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Koaliční vláda ještě ne-
vznikla a už se v ní bojují
budoucí politické bitvy.
Třeba sporo českéhoeu-

rokomisaře, který bude příští
rok střídat Štefana Füleho, je-
hož jméno znají v Česku jen od-
bornícinauniiapárnovinářůse
sloní pamětí. Pavel Telička, kte-
réhodoBruselu tlačíANO, je na
tom jen o trochu lépe. To, že byl
vyjednávačem o vstupu do EU,
patříuž takékhistorickýmzna-
lostem. Telička má zkušenosti,
ale je rovněžneuvěřitelněoheb-
ný,očemžsvědčí jehokariéraza
socialismuiaktuálníkonjunktu-
rální jízdanazádechAndrejeBa-
biše. Skoropremiér Sobotkamá
pravdu: Česko potřebuje v Ev-
ropě silnější, známější a hlavně
méně pružné jméno.

petr.fischer@economia.cz

Petr
Fischer

Politika
spor o ministra
zemědělství štěpí
koalici
strana 5

Eurozóna
Země platící eurem
vytvoří fond na
pomoc krachujícím
bankám
strana 6

slovensko
Fico oznámil,
že chce být
prezidentem
strana 7

Ropný průmysl
Češi za pět miliard
zmodernizují irácké
rafinerie
strana 13

Rusko
Kreml zdraží
vodku, pomůže tak
rozpočtu
strana 18

Pokud na českém trhu klesá
příležitost i plat zaměstnáním,
jejichž produkce je do určité míry
virtuální, žádná škoda. Varovné
by ale bylo potlačení skutečné
odbornosti, jak naznačuje pokles
poptávky po specializovaných
vysoce vzdělaných lidech.

julie hrstková

strana 10

Komentář

Musíme vybrat člověka,
který nám bude dělat
dobré jméno. Pokud jde
o pana Teličku, tak jeho
situace je složitá tím, že
svého času odešel ze
služeb státu a stal se
lobbistou...

Bohuslav sobotka
předseda Čssd

Vevznikající vládníkoalici se rýsu-
je spor o nového českého euroko-
misaře.ANOdo této funkcenabízí
PavlaTeličku,prvníhoČechavtéto
roli,kterývšakpředdeseti letymu-
sel vrcholný evropský post po pár
měsícíchpřenechatČSSD.Součas-
ný šéf strany Bohuslav Sobotka si
Teličkův návrat do Evropské ko-
mise nepřeje.
„Musíme vybrat člověka, který

námbudedělatdobré jméno,vžád-
ném případě nesmí dělat ostudu.
Pokud jde o pana Teličku, tak jeho
situace je složitá tím, že svého
času odešel ze služeb státu a stal
se lobbistou, už navždy tak bude
vnímán,“ řekl Sobotka v rozhovo-
ru proHN. Podle něj není obvyklé,
aby lobbisté přestupovali zpět do
veřejné sféry. „Jeho nominace by
nebyla šťastná.“
Eurokomisař je co do vlivu

aprestižepostminimálněnaúrov-
niministraaobsadit jejbudepotře-
ba po evropských volbách na jaře
v příštím roce. Babiš už dříve HN
řekl, žeTeličkabypodlenějbyl „vý-
bornýmkandidátemnaeurokomi-
saře“. A ani po kritice ze strany ko-
aličních partnerů ze svého postoje
neslevil. „Znávelmidobřeprostředí
vBruseluabylbypronášstáturčitě
posilou,“ uvedl včera šéf ANO.
Teličkapovedevpříštímroceeu-

rokandidátkuBabišovahnutí.Do-
véstby jejmohldoALDE, liberální
a dnes třetí největší frakce v euro-
parlamentu.
UžnynímuSobotkavsouvislosti

s politickými ambicemi připomíná
spolupráci například s Agrofertem

Eurokomisař

sobotka nechce Teličku:
Navždy bude za lobbistu
Tereza Šídlová, Petr Honzejk
autori@economia.cz

neboOKD(spolumajitelemspoleč-
nosti OKD je Zdeněk Bakala, který
jetakévlastníkemspolečnostiEco-
nomia, vydávající i Hospodářské
noviny). Bývalý diplomat od roku
2005vedlfirmuBXLConsulting, tu
všakkvůlipolitickýmambicímhod-
lá ke konci roku zavřít. Mezi jeho
klientypatřilynapříkladMicrosoft
čiRWE,zveřejnésférypakpražský
magistrát neboČDCargo.
Evropskévolbykonající sepříští

rok by mohly poutat větší pozor-
nost než kdykoli dřív. Půjde o prv-
ní měření sil českých politických
stran od parlamentních voleb.
Strany také na kandidátky lákají
výraznéosobnosti. Spekulovalo se
i o možné kandidatuře bývalého
prezidenta Václava Klause, ten ji
však zatím popírá.
Rozhovor s Bohuslavem so-
botkou čtěte v pátečních HN

kardinál dominik duka včera sloužil v pražském kostele svaté anny zádušní mši za Václava Havla, který zemřel
před dvěma lety. Na prvního prezidenta České republiky se vzpomínalo na více místech – lidé zapalovali svíčky
na Václavském náměstí, u prezidentova hrobu na Vinohradském hřbitově i u Havlovy chalupy na Hrádečku.
V pražském divadle archa se uskutečnil vzpomínkový večer spojený s koncertem rockových skupin. Brněnští
divadelníci připravili noční happening s názvem srdce do nebe aneb Máte doma laserové ukazovátko? foTo: čTk

česko vzpomínalo na Václava Havla

Dnes v Hn

Vánoční tipy: Od počítače po fotoaparát.
HN vybraly a otestovaly to
nejpovedenější z uplynulého roku
strany 22 a 23

: Od počítače po fotoaparát.

nejpovedenější z uplynulého roku

NejlePŠí TecHNoHračky roku 2013

Pracovní trh zahltili
absolventi univerzit

POlOViNa VysOKOšKOláKů bere zaVděK MéNě KValifiKOVaNOu Prací

julie Daňková
julie.dankova@economia.cz

Vysokoškolský titul před
jménem má stále více se-
kretářek, úředníků i ob-
chodních zástupců. To, že

vysokoškoláci čímdál častěji pra-
cují na méně kvalifikovaných po-
zicích, dokládají čísla z rozsáhlého
průzkumumezi 35 tisíci absolven-
ty, kteří na vysoké škole studovali
mezi roky 2008 a 2012.
Napříkladnapozice, které vyža-

dují vysokoškolské vzdělání, na-
stupuje jen52procentabsolventů.
V roce 2006 to bylo 82 procent.
Ještěv roce2010takémladíeko-

nomové s titulem brali v průměru

přibližně 43 tisíc korun hrubého,
letos je to jen38500.Méněsivydě-
lají především absolventi soukro-
mých škol a nově vzniklých fakult
regionálních univerzit.
Hlavnídůvody,pročvysokoško-

láci v posledních letech vyklízejí
pozice?Je jichpřílišmnohoačasto
nejsou dostatečně kvalitní.
„Český pracovní trh není na ta-

kovémnožství absolventů připra-
venýanemůženabídnouttakrych-
le se zvyšující počet kvalifikova-
ných pracovních míst,“ říká jeden
zautorůprůzkumuJanKoucký, ře-
ditel Střediska vzdělávací politiky
při Univerzitě Karlově.
Českosicekopíruje trendzápad-

níchzemí, kdepočtyvysokoškolá-
ků také rostou, jenže ne tak rapid-

ně, aby zahltili trh jako v případě
Česka.
Prudkýnárůststudentůtakésní-

žil jejich průměrné znalosti a do-
vednosti, a na vedoucí pozice si
proto ani netroufají.
„Prokazuje to například srov-

nání výsledků absolventů v mezi-
národním průzkumu OECD z let
1998a2012.Snížily se jak jejichčte-
nářské, ale především jejichmate-
matické kompetence,“ vysvětluje
Koucký.
Většině absolventů navíc podle

něj méně náročné povolání neva-
dí. Na vysokých školách nad gym-
nazisty definitivně převládli ma-
turanti z odborných škol a učilišť
a ti často nemají větší ambice či
touhu stát se špičkovým odborní-

kem ve vědě nebo v jiném povolá-
ní, které vyžaduje vysokoškolský
diplom.
Někteří mají strach z důsledků

ekonomické krize. „Každá škola
teď chrlí davy absolventů, ale pra-
covnípříležitostinepřibývají,“ říká
šestadvacetiletáVeronikaPulchar-
tová, která vystudovala ekonomii
na zemědělské univerzitě a na-
stoupila do zákaznického servisu
v bance.
Právě ekonomů přibylo za po-

slední létanejvíce.Protonaně–na
rozdíl od doby před ekonomickou
krizí –nezbývajímanažerskámísta
amusí se smířit i s nižším nástup-
ním platem.
Téma, strany 2 a 3
Komentář, strana 10

snížily se jak
čtenářské, ale
především
matematické
kompetence
absolventů.
jan koucký
spoluautor průzkumu
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V pražském Divadle Archa se
dnes od 20:00 uskuteční koncert
Michala Prokopa při příležitosti
konce jeho televizní talkshow
Krásný ztráty. Za čtrnáct let
vysílání vzniklo celkem pět
set dílů, vystoupilo v nich tisíc
osobností.

ProkoP zazPívá
vdivadlearcha

ČeštíhokejistévyzvouvPrazefiny
VpražskéO2areněvstoupídnesčeštíhokejistédoChannelOneCupu
proti Finsku a pokusí se vylepšit dosavadní tristní bilanci v Euro
HockeyTour.V seriálu v této sezoněvyhráli jediný ze šesti zápasů a
vstřelili celkem jen pět branek. Utkání začne v 18:30 a přímýmpře-
nosem jej odvysílá ČT Sport. Na další zápasy turnaje se Švédskem
a Ruskem se pak tým kouče Aloise Hadamczika přesune do dějiště
únorových olympijských her v Soči.

imunitnívýborrozhodneosvobodovi
Sněmovnímandátovýa imunitnívýborbudeprojednávatžádostpo-
licie o vydání někdejšího pražského primátora Bohuslava Svobody
(ODS)kvůlipřípaduOpencard.Policievněmobviniladesetsoučasných
a bývalýchpražských radních zODSaTOP09 zporušení předpisů o
pravidlechhospodářské soutěže aporušení povinnosti při správě ci-
zíhomajetkuvespolupachatelství.Městuprýzpůsobiliškoduzhruba
25milionůkorun.RadavčetněSvobodyobvinění odmítá.

konecklasickýchstěraČů?
Zapomeňte na stěrače, hlásá výrobce supersportů
McLaren. Jeho technici totiž pracují na tom, abyvíce
než sto let starou součástku aut nahradili moderním
řešením. O čisté sklo semá postarat ultrazvuk, který
odstraní nejen vodu, ale i další nečistoty ze skla, a to
za jízdy.

boomlyžařskýchzájezdů
Podle internetových prodejců zájezdů letos výrazně
stoupl zájem Čechů o zimní lyžařské zájezdy. Mezi-
ročně ažodesítkyprocent. Po dlouhédobě letos také
přibývá lidí, kteří volí zimní dovolenou v Česku. Více
čtěte naHNByznys.

denlékařevafghánistánu
Je to tvrdá práce, i osmnáct hodin denně. Tomáš
Šebek tam pracuje pro organizaci Lékaři bez hranic.
Jeho blog naleznete na názorových stránkách HN-
Dialog.

oraclesi chválíČeskéPracovníky
Česká republika hraje významnou úlohu v rozvoji
technologické firmy Oracle v regionu střední a vý-
chodní Evropy. Podle ředitele Oracle Czech Josefa
Švendy už zde nepanuje taková situace jako před de-
seti lety, kdy se Česko vyznačovalo zejména levnou
pracovní silou. Rozhovor čtěte na HNByznys.

jak Proběhla velká vlaková
louPež, miliardový zloČin

Počasí

Více počasí na www.meteopress.cz a pocasi.ihned.cz

Den: 3
noc: -2
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Den: 4
noc: -2

Zítra

Den: 4
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POZítří

Seznamte se s průběhem
vlakové loupeže, během
níž gangsteři před 50 lety
ukradli částku, která by
dnes odpovídala
1,38 mld. Kč. Grafiku
a příběh Ronnieho Biggse,
jenž včera zemřel, najdete
v HN Digital (vydání HN
pro tablety a smartphony,
hndigital.cz).

Exkluzivně
pro digitální vydání

odborníci či konstruktéři, je v ně-
kterých případech mezi firmami
doslova přetahovaná,“ potvrzuje
Dombrovský.
Nejstrmější pokles naopak za-

žívají mladí ekonomové. Zatím-
co před třemi lety znamenal titul
z ekonomické fakulty záruku prů-
měrného platu kolem43 tisíc hru-
bého,dnesčerstvíabsolventivydě-
lávají opět tisíckorunméně.Často
totižpracujínapozicích,kdebyvy-
sokou školu ani nepotřebovali.
„Vysoká poptávka po ekono-

mech, která na pracovním trhu
existovala ještě před začátkem
ekonomické krize v roce 2008, se
do značné míry nasytila. Vždyť
počet pracujících vysokoškoláků
s ekonomickým zaměřením se jen
mezi roky 2005 a 2013 zvýšil z 98
tisíc na 220 tisíc – tedyna 225pro-
cent,“ popisuje Koucký.
Menší výdělky se ale netýkají

absolventů všech ekonomických
škol. Zatímco lidé s titulemzpraž-
ské Vysoké školy ekonomické či
Fakulty sociálních věd Univerzity
Karlovy zůstali na svém, průměr-
né platy snižují hlavně absolventi
soukromýchškol anověvzniklých
fakult regionálních univerzit.
Firmy si totiž všímají, kde stu-

dent vzdělání získal. A absolven-
ty některých škol proto často ani
nepozvou k pohovoru. „Z vlastní
zkušenostimusímkonstatovat, že
úroveň znalostí absolventů sou-
kromýchvysokýchškol je vporov-
nánísestudentystátníchuniverzit
výrazněhorší,“ potvrzujepersona-
listka AndreaHofírková.

Spokojit se s prvním zaměst-
náním se absolventům čes-
kýchvysokýchškolnevyplá-
cí. Z rozsáhlého průzkumu

mezi čerstvými absolventy Reflex
2013 vyplývá, že kdo po skončení
školy opustí pozici, na které pra-
coval užpři studiu, ten si v průmě-
ru polepší o pět a půl tisíce korun
hrubéhoměsíčně.
„Po ukončení školy totiž za-

městnavatelé často vnímají čers-
tvé absolventy dál jako studenty
anenabídnou jimzvýšeníplatuod-
povídající dosaženému vzdělání,“
vysvětluje autor průzkumuReflex
JanKouckýzeStřediskavzděláva-
cí politiky při Pedagogické fakultě
Univerzity Karlovy.

Práce pouze v knihovně
A čeští vysokoškoláci také dobře
vědí,žedřívějšípracovnízkušenost
jim při shánění práce výrazně po-
může. Zatímco v roce 2006 ještě
před promocí pracovala třetina
studentů, dnes kombinuje před-
nášky se zaměstnáním43 procent
vysokoškoláků.
„Mezi absolventy mají jedno-

značnouvýhoduti, kteří jižběhem
studia dokázali získat relevantní

oborovoupraxi.Přednost jimdává
bezmála osmdesát procent firem,
které absolventy nabírají,“ říká
analytik serveru Jobs.cz Tomáš
Dombrovský.
Paradoxní je, že v zemích s nej-

prestižnějšími světovými univer-
zitami je podobná praxe nepřed-
stavitelná. „Na univerzitách, jako
jeOxfordaCambridge, jeprácebě-
hemstudiazakázanáaaninaostat-
ních školách v Británii se nedopo-
ručuje.Pokudsi studenti chtějípři-
vydělat, myslitelná je pouze práce
vknihovněapodobně,“mluvíosvé
zkušenosti ze studia v Cambridgi
Lukáš Sedláček, předseda spol-
ku sdružujícího české absolventy
dvou nejprestižnějších britských
univerzit.
Podobně se na práci při studiu

dívají ve Spojených státech. Pra-
covní zkušenosti tuvysokoškoláci
získávajívýhradněběhemprázdni-
nových stáží.

Příliš ekonomů
Kromě praxe rozhoduje o výši
platu absolventa i vystudovaný
obor. Nejvíce rostou platy inžený-
rům z technických škol. Zatímco
v roce 2010 byla jejich průměrná
hrubá mzda 34 234 korun, podle
posledníhoprůzkumuberouvprů-
měru37979korunhrubéhoměsíč-
ně. Významně si oproti roku 2010
polepšili i vysokoškoláci s titulem
z přírodovědných oborů.
Techniků je totižmáloazaměst-

navatelé se je snažínalákatnavyš-
ší odměny. „O absolventy s tech-
nickým zaměřením, jako jsou IT

Práce při studiu
se v Česku vyplácí.
V Cambridgi ji
zakázali

uplatnění absolventů Inženýři a vysokoškoláci s

Vysokoškoláci budou za několik let
brát i dělnické pozice

Lidé si podle ekonoma JanaKouc-
kého už zvykli na to, že vysokou
dnes studuje každý. Do budoucna
je podle něj nepřekvapí ani fakt,
že se absolventi budou ucházet
i o dělnické pozice.

HN: rozsáhlý průzkum mezi absol-
venty, na němž jste se podílel, potvr-
dil, že vysokoškoláků v posledních
letech výrazně přibylo. Hraje v tom
roli i onen český „hon za tituly“?
Určitě. Sešlo se však víc okolností.
Nepochybnou roli sehrálo, že vy-
sokoškolské vzdělání se postupně
iunás začalo chápat jakovýhodná
investice. Stal se z něj prostředek
pro společenský vzestup, předpo-
klad pro úspěšnou kariéru a vyšší
plat, faktor umožňující zvýšit ži-
votní úroveň a zlepšit kvalitu ži-
vota.

HN: Kdo všechno se podle vás na si-
tuaci podepsal?
Zasloužili se o tonejen rodiče, kte-
ří chtěli, aby jejich děti studovaly.
Výhodnétobylo iprovysokéškoly,
kterédíkynovémuzpůsobufinan-
cování zvyšovaly s každýmdalším
studentemsvépříjmy.Hodilo se to
i politikům,kteří simohli získávat
bodyuvoličůspokojenýchstím,že
se jejich děti dostaly na vysokou.
Nenašel se nikdo, kdo by měl od-
vahu to vzít na sebe a tento kolo-
běh navazujících výhod zastavit.
Financovánína studentamělobýt
zásadněoslabeno jižkrátceporoce
2000–místotohosezačalopozvol-
naměnit až o deset let později.

HN: Jak to podle vás bude s absol-
venty vypadat třeba v roce 2020?
Vysoké školy bude opouštět na-
místosoučasnýchčtyřicetiprocent
populačního ročníku skoro polo-
vina a ještě častěji než dnes budou
absolventi dělat nejen asistenty,
úředníky a různé prodejce. Kro-

mě administrativních a provoz-
ních povolání totiž začnou častěji
vstupovat i do dělnických. Očeká-
vám, že to bude nejvýznamnější
změna. Proto si myslím, že je tře-
ba víc propojit systém vzdělávání
s trhempráce. Jednouz funkčních
možností jsouvýhodnédaňovépo-
bídky pro firmy.

HN: Co přesně byfirmám i absolven-
tůmměly přinést?
Vysoké školy budou vědět, že od
firem, kterým se bude zamlouvat
profil jejich absolventů nebo vý-
zkumná a projektová práce, mo-
hou získat další prostředky, jež
zřetelněpomohou jejich rozpočtu.
Školy proto budou samy kontak-
tovat zaměstnavatele, ke kterým
jejich absolventi odcházejí. Za-
čnou sledovat požadavky těchto
společností, usilovat o spoluprá-
ci s nimi, a to včetně zapojování
odborníků z praxe do výuky nebo
jejichpřizvání do řídicích aporad-
ních orgánů školy.

Jan koucký, ředitel Střediska vzdělávací politiky

julie
daňková

Fokus

julie.dankova@economia.cz

Julie daňková
julie.dankova@economia.cz

rozhovor

Je třeba víc
propojit systém
vzdělávání
s trhem
práce. Jednou
z možností jsou
výhodné daňové
pobídky pro
firmy.
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přírodovědným titulem si v posledních letech platově polepšili, s penězi dolů šli ekonomové

Zdroj: StřediSko vZdělávací politiky Uk

Reflex 2013 je nejnovější průzkum mezi 35 tisíci českými absolventy soukromých i veřejných vysokých škol
z let 2008–2012 a jejich zaměstnavateli. Zpracovalo ho Středisko vzdělávací politiky UK.

Jak vidí absolventi VŠ šanci najít práci a uplatnit se ve svém oboru

kam absolventi reálně nastupují Hrubé měsíční příjmy (v kč) dle oborů

pořadí motivací ke studiu na vŠ
(procenta absolventů, kteří odpověděli rozhodně ano)

v jakých povoláních pracují vŠ ve světě (v procentech)
ČR Německo Rakousko Polsko Švédsko Británie USA Francie Španělsko

Řídící PRAcovNíci 15 10 11 16 9 15 16 16 9
SPeciAliSté 41 45 54 44 57 31 43 35 42
odBoRNí PRAcovNíci 25 20 17 18 19 19 18 25 13
ÚŘedNíci 10 6 4 8 3 12 6 9 16
PRAcovNíci ve SlUžBách 4 8 3 8 7 14 11 8 9
MéNěkvAliFikovANí PRAcovNíci 5 11 10 5 6 10 5 7 11

ekoNoMie

techNickéoBoRy

ZdRAvotNictví,
lékAŘStví A FARMAcie

PŘíRodovědNéoBoRy

PRávNí AveŘejNoSPRávNí
oBoRy

SPoleČeNSké
AhUMANitNí oBoRy

kUltURAAUMěNí

PedAgogikA,
UČitelStví A SPoRt

ZeMědělStví, leSNictví
AveteRiNA

52%
jen tolik absolventů
nastupuje na pozice
primárně určené
vysokoškolákům (skupiny
řídící pracovníci, specialisté).
v roce 2006 to bylo 82 %.

kdo víc mění práci, vydělá

ABSolveNtiMěli PRáci již
vdoBěUkoNČeNí vŠ

ABSolveNti ZAČAli PRAcovAt
do3MěSícůodUkoNČeNí vŠ

ABSolveNti ZAČAli PRAcovAtPo
víceNež 3MěSícíchodUkoNČeNí vŠ

Průměrný plat
těch, kteří
zůstávají
i 4 roky od
ukončení studia
v první práci

29 000

27 000

25 000

34 500

29 000

25 000

Průměrný
plat těch,
kteří 4 roky
od ukončení
studia měli víc
než první práci

1. Rozvíjet svoji vzdělanost,
znalosti a schopnosti

2. Získat možnost dobré
profesionální kariéry

3. Získat vysokoškolský titul

4. Prohloubit zájem
o konkrétní obor

5. Získat možnost dobře
placeného zaměstnání

6. Získat dobré
postavení ve společnosti

7. oddálit vstup do praxe,
žít studentským životem

8. Pokračovat
v rodinné tradici

74,2 %

56,5 %

47,8 %

41,5 %

40,3 %

28,5 %

6,5 %

5,3 %

Řídící PRAcovNíci:

● zákonodárci a řídící
pracovníci velkých
a středních spo-
lečností, členové
představenstev

SPeciAliSté:

● specialisté v oblasti
vědy, techniky, sta-
vebnictví, architekti,
lékaři, učitelé, it
specialisté, právníci,
soudci, novináři

odBoRNí
PRAcovNíci:

● techničtí odborní
pracovníci, mistři,
operátoři, odborníci
v pojišťovnictví, ob-
chodní zástupci, realitní
makléři, vedoucí admi-
nistrativních agend

ÚŘedNíci:

● úředníci, adminis-
trativní pracovníci,
sekretáři, pracovníci
zákaznických kon-
taktních center

PRAcovNíci
ve SlUžBách:

● zaměstnanci ve
službách a prodeji

MéNě kvAliFikovANí
PRAcovNíci:

● pracovníci v zeměděl-
ství, lesnictví, rybářství,
řemeslníci a opraváři,
obsluha strojů a zařízení,
montéři, pomocní a ne-
kvalifikovaní pracovníci

2006

45000

40000

35000

25000

38 460

37 979

37 552

37 526

36 491

28 882

28 761

27 866

26 143
2010 2013

30000

20000

2006

74 %

17 %

8 %

7 %

18 %

9 %

2 %

19 % 45 %

2013

Řídící pracovníci

Specialisté

odborní pracovníci

Úředníci

Pracovníci ve službách

Méně kvalifikovaní pracovníci
0,3 %

0,5 %

0,2 %

jak rychle absolventi najdou práci

48%
téměř polovina absolventů měla podle letošního průzkumu práci již při
studiu. Podle údajů z roku 2010 to bylo jen 32 %.

měli práci již v době absolvování

začali pracovat do 3 měsíců
od ukončení vŠ

začali pracovat po více než
3 měsících od ukončení vŠ

nezačali pracovat

2010 2013

32 %

48 %

2 % 2 %

42 %
28 %

24 %
21 %
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