,3%
Vysoká škola ekonomická v Praze 1623 5,9% 9 0,6% 64 1,5% 0,7% 71 1,9%
Fakulta financí a účetnictví 319 5,6% 3 1,0% 85 1,3% 1,2% 98 1,6%
Fakulta mezinárodních vztahů 395 7,8% 1 0,3% 55 1,8% 0,4% 59 2,5%
Fakulta podnikohospodářská 332 4,5% 3 0,9% 83 2,0% 1,1% 90 2,5%
Fakulta informatiky a statistiky 253 2,8% 1 0,4% 58 0,9% 0,4% 57 0,9%
Národohospodářská fakulta 143 10,5% 0 0,0% 1 1,0% 0,0% 1 1,2%
Fakulta managementu  v Jindřichově Hradci 171 5,8% 1 0,6% 65 1,4% 0,6% 63 1,8%
Česká zemědělská univerzita v Praze 2168 7,3% 21 1,0% 89 1,9% 1,3% 99 2,5%
Provozně ekonomická fakulta 1310 3,1% 9 0,7% 71 1,6% 0,9% 77 2,1%
Fakulta agrobiologie, potravin. a přírod. zdrojů 335 15,8% 5 1,8% 128 3,1% 1,9% 124 3,7%
Technická fakulta 102 9,8% 1 1,1% 93 1,6% 1,0% 83 2,1%
Fakulta lesnická a dřevařská 140 12,9% 2 1,6% 121 1,8% 2,4% 144 2,6%
Fakulta životního prostředí 250 11,2% 4 1,8% 130 1,8% 2,5% 149 2,3%
Fakulta tropického zemědělství 31 29,0% 0 0,0% 1 6,8% 0,0% 1 8,4%
Mendelova univerzita 967 10,9% 19 2,2% 145 3,9% 2,2% 137 3,8%
Provozně ekonomická fakulta 264 4,5% 3 1,2% 98 2,9% 1,1% 92 2,8%
Agronomická fakulta 301 14,6% 8 3,1% 165 5,5% 3,3% 164 5,4%
Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií 98 6,1% 2 2,2% 143 3,7% 2,5% 148 3,8%
Lesnická a dřevařská fakulta 171 17,0% 2 1,4% 110 3,0% 1,0% 84 3,1%
Zahradnická fakulta 117 10,3% 4 3,8% 175 3,7% 3,7% 170 3,2%
Akademie múzických umění v Praze 113 16,8% 0 0,0% 1 1,6% 0,0% 1 2,1%
Hudební a taneční fakulta 40 20,0% 0 0,0% 1 0,8% 0,0% 1 1,3%
Divadelní fakulta 43 14,0% 0 0,0% 1 2,5% 0,0% 1 3,1%
Filmová a televizní fakulta 30 16,7% 0 0,0% 1 1,0% 0,0% 1 1,4%
Akademie výtvarných umění v Praze 43 2,3% 0 0,0% 1 18,1% 0,0% 1 22,1%
Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze 66 7,6% 2 3,3% 166 6,1% 4,7% 174 8,6%
Janáčkova akademie múzických umění v Brně 82 8,5% 1 1,3% 106 1,1% 1,5% 107 1,2%
Hudební fakulta 38 10,5% 1 2,9% 162 2,6% 3,3% 165 2,8%
Divadelní fakulta 44 6,8% 0 0,0% 1 0,0% 0,0% 1 0,0%
Vysoká škola polytechnická Jihlava 17 0,0% 0 0,0% 1 n/a 0,0% 1 n/a
Vysoká škola technická a ekon. v Č. Budějovicích 98 6,1% 0 0,0% 1 1,2% 0,0% 1 1,8%

Absolventi vyokých škol - magisterské studijní programy

Název vysoké školy/fakulty

Absolventi Míra nezaměstnanosti (MN) Stand. míra nezaměstn. (SMN)
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MN za 
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pořadí 
škol/fakult

MN za 3 
roky
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SMN za 3 
roky

Absolventi vyokých škol - magisterské studijní programy

Název vysoké školy/fakulty

Absolventi Míra nezaměstnanosti (MN) Stand. míra nezaměstn. (SMN)
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Soukromé vysoké školy 2 534 3,0% 43 1,7% 2,4% 2,2% 2,9%
VŠ region. rozvoje a Bankovní inst. - AMBIS 87 3,4% 1 1,2% 98 1,2% 2,2% 136 1,7%
Vysoká škola hotelová v Praze 8 81 1,2% 0 0,0% 1 1,8% 0,0% 1 2,1%
Vysoká škola finanční a správní 420 2,4% 4 1,0% 84 2,0% 1,0% 80 2,0%
ŠKODA AUTO Vysoká škola 58 0,0% 0 0,0% 1 0,0% 0,0% 1 0,0%
Vysoká škola ekonomie a managementu 97 2,1% 1 1,1% 90 0,8% 2,8% 157 1,6%
Vysoká škola mezinárod. a veřejn. vzt. Praha 27 0,0% 0 0,0% 1 6,5% 0,0% 1 7,2%
Filmová akademie Miroslava Ondříčka v Písku 7 0,0% 0 0,0% 1 3,8% 0,0% 1 5,1%
Vysoká škola těles. výchovy a sportu Palestra 62 3,2% 0 0,0% 1 1,8% 0,0% 1 2,6%
Vysoká škola logistiky 120 5,0% 3 2,6% 154 2,4% 1,9% 129 2,3%
Soukromá vysoká škola ekonomických studií 35 0,0% 0 0,0% 1 2,7% 0,0% 1 3,4%
Vysoká škola obchodní v Praze 270 1,5% 6 2,3% 147 4,0% 2,9% 161 5,3%
Akademie STING 133 3,8% 6 4,7% 179 4,3% 4,6% 173 4,0%
Metropolitní univerzita Praha 524 3,8% 11 2,2% 144 2,5% 3,4% 166 3,4%
Univerzita Jana Amose Komenského Praha 269 3,0% 4 1,5% 114 1,7% 1,8% 123 2,0%
Anglo-americká vysoká škola 10 10,0% 0 0,0% 1 4,2% 0,0% 1 5,9%
Pražská vysoká škola psychosociálních studií 73 5,5% 0 0,0% 1 1,1% 0,0% 1 1,7%
CEVRO Institut 152 2,0% 5 3,4% 171 2,9% 4,1% 172 3,5%
Vysoká škola podnikání a práva 109 6,4% 2 2,0% 138 n/a 1,0% 87 n/a

Absolventi vyokých škol - magisterské studijní programy

Název vysoké školy/fakulty

Absolventi Míra nezaměstnanosti (MN) Stand. míra nezaměstn. (SMN)

celkem
pokračují   
ve studiu

nezaměst-
naní

MN za 
poslední 

rok

pořadí 
škol/fakult

MN za 3 
roky

SMN za 
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rok

pořadí 
škol/fakult
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roky

Soukromé vysoké školy 2 534 3,0% 43 1,7% 2,4% 2,2% 2,9%

Absolventi vyokých škol - magisterské studijní programy

Název vysoké školy/fakulty

Absolventi Míra nezaměstnanosti (MN) Stand. míra nezaměstn. (SMN)
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Vysoké školy celkem 1 934 2,4% 10 0,5% 0,8% 0,6% 0,8%
Veřejné vysoké školy 1 924 2,4% 10 0,5% 0,8% 0,6% 0,8%
Univerzita Karlova 530 1,9% 2 0,4% 140 0,8% 0,3% 141 0,9%
1. lékařská fakulta 48 0,0% 0 0,0% 1 1,7% 0,0% 1 1,5%
3. lékařská fakulta 16 0,0% 0 0,0% 1 4,9% 0,0% 1 6,9%
2. lékařská fakulta 28 0,0% 0 0,0% 1 1,2% 0,0% 1 1,1%
Lékařská fakulta v Plzni 23 0,0% 0 0,0% 1 0,0% 0,0% 1 0,0%
Lékařská fakulta v Hradci Králové 10 0,0% 0 0,0% 1 0,0% 0,0% 1 0,0%
Farmaceutická fakulta v Hradci  Králové 18 0,0% 0 0,0% 1 0,0% 0,0% 1 0,0%
Filozofická fakulta 97 4,1% 1 1,1% 142 0,6% 0,8% 143 0,6%
Právnická fakulta 37 2,7% 0 0,0% 1 0,0% 0,0% 1 0,0%
Fakulta sociálních věd 21 4,8% 0 0,0% 1 1,9% 0,0% 1 2,7%
Fakulta humanitních studií 10 10,0% 0 0,0% 1 0,0% 0,0% 1 0,0%
Katolická teologická fakulta 10 0,0% 0 0,0% 1 0,0% 0,0% 1 0,0%
Evangelická teologická fakulta 2 0,0% 0 0,0% 1 7,7% 0,0% 1 3,3%
Husitská teologická fakulta 2 0,0% 0 0,0% 1 10,0% 0,0% 1 8,9%
Přírodovědecká fakulta 106 0,0% 0 0,0% 1 0,6% 0,0% 1 0,9%
Matematicko-fyzikální fakulta 65 3,1% 0 0,0% 1 0,0% 0,0% 1 0,0%
Pedagogická fakulta 28 3,6% 0 0,0% 1 0,0% 0,0% 1 0,0%
Fakulta tělesné výchovy a sportu 9 0,0% 1 11,1% 153 3,8% 11,0% 151 3,8%
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 50 0,0% 1 2,0% 146 0,6% 2,6% 145 0,8%
Zdravotně sociální fakulta 5 0,0% 0 0,0% 1 0,0% 0,0% 1 0,0%
Filozofická fakulta 2 0,0% 0 0,0% 1 0,0% 0,0% 1 0,0%
Zemědělská fakulta 10 0,0% 0 0,0% 1 0,0% 0,0% 1 0,0%
Teologická fakulta 2 0,0% 0 0,0% 1 0,0% 0,0% 1 0,0%
Přírodovědecká fakulta 21 0,0% 1 4,8% 149 1,6% 6,1% 150 2,0%
Pedagogická fakulta 5 0,0% 0 0,0% 1 0,0% 0,0% 1 0,0%
Ekonomická fakulta 2 0,0% 0 0,0% 1 0,0% 0,0% 1 0,0%
Fakulta rybářství a ochrany vod 3 0,0% 0 0,0% 1 0,0% 0,0% 1 0,0%
Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem 17 11,8% 0 0,0% 1 0,0% 0,0% 1 0,0%
Filozofická fakulta 3 33,3% 0 0,0% 1 0,0% 0,0% 1 0,0%
Fakultu strojního inženýrství 1 0,0% 0 0,0% 1 0,0% 0,0% 1 0,0%
Přírodovědecká fakulta 1 100,0% 0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Fakulta umění a designu 12 0,0% 0 0,0% 1 0,0% 0,0% 1 0,0%
Masarykova univerzita 254 2,8% 1 0,4% 141 0,7% 0,3% 140 0,6%
Lékařská fakulta 36 2,8% 0 0,0% 1 0,0% 0,0% 1 0,0%
Filozofická fakulta 41 4,9% 0 0,0% 1 1,9% 0,0% 1 1,8%
Právnická fakulta 29 3,4% 0 0,0% 1 0,0% 0,0% 1 0,0%
Fakulta sociálních studií 28 3,6% 0 0,0% 1 0,0% 0,0% 1 0,0%
Přírodovědecká fakulta 91 0,0% 1 1,1% 143 0,9% 0,8% 142 0,8%
Fakulta informatiky 5 0,0% 0 0,0% 1 0,0% 0,0% 1 0,0%
Pedagogická fakulta 8 12,5% 0 0,0% 1 0,0% 0,0% 1 0,0%
Fakulta sportovních studií 9 11,1% 0 0,0% 1 0,0% 0,0% 1 0,0%
Ekonomicko-správní fakulta 7 0,0% 0 0,0% 1 0,0% 0,0% 1 0,0%
Univerzita Palackého v Olomouci 132 1,5% 2 1,5% 144 1,3% 1,5% 144 1,2%
Lékařská fakulta 36 2,8% 2 5,7% 150 1,9% 5,6% 149 1,8%
Fakulta zdravotnických věd 6 0,0% 0 0,0% 1 n/a 0,0% 1 n/a
Filozofická fakulta 22 0,0% 0 0,0% 1 2,0% 0,0% 1 2,1%
Právnická fakulta 9 0,0% 0 0,0% 1 0,0% 0,0% 1 0,0%
Cyrilometodějská teologická fakulta 1 0,0% 0 0,0% 1 0,0% 0,0% 1 0,0%
Přírodovědecká fakulta 41 0,0% 0 0,0% 1 1,0% 0,0% 1 0,9%
Pedagogická fakulta 11 9,1% 0 0,0% 1 0,0% 0,0% 1 0,0%
Fakulta tělesné kultury 6 0,0% 0 0,0% 1 0,0% 0,0% 1 0,0%
Veterinární a farmaceutická univerzita Brno 26 0,0% 0 0,0% 1 0,0% 0,0% 1 0,0%
Fakulta veterinárního lékařství 13 0,0% 0 0,0% 1 0,0% 0,0% 1 0,0%
Fakulta veterinární hygieny a ekologie 6 0,0% 0 0,0% 1 0,0% 0,0% 1 0,0%
Farmaceutická fakulta 7 0,0% 0 0,0% 1 0,0% 0,0% 1 0,0%

Absolventi vyokých škol - doktorské studijní programy

Název vysoké školy/fakulty

Absolventi Míra nezaměstnanosti (MN) Stand. míra nezaměstn. (SMN)
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nezaměst-
naní

MN za 
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pořadí 
škol/fakult

MN za 3 
roky

SMN za 
poslední 

rok

pořadí 
škol/fakult

SMN za 3 
roky

Vysoké školy celkem 1 934 2,4% 10 0,5% 0,8% 0,6% 0,8%
Veřejné vysoké školy 1 924 2,4% 10 0,5% 0,8% 0,6% 0,8%

Absolventi vyokých škol - doktorské studijní programy

Název vysoké školy/fakulty

Absolventi Míra nezaměstnanosti (MN) Stand. míra nezaměstn. (SMN)
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Ostravská univerzita 38 7,9% 0 0,0% 1 0,9% 0,0% 1 0,5%
Lékařská fakulta 5 0,0% 0 0,0% 1 0,0% 0,0% 1 0,0%
Fakulta sociálních studií 1 0,0% 0 0,0% 1 0,0% 0,0% 1 0,0%
Filozofická fakulta 10 20,0% 0 0,0% 1 5,0% 0,0% 1 2,8%
Přírodovědecká fakulta 13 0,0% 0 0,0% 1 0,0% 0,0% 1 0,0%
Pedagogická fakulta 7 14,3% 0 0,0% 1 0,0% 0,0% 1 0,0%
Fakulta umění 2 0,0% 0 0,0% 1 n/a 0,0% 1 n/a
Univerzita Hradec Králové 14 0,0% 0 0,0% 1 0,0% 0,0% 1 0,0%
Pedagogická fakulta 2 0,0% 0 0,0% 1 0,0% 0,0% 1 0,0%
Fakulta informatiky a managementu 6 0,0% 0 0,0% 1 0,0% 0,0% 1 0,0%
Filozofická fakulta 3 0,0% 0 0,0% 1 0,0% 0,0% 1 0,0%
Přírodovědecká fakulta 3 0,0% 0 0,0% 1 0,0% 0,0% 1 0,0%
Slezská univerzita v Opavě 9 0,0% 1 11,1% 153 5,1% 11,0% 151 5,1%
Filozoficko-přírodovědecká fakulta 4 0,0% 1 25,0% 155 11,8% 24,8% 155 11,7%
Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné 3 0,0% 0 0,0% 1 0,0% 0,0% 1 0,0%
České vysoké učení technické  v Praze 173 2,9% 0 0,0% 1 0,4% 0,0% 1 0,5%
Fakulta stavební 51 3,9% 0 0,0% 1 0,0% 0,0% 1 0,0%
Fakulta strojní 26 0,0% 0 0,0% 1 0,0% 0,0% 1 0,0%
Fakulta elektrotechnická 44 2,3% 0 0,0% 1 0,8% 0,0% 1 1,5%
Fakulta informačních technologií 7 0,0% 0 0,0% 1 0,0% 0,0% 1 0,0%
Fakulta dopravní 7 0,0% 0 0,0% 1 0,0% 0,0% 1 0,0%
Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská 22 4,5% 0 0,0% 1 0,0% 0,0% 1 0,0%
Fakulta architektury 9 11,1% 0 0,0% 1 3,0% 0,0% 1 3,5%
Fakulta biomedicínského inženýrství 7 0,0% 0 0,0% 1 0,0% 0,0% 1 0,0%
Vysoká škola chemicko-technolo.  v Praze 61 3,3% 0 0,0% 1 0,0% 0,0% 1 0,0%
Fakulta chemické technologie 23 4,3% 0 0,0% 1 0,0% 0,0% 1 0,0%
Fakulta technologie ochrany prostředí 5 0,0% 0 0,0% 1 0,0% 0,0% 1 0,0%
Fakulta potravinářské a biochemické technologie 21 0,0% 0 0,0% 1 0,0% 0,0% 1 0,0%
Fakulta chemicko-inženýrská 12 8,3% 0 0,0% 1 0,0% 0,0% 1 0,0%
Západočeská univerzita v Plzni 56 0,0% 0 0,0% 1 0,0% 0,0% 1 0,0%
Fakulta strojní 9 0,0% 0 0,0% 1 0,0% 0,0% 1 0,0%
Fakulta elektrotechnická 14 0,0% 0 0,0% 1 0,0% 0,0% 1 0,0%
Filozofická fakulta 9 0,0% 0 0,0% 1 0,0% 0,0% 1 0,0%
Fakulta pedagogická 3 0,0% 0 0,0% 1 0,0% 0,0% 1 0,0%
Fakulta ekonomická 4 0,0% 0 0,0% 1 0,0% 0,0% 1 0,0%
Fakulta aplikovaných věd 17 0,0% 0 0,0% 1 0,0% 0,0% 1 0,0%
Technická univerzita v Liberci 29 0,0% 0 0,0% 1 1,1% 0,0% 1 1,4%
Fakulta strojní 11 0,0% 0 0,0% 1 0,0% 0,0% 1 0,0%
Fakulta mechatroniky, informatiky a meziob. studií 8 0,0% 0 0,0% 1 0,0% 0,0% 1 0,0%
Ekonomická fakulta 7 0,0% 0 0,0% 1 0,0% 0,0% 1 0,0%
Fakulta textilní 1 0,0% 0 0,0% 1 12,5% 0,0% 1 15,5%
Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická 2 0,0% 0 0,0% 1 n/a 0,0% 1 n/a
Univerzita Pardubice 40 0,0% 0 0,0% 1 1,6% 0,0% 1 1,3%
Fakulta fi lozofická 6 0,0% 0 0,0% 1 0,0% 0,0% 1 0,0%
Fakulta chemicko-technologická 21 0,0% 0 0,0% 1 0,0% 0,0% 1 0,0%
Fakulta ekonomicko-správní 4 0,0% 0 0,0% 1 5,9% 0,0% 1 6,4%
Dopravní fakulta Jana Pernera 7 0,0% 0 0,0% 1 4,3% 0,0% 1 2,4%
Fakulta elektrotechniky a  informatiky 2 0,0% 0 0,0% 1 n/a 0,0% 1 n/a

Název vysoké školy/fakulty

Absolventi Míra nezaměstnanosti (MN) Stand. míra nezaměstn. (SMN)
Absolventi vyokých škol - doktorské studijní programy

celkem
pokračují   
ve studiu

nezaměst-
naní

MN za 
poslední 

rok

pořadí 
škol/fakult

MN za 3 
roky

SMN za 
poslední 

rok

pořadí 
škol/fakult

SMN za 3 
roky

Název vysoké školy/fakulty

Absolventi Míra nezaměstnanosti (MN) Stand. míra nezaměstn. (SMN)
Absolventi vyokých škol - doktorské studijní programy
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celkem
pokračují   
ve studiu

nezaměst-
naní

MN za 
poslední 

rok

pořadí 
škol/fakult

MN za 3 
roky

SMN za 
poslední 

rok

pořadí 
škol/fakult

SMN za 3 
roky

Vysoké učení technické v Brně 147 1,4% 0 0,0% 1 0,5% 0,0% 1 0,4%
Fakulta stavební 32 0,0% 0 0,0% 1 1,0% 0,0% 1 0,9%
Fakulta strojního inženýrství 34 0,0% 0 0,0% 1 0,0% 0,0% 1 0,0%
Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií 28 0,0% 0 0,0% 1 0,0% 0,0% 1 0,0%
Fakulta informačních technologií 17 5,9% 0 0,0% 1 0,0% 0,0% 1 0,0%
Fakulta chemická 13 7,7% 0 0,0% 1 0,0% 0,0% 1 0,0%
Fakulta architektury 7 0,0% 0 0,0% 1 0,0% 0,0% 1 0,0%
Fakulta výtvarných umění 2 0,0% 0 0,0% 1 0,0% 0,0% 1 0,0%
Fakulta podnikatelská 4 0,0% 0 0,0% 1 7,1% 0,0% 1 5,0%
Vysoká škola báňská - Techn. univer. Ostrava 108 4,6% 0 0,0% 1 1,2% 0,0% 1 0,8%
Fakulta stavební 12 0,0% 0 0,0% 1 0,0% 0,0% 1 0,0%
Fakulta bezpečnostního inženýrství 4 0,0% 0 0,0% 1 0,0% 0,0% 1 0,0%
Fakulta strojní 22 4,5% 0 0,0% 1 0,0% 0,0% 1 0,0%
Fakulta elektrotechniky a informatiky 23 13,0% 0 0,0% 1 0,0% 0,0% 1 0,0%
Hornicko-geologická fakulta 16 6,3% 0 0,0% 1 5,9% 0,0% 1 3,7%
Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství 20 0,0% 0 0,0% 1 0,0% 0,0% 1 0,0%
Ekonomická fakulta 5 0,0% 0 0,0% 1 0,0% 0,0% 1 0,0%
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně 26 0,0% 0 0,0% 1 1,3% 0,0% 1 1,2%
Fakulta technologická 9 0,0% 0 0,0% 1 3,6% 0,0% 1 3,3%
Fakulta managementu a ekonomiky 5 0,0% 0 0,0% 1 0,0% 0,0% 1 0,0%
Fakulta multimediálních komunikací 3 0,0% 0 0,0% 1 0,0% 0,0% 1 0,0%
Fakulta aplikované informatiky 9 0,0% 0 0,0% 1 0,0% 0,0% 1 0,0%
Vysoká škola ekonomická v Praze 55 3,6% 1 1,9% 145 0,6% 2,7% 146 0,8%
Fakulta financí a účetnictví 10 0,0% 0 0,0% 1 0,0% 0,0% 1 0,0%
Fakulta mezinárodních vztahů 14 7,1% 1 7,7% 151 2,5% 11,0% 153 3,6%
Fakulta podnikohospodářská 8 0,0% 0 0,0% 1 0,0% 0,0% 1 0,0%
Fakulta informatiky a statistiky 11 0,0% 0 0,0% 1 0,0% 0,0% 1 0,0%
Národohospodářská fakulta 10 10,0% 0 0,0% 1 0,0% 0,0% 1 0,0%
Fakulta managementu  v Jindřichově Hradci 2 0,0% 0 0,0% 1 0,0% 0,0% 1 0,0%
Česká zemědělská univerzita v Praze 69 2,9% 2 3,0% 147 1,3% 4,0% 147 1,8%
Provozně ekonomická fakulta 12 0,0% 1 8,3% 152 2,3% 11,9% 154 3,3%
Fakulta agrobiologie, potravin. a přírod. zdrojů 25 0,0% 1 4,0% 148 3,4% 4,9% 148 4,6%
Technická fakulta 4 0,0% 0 0,0% 1 0,0% 0,0% 1 0,0%
Fakulta lesnická a dřevařská 8 0,0% 0 0,0% 1 0,0% 0,0% 1 0,0%
Fakulta životního prostředí 14 0,0% 0 0,0% 1 0,0% 0,0% 1 0,0%
Fakulta tropického zemědělství 6 33,3% 0 0,0% 1 0,0% 0,0% 1 0,0%
Mendelova univerzita 64 4,7% 0 0,0% 1 1,7% 0,0% 1 1,7%
Provozně ekonomická fakulta 11 9,1% 0 0,0% 1 7,4% 0,0% 1 7,0%
Agronomická fakulta 35 5,7% 0 0,0% 1 1,1% 0,0% 1 1,1%
Lesnická a dřevařská fakulta 13 0,0% 0 0,0% 1 0,0% 0,0% 1 0,0%
Zahradnická fakulta 5 0,0% 0 0,0% 1 0,0% 0,0% 1 0,0%
Akademie múzických umění v Praze 17 5,9% 0 0,0% 1 0,0% 0,0% 1 0,0%
Hudební a taneční fakulta 5 0,0% 0 0,0% 1 0,0% 0,0% 1 0,0%
Divadelní fakulta 7 0,0% 0 0,0% 1 0,0% 0,0% 1 0,0%
Filmová a televizní fakulta 5 20,0% 0 0,0% 1 0,0% 0,0% 1 0,0%
Akademie výtvarných umění v Praze 2 0,0% 0 0,0% 1 0,0% 0,0% 1 0,0%
Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze 3 0,0% 0 0,0% 1 0,0% 0,0% 1 0,0%
Janáčkova akademie múzických umění v Brně 4 0,0% 0 0,0% 1 0,0% 0,0% 1 0,0%
Hudební fakulta 3 0,0% 0 0,0% 1 0,0% 0,0% 1 0,0%
Divadelní fakulta 1 0,0% 0 0,0% 1 0,0% 0,0% 1 0,0%
Soukromé vysoké školy 10 0,0% 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Vysoká škola finanční a správní 2 0,0% 0 0,0% 1 0,0% 0,0% 1 0,0%
Metropolitní univerzita Praha 2 0,0% 0 0,0% 1 0,0% 0,0% 1 0,0%
Univerzita Jana Amose Komenského Praha 6 0,0% 0 0,0% 1 0,0% 0,0% 1 0,0%

Absolventi vyokých škol - doktorské studijní programy

Název vysoké školy/fakulty

Absolventi Míra nezaměstnanosti (MN) Stand. míra nezaměstn. (SMN)

celkem
pokračují   
ve studiu

nezaměst-
naní

MN za 
poslední 

rok

pořadí 
škol/fakult

MN za 3 
roky

SMN za 
poslední 

rok

pořadí 
škol/fakult

SMN za 3 
roky

Absolventi vyokých škol - doktorské studijní programy

Název vysoké školy/fakulty

Absolventi Míra nezaměstnanosti (MN) Stand. míra nezaměstn. (SMN)

Soukromé vysoké školy 10 0,0% 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
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Zjišťování nezaměstnanosti absolventů vysokých škol v zahraničí

Itálie

Itálie je příklad velice propracovaného a systematic‑
kého sledování nezaměstnanosti absolventů vysokých 
škol ve  spojení s přímou pomocí hledání pracovního 
uplatnění na trhu práce.

V Itálii se totiž výzkumem absolventů vysokých škol 
dlouhodobě a systematicky zabývá agentura AlmaLau‑
rea. Jejím cílem je být spojovacím článkem mezi absol‑
venty, vysokoškolskými institucemi a  podnikatelským 
světem (světem zaměstnavatelů). AlmaLaurea byla 
zřízena v  roce 1994 na  základě iniciativy Univerzity 
v Bologni, je provozována konsorciem italských vyso‑
kých škol a na svoji činnost získává finanční prostředky 
od Ministerstva pro vzdělávání, vysoké školství a  vý‑

zkum (Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della 
Ricerca, MIUR). V  současnosti je členem konsorcia 
a tedy i AlmaLaurea již 75 univerzit, na nichž ukonču‑
je studium 90 % všech absolventů italských vysokých 
škol.

AlmaLaurea již řadu let uskutečňuje každoroční šet‑
ření uplatnění absolventů vysokých škol na trhu práce. 
Poslední takové šetření, již dvacáté v pořadí, proběhlo 
v  roce 2018 a  zahrnovalo téměř 630 tisíc absolven‑
tů ze 74 vysokých škol, které jsou členy AlmaLaurea. 
Vysokoškoláci byli dotazováni po uplynutí 1, 3 a 5 let 
od jejich absolvování.

AlmaLaurea má dobře propracované motivač‑
ní mechanismy pro to, aby se absolventi do  šetření 
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Zdroj: AlmaLaurea

Název vysoké školy
Míra 
nezaměst.

Pořadí Název vysoké školy
Míra 
nezaměst.

Pořadí

Vysoké školy celkem 18,2%
Bari 25,9% 51 Napol i  Parthenope 25,5% 49
Bari  Pol i tecnico 22,8% 47 Padova 11,3% 13
Bas i l i cata 36,9% 72 Palermo 30,3% 63
Bergamo 9,5% 6 Parma 15,3% 32
Bologna 14,7% 29 Pavia 12,9% 19
Bolzano 5,6% 1 Perugia 20,6% 46
Brescia 7,6% 2 Perugia  Stranieri 13,7% 24
Cagl iari 28,3% 59 Piemonte Orienta le 11,1% 12
Calabria 36,4% 71 Pisa 16,1% 37
Camerino 18,2% 40 Reggio Ca labria  Mediterranea 43,1% 73
Campania  Luigi  Vanvi tel l i 30,4% 64 Roma Campus  Bio-Medico 14,5% 27
Cass ino e Lazio Meridionale 26,5% 53 Roma Foro Ita l ico 9,1% 4
Catania 28,7% 61 Roma LUMSA 25,5% 49
Catanzaro 30,5% 65 Roma Sapienza 18,0% 39
Chieti  e Pescara 25,9% 51 Roma Tor Vergata 15,8% 34
Enna Kore 35,8% 70 Roma Tre 15,4% 33
Ferrara 14,6% 28 Roma UNINT 16,0% 35
Fi renze 14,8% 30 Salento 30,9% 66
Foggia 29,6% 62 Salerno 26,7% 56
Genova 13,2% 21 Sannio 26,6% 55
Insubria 10,7% 10 Sassari 30,9% 66
L’Aqui la 19,0% 42 Scienze Gastronomiche 13,0% 20
LIUC Carlo Cattaneo 12,2% 17 Siena 19,3% 44
LUM Jean Monnet 22,9% 48 Siena Stranieri 16,0% 35
Macerata 19,2% 43 Teramo 27,4% 58
Marche Pol i tecnica 13,5% 23 Torino 14,1% 25
Mess ina 34,6% 69 Torino Pol i tecnico 9,3% 5
Milano 10,9% 11 Trento 11,5% 14
Mi lano Bicocca 9,8% 8 Trieste 12,1% 15
Milano IULM 17,2% 38 Tuscia 19,9% 45
Mi lano Vi ta-Sa lute S. Raffaele 13,3% 22 Udine 12,1% 15
Modena e Reggio Emi l ia 10,0% 9 Urbino Carlo Bo 15,1% 31
Mol ise 33,8% 68 Val le d’Aosta 9,6% 7
Napol i  Benincasa 26,5% 53 Venezia  Ca’ Foscari 12,6% 18
Napol i  Federico II 26,8% 57 Venezia  IUAV 14,3% 26
Napol i  L’Orienta le 28,6% 60 Verona 8,9% 3

Absolventi vyokých škol první (Bc.) a druhé úrovně (Mgr.) v Itálii - 1 rok po absolvování

Název vysoké školy
Míra 
nezaměst.

Pořadí Název vysoké školy
Míra 
nezaměst.

Pořadí

Vysoké školy celkem 18,2%

Absolventi vyokých škol první (Bc.) a druhé úrovně (Mgr.) v Itálii - 1 rok po absolvování
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zapojili. Dosahuje toho především tak, že propojuje 
poptávku zaměstnavatelů po  absolventech (inzerce 
zaměstnavatelů s vymezenými kvalifikačními a dalšími 
osobnostními požadavky na obsazované pracovní mís‑
to) s nabídkou samotných absolventů (strukturované 
životopisy s vymezením získaných certifikátů a kvalifi‑
kací, ale i dosažených kompetencí). Míra návratnosti 
dotazníků je díky tomu opravdu vysoká: v 20. šetření 
v roce 2018 dosáhla 77,1 % u absolventů 1 rok od ab‑
solvování, 69,3 % u absolventů 3 roky od absolvování 
a 64,2 % u absolventů 5 let od absolvování. (AlmaLau‑
rea, 2018a)

I když samotné šetření zkoumá více dimenzí uplat‑
nění (například výši příjmu nebo efektivitu vzdělání), 
zde se zaměříme čistě na míru nezaměstnanosti a to 
pouze absolventů, kteří absolvovali jeden rok před do‑
tazováním. Míra nezaměstnanosti těchto absolventů 
je totiž nejlépe srovnatelná s výše popsanou a analy‑
zovanou mírou nezaměstnanosti absolventů českých 
vysokých škol.

Míra nezaměstnanosti je v  rámci šetření AlmaLau‑
rea definována jako poměr mezi počtem uchazečů 
o zaměstnání a pracovní sílou (ekonomicky aktivními). 
Uchazeči o zaměstnání, tj. nezaměstnaní, jsou všichni, 
kteří nejsou zaměstnáni a kteří uvádějí, že hledají za‑
městnání, tj. že „aktivně„ hledali zaměstnání v posled‑
ních 30 dnech před uskutečněním dotazování a  jsou 
okamžitě připraveni (do dvou týdnů) nastoupit do prá‑
ce, pokud jim bude nabídnuta. (AlmaLaurea, 2018b)

Itálie je nejen ukázkou příkladného zjišťování 
uplatnění absolventů vysokých škol na  trhu práce, 
ale zároveň se jedná o zemi, kde mají s nezaměst‑
naností mladých vysokoškoláků dlouhodobé vážné 
problémy.

Analýza vývoje zaměstnatelnosti absolventů v Itá‑
lii ukázala, že jejich situace na  trhu práce je stále 
velice obtížná, a  to i  přes poměrně výrazné zlep‑

šení v posledních čtyřech letech. Jeden rok po ab‑
solvování měli v roce 2018 absolventi první úrovně 
(bakaláři) míru nezaměstnanosti 17,4 %. Absolventi 
druhé úrovně (magistři) na tom byli nepatrně lépe. 
Nezaměstnaných jich bylo 16, 4 %. I  přes (zejmé‑
na ve  srovnání se situací českých absolventů) tyto 
vysoké hodnoty se jedná o  výrazné snížení oproti 
největší krizi zaměstnatelnosti z roku 2013. Míra ne‑
zaměstnanosti absolventů první úrovně klesla o 9,2 
procentních bodů, zatímco v  případě absolventů 
druhého stupně se jednalo o pokles o 6,5 procent‑
ních bodů. (AlmaLaurea, 2018a)

V následující tabulce jsou ukázány míry nezaměst‑
nanosti absolventů jeden rok po absolvování jednot‑
livých italských vysokých škol v roce 2018. Z tabulky 
je jasně vidět, že výrazné problémy s nalezením práce 
mají absolventi velké většiny italských vysokých škol. 
Absolventi ani jedné vysoké školy nemají míru neza‑
městnanosti nižší než 5 % a  pouze 8 z  nich má nižší 
než 10 %. To je opravdu výrazný kontrast ve srovnání 
s Českou republikou, kde jen absolventi pár menších 
soukromých škol mají míru nezaměstnanosti vyšší než 
5 % a v žádném případě není vyšší než 10 %.



Zjišťování nezaměstnanosti absolventů vysokých škol v zahraničí

54 Nezaměstnanost absolventů vysokých škol v letech 2002–2018

Slovensko

Na  Slovensku se míra nezaměstnanosti sleduje 
do značné míry podobně jako v České republice, jsou 
zde však jisté odlišnosti, které neumožňují plnohod‑
notné srovnání.

Počty nezaměstnaných absolventů vysokých škol 
sleduje Ústredie práce, sociálnych vecí a  rodiny 
(ÚPSVR). Statistiku o nezaměstnaných absolventech 
sbírá třikrát ročně – v květnu, září a prosinci. Dříve 
byla tato statistika dostupná jen k pátému a deváté‑

mu měsíci v roce, od roku 2014 začala být tato data 
sbírána i ke konci roku, právě proto, aby počty neza‑
městnaných absolventů vysokých škol mohli být lépe 
srovnatelné s počty všech absolventů vysokých škol. 
Naopak z  let 2012 a 2013 nejsou veřejně dostupná 
žádná data.

Počty absolventů vysokých škol sbírá a  zveřejňu‑
je na  svých stránkách Centrum vedecko‑technických 
informácií SR (CVTI SR), která je přímo řízenou or‑
ganizací Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu 
SR. Jedná se vždy o celoroční počty absolventů a  to 
k 31. 12.

Na základě těchto dvou zdrojů dat pak každoroč‑
ně od roku 2014 vydává zprávy o nezaměstnanosti 
absolventů slovenských vysokých škol. Poslední ta‑
ková zpráva vyšla v  roce 2018 o  nezaměstnanosti 
absolventů z roku 2017 (Blanár, 2018). Zde je jako 

základní ukazatel vypočítána míra nezaměstnanosti 
absolventů slovenských vysokých škol. Tato míra je 
počítána jako počet nezaměstnaných absolventů dě‑
leno počet všech absolventů, přičemž se jedná pou‑
ze o absolventy z posledních dvou let před datem 
zjišťování a  zároveň pouze o  absolventy prezenční 
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Zdroj: CVTI SR, ÚPSVR, vlastní výpočty 

Název vysoké školy
Míra 
nezaměst.

Pořadí

Vysoké školy celkem 2,7%

Univerzi ta  Komenského 1,9% 7

Univerzi ta  Pavla  Jozefa  Šafárika 3,5% 23

Prešovská  univerzi ta 4,5% 28

Univerzi ta  sv. Cyri la  a  Metoda 3,2% 19

Katol ícka  univerzi ta 3,8% 26

Univerzi ta  J. Selyeho 2,6% 15

Univerzi ta  veterinárskeho lekárstva  a  farmácie 4,1% 27

Univerzi ta  Konštantína  Fi lozofa 3,0% 18

Univerzi ta  Mateja  Bela 2,8% 17

Trnavská  univerzi ta 2,6% 16

Slovenská  technická  univerzi ta 1,0% 3

Technická  univerzi ta  Koš ice 3,6% 24

Ži l inská  univerzi ta 1,9% 8

Trenčianska  univerzi ta  Alexandra  Dubčeka 3,3% 21

Ekonomická  univerzi ta 2,3% 12

Slovenská  poľnohospodárska  univerzi ta 3,6% 25

Technická  univerzi ta  Zvolen 5,0% 29

Vysoká škola  múzických umení 1,5% 6

Vysoká škola  výtvarných umení 2,0% 9

Akadémia  umení 2,1% 10

Bratis lavská  medzinárodná škola  l iberá lnych š túdi í 0,0% 1

Vysoká škola  Danubius 1,5% 5

Paneurópska  vysoká škola 2,2% 11

Vysoká škola  zdravotníctva  a  sociá lnej práce sv. Alžbety 2,4% 13

Vysoká škola  DTI 2,5% 14

Vysoká škola  ekonómie a  manažmentu verejnej správy 3,3% 20

Vysoká škola  manažmentu 1,4% 4

Stredoeurópska  vysoká škola 5,2% 30

Vysoká škola  medzinárodného podnikania  ISM s lovakia 3,3% 22

Hudobná a  umelecká  akadémia  Jána Albrechta 0,0% 1

Vysoká škola  bezpečnostného manažérstva 9,1% 31

Absolventi vyokých škol první (Bc.) a druhé úrovně (Mgr.) na Slovensku - 0 až 2 roky po absolvování

Název vysoké školy
Míra 
nezaměst.

Pořadí

Vysoké školy celkem 2,7%

Absolventi vyokých škol první (Bc.) a druhé úrovně (Mgr.) na Slovensku - 0 až 2 roky po absolvování

(„denné“) formy studia a o absolventy bakalářské‑
ho a  magisterského studijního programu. Stejně 
jako v případě dat v České republice se jedná pou‑
ze o  absolventy veřejných a  soukromých vysokých 
škol. Naopak ve srovnání s českými daty slovenská 
data neumožňují rozlišit, zda absolvent dále pokra‑

čuje ve studiu, nebo ne, jedná se tedy spíše o míru 
neúspěšnosti.

Aby bylo možné popsat dlouhodobější vývoj, byly 
využité zmíněné zprávy z  let 2014 až 2017. Za  rok 
2018 byla míra nezaměstnanosti spočtená v  souladu 
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s víše popsanou metodikou. Obdobně byly dopočíta‑
né také míry nezaměstnanosti za roky 2008 až 2011, 
vzhledem k nemožnosti rozlišit počty nezaměstnaných 
absolventů magisterského a  doktorského studia se 
však jedná o míru nezaměstnanosti všech stupňů stu‑
dia27. Údaje o nezaměstnaných absolventech z let 2012 
a 2013 nejsou dostupné.

Vývoj míry nezaměstnanosti absolventů slovenských 
vysokých škol ukazuje na dobrou situaci v roce 2008. 
Po nástupu vlivu ekonomické krize došlo k jejímu vý‑
raznému navýšení. Snižovat se začala opětovně až 
v roce 2015, přičemž jasně nejnižší hodnoty – 2,75 % – 
dosáhla, stejně jako v České republice, v roce 2018.

Ve srovnání s absolventy českých vysokých škol byla 
nezaměstnanost absolventů slovenských vysokých škol 
ve sledovaných letech vždy vyšší. Nejvíce srovnatelná 
míra nezaměstnanosti českých absolventů28 byla v roce 
2008 2,8 %, poté pozvolna rostla až na 4,6 % v roce 
2013 a poté klesala až 1,9 % v roce 2018.

Následující tabulka ukazuje míru nezaměstnanosti 
absolventů jednotlivých slovenských veřejných a sou‑
kromých vysokých škol v  roce 2018. Je vidět, že vý‑
raznější problémy, snad s výjimkou absolventů Vysoké 
školy bezpečnostného manažérstva, neměli absolventi 
žádné vysoké školy a díky tomu ani rozdíly mezi škola‑
mi nejsou nijak velké.

27 Vzhledem k nízkým počtům absolventů doktorského studia toto nehra‑

je výraznější roli, dá se však předpokládat, že bez absolventů doktor‑

ského studia by byla míra nezaměstnanosti mírně vyšší.

28 Jedná se tedy o míru nezaměstnanosti všech absolventů, kteří ukon‑

čili studium v posledních dvou letech před datem zjišťování, přičemž 

ve  jmenovateli jsou započteni všichni absolventi, ne jen nepokračující 

ve studiu.
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Spojené království

Nezaměstnanost absolventů vysokých škol ve Vel‑
ké Británii sleduje agentura nazvaná Higher Education 
Statistics Agency (HESA). Tato agentura byla zřízena 
na základě dohody mezi radami pro financování vyso‑
koškolského vzdělávání, poskytovateli vysokoškolské‑
ho vzdělávání a příslušnými ministerstvy v roce 1992. 
Jejím hlavním cílem je shromažďování, analyzování a ší‑
ření školských dat od poskytovatelů vysokoškolského 
vzdělávání, přičemž jejich hlavním „odběratelem“ jsou 
různá zainteresovaná ministerstva Spojeného králov‑
ství.

Z pohledu uplatnění absolventů na trhu práce bylo 
zásadní šetření Destinations of  Leavers from Higher 
Education (DLHE), které zkoumalo postavení absol‑
ventů vysokých škol na  trhu práce v  době půl roku 
po absolvování. Toto šetření se uskutečňovalo každo‑
ročně na absolventech ročníku 2002/03 až absolven‑

tech, kteří absolvovali v akademickém roce 2016/17. 
Nyní však bude toto šetření nahrazeno šetřením na‑
zvaném Graduate Outcomes, které bude zkoumat 
postavení absolventů vysokých škol na trhu práce 15 
měsíců po absolvování.

Jako jeden z hlavních ukazatelů šetření DLHE byla 
zjišťována míra zaměstnatelnosti, která je zde defino‑
vána jako počet absolventů s vysokoškolským vzdělá‑
ním a s bydlištěm ve Spojeném království, kteří pracují 
nebo studují (nebo oboje) děleno počtem absolventů, 
kteří pracují nebo studují nebo si hledají práci. Pokud 
výsledný údaj odečtem od 100 %, vznikne míra neza‑
městnanosti (nebo spíše míra neúspěšnosti), kde po‑
čet nezaměstnaných absolventů je dělen počtem všech 
absolventů, tedy včetně dále studujících.

Vysoké školství ve  Spojeném království neprochá‑
zelo v posledních letech nějakým turbulentním vývo‑
jem, jeho masifikace zde proběhla již dávno. Proto 
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Zdroj: HESA, vlastní výpočty
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není překvapivé, že míra nezaměstnanosti absolventů 
vysokých škol se zdá být relativně stabilní, s  tím, že 
však samozřejmě reaguje na ekonomický vývoj. Před 
ekonomickou krizí se míra nezaměstnanosti pohybo‑
vala mezi 5 a 6 %. Po jejím propuknutí se pak čtyři roky 
pohybovala mezi 8 a 9 %. Po zlepšení ekonomické si‑
tuace začala klesat a v posledních 3 sledovaných letech 
se opět pohybuje mezi 5 a 6 %.

Data o nezaměstnanosti absolventů z šetření DLHE 
jsou pro nerezidenty Spojeného království dostupné 
jen za  tzv. undergraduate graduates (tedy převáž‑
ně absolventy bakalářského stupně vysokoškolského 
vzdělávání). Na  rozdíl od  situace v  České republice 
většina absolventů po absolvování tohoto typu studia 
již ve studiu na vysoké škole nepokračuje. Součástí še‑
tření DLHE absolventů z roku 2016/17 bylo 158 vy‑
sokoškolských institucí, které měly absolventy takzva‑
ného prvního stupně (first degree), tedy bakalářské 
úrovně. Následující tabulka ukazuje míru nezaměstna‑
nosti absolventů všech těchto institucí.

Data ukazují na poměrně velikou vyrovnanost jednot‑
livých institucí. I přestože průměrná míra je mírně nad 
5 %, míru nezaměstnanosti vyšší než 10 % mají jen absol‑
venti 10 vysokých škol a nikdy není tato míra nad 16 %.



Zjišťování nezaměstnanosti absolventů vysokých škol v zahraničí

Nezaměstnanost absolventů vysokých škol v letech 2002–2018 61

Francie

Ve  Francii je zjišťována zaměstnanost absolventů 
vysokých škol pravidelně od roku 2009. Nejprve bylo 
zjištováno postavení absolventů 30 měsíců po absol‑
vování, od roku 2012 začali být šetřeni absolventi i 18 
měsíců po  absolvování. Získané údaje pak souhrnně 
zpracovává a na svých webových stránkách a každo‑
ročně zveřejňuje ministerstvo školství (MENESR – Mi‑
nistère de l’éducation nationale, de l’enseignement 
supérieur et de la recherche).

První celostátní šetření, jehož cílovou skupinou byli 
absolventi z  roku 2007, bylo realizováno v  období 
od prosince 2009 do dubna 2010. Poslední průzkum, 
z  kterého jsou výsledky, byl provedený od  prosince 
2017 do  dubna 2018 na  100  000 absolventech. Mi‑
nisterstvo školství průzkum koordinuje a  financuje, 
vysoké školy jej realizují písemně, po  internetu nebo 
telefonickým dotazováním na základě jednotné meto‑
diky a dotazníku, které vydává ministerstvo, aby mezi 
školami byla zaručena srovnatelnost dat. Údaje z jed‑
notlivých škol jsou pak ministerstvem souhrnně zpra‑
covány a zveřejněny (MESRI‑SIES, 2018).

Průzkum přináší podrobné informace o  absolven‑
tech tří typů (stupňů) vysokoškolského studia:

• dvouletého diplomového (DUT  – diplôme 
universitaire de technologie), jež lze studovat 
na odborně zaměřených univerzitních techno‑
logických institutech, tzv. IUT (Institut universi‑
taire de technologie), které vznikaly postupně 
v procesu diverzifikace francouzského vysoké‑
ho školství po roce 1966.

• tříletého odborného bakalářského (LP  – licence 
professionnelle), které je zavedeno od roku 1999, 
zahrnuje tří až čtyřměsíční stáže a  je zaměřeno 
na vstup do zaměstnání, ale do určité míry umož‑
ňuje také pokračovat v magisterském studiu.

• pětiletého magisterského (Master), který od‑
povídá druhému cyklu strukturovaného studia, 
jež se ve  Francii označuje jako Réforme LMD 
(licence–master–doctorat).

Podíl použitelných odpovědí (míra návratnosti) ab‑
solventů magisterského studia činí v průměru 70 %, ale 
výrazně se liší podle té které vysokoškolské instituce, 
od  39 % po  89 %. V  případě bakalářského studia je 
míra návratnosti 67 % a rozptyl od 21 % do 86 % (ME‑
SRI‑SIES, 2018).

Šetření zjišťuje šest hlavních ukazatelů, pro účely 
této studie je zajímavá zejména míra zaměstnanosti 
(taux insertion) definovaná jako podíl absolventů, kteří 
jsou zaměstnáni, k celkovému počtu absolventů, kteří 
nepokračují ve studiu a vstoupili na trh práce (tedy jsou 
zaměstnaní nebo nezaměstnaní) (MESRI‑SIES, 2018). 
Pokud výsledný údaj odečteme od  100 %, vznikne 
míra nezaměstnanosti obdobná té, která je počítána 
z dat o českých absolventech.

Podle posledního šetření měli nejvyšší míru ne‑
zaměstnanosti 18 měsíců po  absolvování absolventi 
DUT studia (14 %) těsně následování absolventy stu‑
dia Master (13 %). Výrazněji lépe na tom byli absolven‑
ti studia LP, kterých bylo nezaměstnáno 9%. Po 30 mě‑
sících od  absolvování se situace absolventů všech tří 
typů studií podstatně zlepšila. Absolventi DUT a Mas‑
ter studia měli shodně míru nezaměstnanosti 9 %, ab‑
solventi LP studia pak 6 %. (Ménard, 2018a, Ménard 
2018b, Ménard a Ponceau, 2018)

V  dlouhodobějším horizontu, jak ukazují hodnoty 
míry nezaměstnanosti za  absolventy dvou nejčastěji 
absolvovaných typů studia (LP a Master) je vidět, že 
se zaměstnanost absolventů vysokých škol ve Francii 
poměrně znatelně zlepšuje.

Údaje po  jednotlivých vysokoškolských institucích 
jsou na stránkách francouzského ministerstva školství 
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dostupné pouze za absolventy typů studia LP a Mas‑
ter. Následující tabulka tak ukazuje průměrnou míru 
nezaměstnanosti absolventů těchto dvou typů studia 
18 měsíců po absolvování po jednotlivých vysokoškol‑
ských institucích. Jedná se o výsledky posledního šetře‑
ní na absolventech z roku 2015. Je vidět, že výraznější 
problémy s nalezením práce měli po roce a půl od ab‑
solvování absolventi řady francouzských vysokých škol. 
Pouze v případě jedné třetiny institucí lze konstatovat, 
že více než 90 % absolventů nepokračujících ve studiu 
má po  18 měsících od  absolvování práci. Na  druhé 
straně zde vzhledem k  průměrné míře nenacházíme 
ani žádné extrémy. Pouze dvě instituce měli míru neza‑
městnanosti svých absolventů vyšší než 20 %.
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Název vysoké školy
Míra 
nezaměst.

Pořadí Název vysoké školy
Míra 
nezaměst.

Pořadí

Vysoké školy celkem 11,5%

Aix-Marsei l le 14,1% 51 Nantes 11,9% 34

Amiens  - Picardie Jules -Verne 9,6% 20 Nice - Sophia-Antipol i s 16,1% 59

Angers 10,4% 25 Orléans 8,9% 11

Artois 10,0% 22 Paris  1 - Panthéon Sorbonne 11,3% 31

Avignon 15,8% 58 Paris  11 - Paris  Sud 12,5% 42

Besançon - Franche-Comté 15,3% 54 Paris  13 - Paris  Nord 13,3% 47

Bordeaux 9,7% 21 Paris  2 - Panthéon Assas 9,0% 13

Bordeaux - Monta igne 22,6% 64 Paris  3 - Sorbonne Nouvel le 18,5% 61

Brest - Bretagne occidenta le 12,1% 35 Paris  7 - Denis  Diderot 12,1% 38

Bretagne-Sud 15,3% 55 Paris  8 - Vincennes  Sa int-Denis 14,3% 52

Caen Normandie 11,0% 28 Paris  Nanterre 14,3% 53

Cergy-Pontoise 8,7% 9 Paris  René Descartes 9,0% 16

Clermont Auvergne 9,0% 12 Paris -Est Crétei l 8,8% 10

Corse - Pasquale Paol i 18,7% 62 Paris -Est Marne-la-Val lée 10,3% 24

Di jon - Bourgogne 13,0% 45 Pau - Pays  de l 'Adour 11,0% 29

Évry-Val  d'Essonne 13,5% 49 Perpignan - Via  Domitia 12,2% 39

Grenoble Alpes 12,4% 40 Poitiers 12,7% 43

INU Jean-François  Champol l ion 6,0% 1 Reims  - Champagne Ardenne 13,1% 46

La Réunion 9,0% 13 Rennes  1 8,1% 7

La Rochel le 11,3% 32 Rennes  2 20,0% 63

Le Havre 12,1% 36 Rouen 11,6% 33

Le Mans 6,1% 2 Saint-Etienne - Jean Monnet 6,1% 3

Li l le 10,0% 23 Savoie Mont Blanc 6,7% 5

Limoges 7,4% 6 Sorbonne Univers i té 15,6% 56

Li ttora l  - Côte d'Opale 12,9% 44 Strasbourg 10,4% 26

Lorra ine 10,8% 27 Toulon 13,6% 50

Lyon 1 - Claude Bernard 9,3% 18 Toulouse - Jean Jaures 15,8% 57

Lyon 2 - Lumière 6,5% 4 Toulouse 1 - Capi tole 8,5% 8

Lyon 3 - Jean Moul in 13,4% 48 Toulouse 3 - Paul  Sabatier 9,2% 17

Montpel l ier 11,0% 30 Tours 12,5% 41

Montpel l ier 3 - Paul -Va léry 18,5% 60 Univers i té Pol . Hauts -de-France 9,5% 19

Mulhouse - Haute Alsace 9,0% 15 UVSQ 12,1% 37

Absolventi vyokých škol (LC a Master) ve Francii - 18 měsíců po absolvování

Název vysoké školy
Míra 
nezaměst.

Pořadí Název vysoké školy
Míra 
nezaměst.

Pořadí

Vysoké školy celkem 11,5%

Absolventi vyokých škol (LC a Master) ve Francii - 18 měsíců po absolvování
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Závěr

Téma uplatnění absolventů vysokých škol se 
v době masifikace vysokého školství stalo námětem 
řady politických diskuzí i  odborných analýz. Jedním 
z  nejuniverzálněji používaných měřítek úspěšnosti 
na trhu práce je míra nezaměstnanosti. Její výše však 
nezávisí jen na  úrovni a  kvalitě získaného vzdělání. 
Důležitou roli hraje také například demografický 
vývoj, strukturální změny na  trhu práce, míra ex‑
panze terciárního vzdělávání a  zejména pak celková 
ekonomická situace.

V  řadě těchto ohledů došlo v  České republice 
v 21. století k dynamickému vývoji. Výrazným vývojem 
prošlo české vysoké školství z kvantitativního hlediska. 
Ještě v  roce 2002 vstoupilo na  trh práce zhruba 22 
tisíc nových vysokoškoláků. Díky masivnímu zvyšování 
podílu studujících a  absolvujících vysokou školu jich 
o 10 let později bylo téměř o 30 tisíc více. Postupně 
však tento růst brzdil, a  nakonec zcela otočil de‑
mografický vývoj, kdy začaly absolvovat početně vel‑
mi slabé ročníky, takže v  roce 2017 vstoupilo na  trh 
práce jen necelých 39 tisíc absolventů vysokých škol. 
Zároveň se také výrazně měnila ekonomická situace 
a s tím spojená celková úroveň nezaměstnanosti. První 
období spojené s  nízkou mírou nezaměstnanosti jak 
celkové, tak mladých vysokoškoláků vyvrcholilo v roce 
2008. Souviselo to s  rychlým ekonomickým růstem, 
probíhající v  České republice od  roku 2004 (vstup 
do EU) až do roku 2008 (počátek ekonomické krize) 
a  dynamikou vzniku nových pracovních příležitostí 
vytvářejících příznivé předpoklady také pro zaměst‑
natelnost (nízkou nezaměstnanost) a dobré uplatnění 
vysokoškoláků. Poté došlo k ekonomické krizi, která 
způsobila všeobecné zvýšení nezaměstnanosti. Toto 
období vrcholilo v letech 2013 až 2014, kdy byla míra 
nezaměstnanosti absolventů vysokých škol nejvyšší 
za  posledních 10 let. Od  té doby výrazné zlepšení 

ekonomické situace spojené s  každoročně klesajícím 
počtem nových absolventů vysokých škol vedla k situ‑
aci, kdy míra nezaměstnanosti mladých vysokoškoláků 
je v České republice v současnosti vůbec nejnižší z celé 
Evropské unie.

Rozdíly v  úrovni nezaměstnanosti však existují ne‑
jen mezi různými zeměmi, ale rovněž mezi absolventy 
jednotlivých vysokých škol. Způsobují je do  jisté míry 
vnější vlivy, jako je například kvalita přijatých uchazečů 
o studium nebo situace na regionálním trhu práce, kam 
absolventi nastupují. Je však nepochybné, že rozdíly 
jsou ovlivněny také působením samotných škol. Ex‑
trémně příznivá situace v roce 2018 však vedla k tomu, 
že prakticky neexistuje v České republice vysoká škola, 
jejíž absolventi by měli výraznější problémy s nalezením 
práce. A  i  jen naprosté minimum fakult má míru ne‑
zaměstnanosti svých absolventů přes 10 %. Obdobně 
lze nalézt velice nízké hodnoty míry nezaměstnano‑
sti u  absolventů všech typů studia a  všech oborových 
zaměření fakult. Z  dlouhodobého hlediska tomu tak 
však určitě nebylo. Vysokou míru nezaměstnanosti mezi 
veřejnými vysokými školami vykazovali zejména některé 
umělecké školy (AMU, VŠUP), míra těchto menších 
vysokých škol však dosti kolísá. Poměrně velké prob‑
lémy s vysokou nezaměstnaností svých absolventů měly 
také dvě nejnovější veřejné vysoké školy (VŠPJ a VŠTE). 
I zde se však situace v posledních letech výrazně zlepši‑
la. Dlouhodobě nejnižší nezaměstnanost mají pražské 
vysoké školy, jako jsou UK, VŠCHT, VŠE a ČVUT.

Z pohledu oborového zaměření fakult mají tradičně 
jednu z  nejvyšších měr nezaměstnanosti absolven‑
ti zemědělských fakult a  také fakult uměleckých, kde 
však hodnota míry z roku na rok často značně kolísá. 
Dlouhodobě nejnižší nezaměstnanost mají absolven‑
ti lékařských a  farmaceutických, zdravotně‑sociálních 
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a  právnických fakult. V  posledních dvou letech se 
do této skupiny zařadili ještě absolventi informatických 
a  elektrotechnických a  chemicko‑technologických 
fakult. Obecně v České republice vždy platilo, že čím 
vyšší úroveň vysokoškolského vzdělání tím nižší míra 
nezaměstnanosti. Ve všech sledovaných letech tak měli 
nejnižší míru nezaměstnanosti absolventi doktorského 
studia. Míra nezaměstnanosti absolventů bakalářského 
studia pak bývá v průměru zhruba o 50 % vyšší než míra 
nezaměstnanosti absolventů magisterského studia.

Jak již bylo zmíněno v  samotném úvodu, míra ne‑
zaměstnanosti je jedním z nejlepších, nejjednodušších 
a také proto nejčastěji používaných měřítek uplatnění 
absolventů vysokých škol na trhu práce. Zdaleka však 
nedokáže postihnout všechny aspekty profesního 
úspěchu. Mezi další ukazatele, které mohou být zk‑
oumány, je například délka přechodu ze školy na  trh 
práce, práce v  jistém zaměstnání, výše finančního 
ohodnocení, fakt, zda absolvent pracuje v odpovída‑
jícím zaměstnání ať už z pohledu požadované úrovně 
a  oboru vzdělání, nebo z  pohledu požadovaných 
kompetencí, míra využití znalostí a  dovedností nebo 
celková spokojenost s prací. Pro zjištění většiny těchto 
ukazatelů je však potřeba uskutečnit šetření zaměřené 
speciálně na uplatnění absolventů vysokých škol

Obecně lze tato šetření rozlišit na  tři úrovně. 
První je mezinárodní úroveň. V  Evropě sem patří 
zejména mezinárodní projekt CHEERS „Careers af‑
ter Higher Education: a  European Research Study“, 
který proběhl v  letech 1998–2000 ve 12 evropských 
zemích včetně České republiky. Česká republika se 
zúčastnila i navazujícího projektu REFLEX „The Flex‑
ible Professional in the Knowledge Society: New 
Demands on Higher Education in Europe“, který byl 
realizovaný v  letech 2004–2007. (více viz Allen, van 
der Velden, 2011) Do  projektu REFLEX se zapoji‑
lo 15 evropských zemí a  Japonsko. Na  základě jeho 
metodiky ještě proběhl v  8 zemích východní Evropy 
v  letech 2007–2009 projekt HEDESCO. Od té doby 

však nastala delší časová prodleva, kdy se na evropské 
úrovni žádné větší mezinárodní šetření absolventů 
vysokých škol neuskutečnilo. Vzhledem k  významu 
a  důležitosti problémů zaměstnatelnosti a  uplatnění 
absolventů byl však posléze s  podporou Evropské 
komise na  konci roku 2013 zahájen nový dvouletý 
celoevropský projekt EUROGRADUATE (feasibility 
study), který vytvořil předpoklady pro následně real‑
izované celoevropské šetření absolventů terciárního 
vzdělávání. Výsledkem byla studie uskutečnitelnosti 
takového šetření (Mühleck, 2016). První pilotní šetření 
se pak uskutečnilo v 7 zemích (včetně České repub‑
liky) na podzim roku 2018. Cílem je, na rozdíl od před‑
chozích projektů, realizovat šetření pravidelně ve dvou 
nebo tříletých intervalech.

Druhou úrovní jsou národní šetření. Šetření ab‑
solventů vysokých škol v  různých podobách realizu‑
je mnoho zemí Evropy. Mezi známější patří například 
v Německu šetření institucí DZHW (Německé centrum 
pro vysokoškolský a vědecký výzkum) a INCHER (Mez‑
inárodní centrum pro vysokoškolský výzkum) Univerzity 
Kassel. Dále se jedná o francouzské šetření Génération, 
zde již popsané Italské AlmaLaurea, nebo britské „The 
UK Graduate Careers Survey“. Na Slovensku proběhlo 
jednorázové šetření Absolvent 2014.

V České republice se uskutečnila dvě velká národ‑
ní šetření, která metodologicky vycházela z  mez‑
inárodního šetření REFLEX. První proběhlo pod 
názvem „REFLEX 2010: Zaměstnatelnost absol‑
ventů vysokých škol a jejich postavení na pracovním 
trhu“ v  roce 2010 na  vzorku 8,5 tisíce absolventů 
(více viz Ryška, Zelenka 2011). Následoval projekt 
„REFLEX 2013: Zaměstnatelnost a  uplatnění absol‑
ventů vysokých škol na pracovním trhu a hodnocení 
získaného vysokoškolského vzdělání“. V rámci něho 
byly získány odpovědi na  rozsáhlý dotazník od  více 
než 34 tisíc absolventů českých škol (viz Koucký, 
Ryška, Zelenka 2014). Poslední takové šetření naz‑
vané Absolvent 2018 se uskutečnilo paralelně se 
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zmíněným pilotním šetřením EUROGRADUATE, 
tedy na podzim roku 2018.

Kromě národní úrovně probíhají také šetření real‑
izovaná jednotlivými školami nebo fakultami. Šetření 
vlastních absolventů zajišťuje v současnosti již většina 
veřejných vysokých škol, některé z  nich opakovaně. 
Průkopnickou práci v této oblasti vykonala již v 90. le‑
tech především brněnská Masarykova Univerzita. 
Problémem těchto výzkumů je ovšem jejich nekoor‑
dinovanost a z ní pramenící malá srovnatelnost výsled‑
ků. Mnohdy mají různá a  špatně srovnatelná šetření 
i  jednotlivé fakulty stejné školy. Využití těchto šetření 
je tak většinou omezeno pouze pro potřeby příslušné 
vysoké školy nebo fakulty.

To je samozřejmě jen velice stručný přehled, je‑
hož cílem je alespoň takto ukázat, že zkoumání prob‑
lematiky uplatnění absolventů vysokých škol může být 
mnohem komplexnější, než je čisté zaměření se na ne‑
zaměstnanost absolventů.

Samotným závěrem je třeba poznamenat, že i když 
je získání odpovídající profesní kvalifikace a příprava 

pro výzkumnou práci nebo další náročné odborné 
činnosti a  díky tomu získání kvalitního uplatnění 
na  trhu práce považována z  pohledu absolventů 
vysokých škol a  požadavků trhu práce jako priorit‑
ní funkce vysokoškolského vzdělávání, zdaleka se 
nejedná o  jedinou úlohu vysokých škol. Například 
zákon o  vysokých školách dále zmiňuje mimo jiné, 
že cílem vysokých škol je také uchovávat a  rozho‑
jňovat dosažené poznání, podílet se na  celoživot‑
ním vzdělávání, hrát aktivní roli při utváření a rozvoji 
občanské společnosti, přispívat k rozvoji na národní 
a regionální úrovni a rozvíjet mezinárodní, zvláště ev‑
ropskou spolupráci jako podstatnou dimenzi všech 
činností. (Zákon č. 111/1998 Sb.).

I přesto, že se publikace věnuje čistě uplatnění ab‑
solventů, a navíc jen jednomu z jeho aspektů, kterým 
je nezaměstnanost, je důležité alespoň takto závěrem 
zdůraznit, že další funkce vysokoškolského vzdělávání, 
které přímo s  uplatněním absolventů nesouvisí, by 
neměly být opomíjeny a upozaďovány.
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1. Přírodovědné fakulty a školy 2. Informatické a elektrotechnické fakulty a školy
Přírodovědecká fakulta (UK) Fakulta informatiky (MU)
Matematicko-fyzikální fakulta (UK) Fakulta informatiky a managementu (UHK)
Přírodovědecká fakulta (JU) Fakulta elektrotechnická (ČVUT)
Přírodovědecká fakulta (UJEP) Fakulta informačních technologií (ČVUT)
Fakulta životního prostředí (UJEP) Fakulta elektrotechnická (ZČU)
Přírodovědecká fakulta (MU) Fakulta aplikovaných věd (ZČU)
Přírodovědecká fakulta (UP) Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií (TUL)
Přírodovědecká fakulta (OU) Fakulta elektrotechniky a informatiky (UPA)
Přírodovědecká fakulta (UHK) Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií

3. Chemicko-technologické fakulty a školy Fakulta informačních technologií (VUT)
Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská (ČVUT) Fakulta elektrotechniky a informatiky (VŠBTU)
Fakulta biomedicínského inženýrství (ČVUT) Fakulta aplikované informatiky (UTB)
Fakulta chemické technologie (VŠCHT) Fakulta informatiky a statistiky (VŠE)
Fakulta technologie ochrany prostředí (VŠCHT) Evropský polytechnický institut
Fakulta potrav. a biochem. technologie (VŠCHT) 4. Strojní, stavební, architerkury a ostatní techn. fakulty a školy
Fakulta chemicko-inženýrská (VŠCHT) Fakultu strojního inženýrství  (UJEP)
Fakulta chemicko-technologická (UPA) Fakulta stavební (ČVUT)
Fakulta chemická (VUT) Fakulta strojní (ČVUT)
Fakulta technologická (UTB) Fakulta dopravní (ČVUT)
Pražský technologický institut Fakulta architektury (ČVUT)

5. Zemědělské fakulty a školy Fakulta strojní (ZČU)
Zemědělská fakulta (JU) Fakulta strojní (TUL)
Fakulta rybářství a ochrany vod (JU) Fakulta textilní (TUL)
Fakulta veterinárního lékařství (VFUB) Fakulta umění a architektury (TUL)
Fakulta veter. hygieny a ekologie (VFUB) Dopravní fakulta Jana Pernera (UPA)
Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů (ČZU) Fakulta stavební (VUT)
Fakulta lesnická a dřevařská (ČZU) Fakulta strojního inženýrství (VUT)
Fakulta životního prostředí (ČZU) Fakulta architektury (VUT)
Fakulta tropického zemědělství (ČZU) Fakulta stavební (VŠBTU)
Agronomická fakulta (MENDELU) Fakulta bezpečnostního inženýrství (VŠBTU)
Lesnická a dřevařská fakulta (MENDELU) Fakulta strojní (VŠBTU)
Zahradnická fakulta (MENDELU) Hornicko-geologická fakulta (VŠBTU)

6. Lékařské a farmaceutické fakulty a školy Fakulta metalurgie a materiálního inženýrství (VŠBTU)
1. lékařská fakulta (UK) Fakulta logistiky a krizového řízení (UTB)
3. lékařská fakulta (UK) Technická fakulta (ČZU)
2. lékařská fakulta (UK) Vysoká škola logistiky
Lékařská fakulta v Plzni (UK) Vysoká škola realitní - Institut Franka Dysona
Lékařská fakulta v Hradci Králové (UK) ARCHIP
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové (UK) 7. Zdravotně-sociální fakulty a školy
Lékařská fakulta (MU) Zdravotně sociální fakulta (JU)
Lékařská fakulta (UP) Fakulta zdravotnických studií (UJEP)
Farmaceutická fakulta (VFUB) Fakulta zdravotnických věd (UP)
Lékařská fakulta (OU) Fakulta sociálních studií (OU)

Fakulta veřejných politik (SU)
Fakulta zdravotnických studií (ZČU)
Fakulta zdravotnických studií (TUL)
Fakulta zdravotnických studií (UPA)
Vysoká škola v Plzni
Vysoká škola zdravotnická

Příloha: Seznam škol a fakult podle oborového zaměření
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8. Ekonomické fakulty a školy 9. Humanitní, teologické a společenskovědní fakulty a školy
Ekonomická fakulta (JU) Filozofická fakulta (UK)
Fakulta sociálně ekonomická (UJEP) Fakulta sociálních věd (UK)
Ekonomicko-správní fakulta (MU) Fakulta humanitních studií (UK)
Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné (SU) Katolická teologická fakulta (UK)
Fakulta ekonomická (ZČU) Evangelická teologická fakulta (UK)
Ekonomická fakulta (TUL) Husitská teologická fakulta (UK)
Fakulta ekonomicko-správní (UPA) Filozofická fakulta (JU)
Fakulta podnikatelská (VUT) Teologická fakulta (JU)
Ekonomická fakulta (VŠBTU) Filozofická fakulta (UJEP)
Fakulta managementu a ekonomiky (UTB) Filozofická fakulta (MU)
Fakulta financí a účetnictví (VŠE) Fakulta sociálních studií (MU)
Fakulta mezinárodních vztahů (VŠE) Filozofická fakulta (UP)
Fakulta podnikohospodářská (VŠE) Cyrilometodějská teologická fakulta (UP)
Národohospodářská fakulta  (VŠE) Filozofická fakulta (OU)
Fakulta managementu  v Jindř. Hradci (VŠE) Filozofická fakulta (UHK)
Provozně ekonomická fakulta (ČZU) Filozoficko-přírodovědecká fakulta (SU)
Provozně ekonomická fakulta (MENDELU) Fakulta filozofická (ZČU)
Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií (MENDELU) Fakulta filozofická (UPA)
Vysoká škola polytechnická Jihlava Lit. akademie (Soukr. VŠ J. Škvoreckého)
Vysoká škola technická a ekonomická České Budějovice Vysoká škola mezinárod. a veřejn. vzt. Praha
Bankovní institut vysoká škola Academia Rerum Civilium
Vysoká škola hotelová v Praze Vysoká škola obchodní v Praze
Vysoká škola finanční a správní Metropolitní univerzita Praha
ŠKODA AUTO VŠ Pražská vysoká škola psychosociálních studií
Vysoká škola podnikání Vysoká škola aplikované psychologie
Vysoká škola ekonomie a managementu 11. Pedagogické a tělovýchovné fakulty a školy
University of New York in Prague Pedagogická fakulta (UK)
VŠ manažerské informatiky a ekonomiky Fakulta tělesné výchovy a sportu (UK)
Středočeský vysokoškolský institut Pedagogická fakulta (JU)
Rašínova vysoká škola Pedagogická fakulta (UJEP)
Vysoká škola regionálního rozvoje Praha Pedagogická fakulta (MU)
Newton College Fakulta sportovních studií (MU)
B.I.B.S. Pedagogická fakulta (UP)
VŠ cest ruchu, hotelnictví a lázeňství Fakulta tělesné kultury (UP)
Soukromá vysoká škola ekonomických studií Pedagogická fakulta (OU)
Akademie STING Pedagogická fakulta (UHK)
Vysoká škola Karla Engliše Fakulta pedagogická (ZČU)
Anglo-americká vysoká škola Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická (TUL)
Západomoravská vysoká škola Třebíč Fakulta humanitních studií (UTB)
Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo Vysoká škola těles. výchovy a sportu Palestra
Moravská vysoká škola Olomouc Univerzita Jana Amose Komenského Praha
Unicorn College AKCENT College
Vysoká škola aplikovaných ekonomických studií 12. Umělecké fakulty a školy
Vysoká škola obchodní a hotelová Fakulta umění a designu (UJEP)
VŠ sociálně správní, ICV Havířov Fakulta umění (OU)
Vysoká škola podnikání a práva Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara (ZČU)

10. Právnické fakulty a školy Fakulta restaurování (UPA)
Právnická fakulta (UK) Fakulta výtvarných umění (VUT)
Právnická fakulta (MU) Fakulta multimediálních komunikací (UTB)
Právnická fakulta (UP) Hudební fakulta (AMU)
Fakulta právnická (ZČU) Divadelní fakulta (AMU)
Vysoká škola Karlovy Vary Filmová a televizní fakulta (AMU)
Vysoká škola aplikovaného práva Akademie výtvarných umění v Praze
Vysoká škola evropských a regionál. studií Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze
CEVRO institut Hudební fakulta (JAMU)

Divadelní fakulta (JAMU)
Inst. restaurování a konzervač. Technik
Filmová akademie Miroslava Ondříčka v Písku
ART & DESIGN INSTITUT
Vysoká škola kreativní komunikace





Nezaměstnanost absolventů vysokých škol v letech 2002–2018

Středisko vzdělávací politiky, Praha 2019

Autoři: Mgr. Martin Zelenka

Recenze: Mgr. Jan Sedláček, Ph.D.

Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta

Magdalény Rettigové 4, 116 39 Praha 1, Česká republika

Rozsah 74 stran

ISBN 978‑80‑7603‑082‑4



Středisko vzdělávací politiky (SVP) bylo zřízeno v roce 1994 při Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy (PedF 
UK) jako její odborné a expertní pracoviště na základě dohody mezi tehdejším 1. náměstkem ministra školství, 
mládeže a tělovýchovy a děkanem Pedagogické fakulty UK. Náplň činnosti SVP nejen přispívá dlouhodobému 
rozvoji Univerzity Karlovy a její Pedagogické fakulty, ale reaguje rovněž na potřeby Ministerstva školství, mládeže 
a tělovýchovy (MŠMT) a proto je pravidelně projednávána s vedoucími pracovníky MŠMT.

Již od roku 2006 se práce SVP soustřeďuje především na vysokoškolskou problematiku, a to hlavně na analýzy 
přechodu absolventů vysokých škol ze vzdělávání do práce, jejich zaměstnatelnosti a uplatnění na pracovním 
trhu, vývoje přístupu a  účasti na  vysokoškolském (terciárním) vzdělávání a  dále na  rozpracování typologie 
vysokých škol v ČR a na vytvoření dostatečně stabilní metodologie určování vývoje kvalifikačních požadavků 
pracovního trhu a konkrétních projekcí vzdělávacích potřeb.

Středisko vzdělávací politiky PedF UK 
Malátova 17, 150 00 Praha 5

www.strediskovzdelavacipolitiky.info


