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● Doporučení Rady ze dne 20. listopadu 2017 o sledování uplatnění absolventů č. 
2017/C 423/01

→ zlepšení dostupnosti a zvýšení kvality dat o

➢ absolventech

➢osobách opouštějících předčasně systém vzdělávání 

➢osobách odcházejících do zahraničí

● 3 oblasti, v nichž by měl nastat pokrok:

• využití administrativních dat

• vývoj/rozvoj longitudinálních šetření absolventů (důraz na kvalitu výběrového 
souboru/reprezentativitu i na vysokou a stabilní míru response)

• propojování dat

● tematické okruhy, které by měly být pokryty daty:

• socio-biografické a socioekonomické informace

• informace o vzdělávání a odborné přípravě

• informace o zaměstnání anebo dalším vzdělávání

• relevantnost vzdělávání z hlediska uplatnění na trhu práce a CŽV

• vývoj kariéry

LEGISLATIVNÍ RÁMEC

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2017:423:FULL&from=BG


PROBLEMATICKÁ HARMONIZACE →
DŮRAZ NA EUROGRADUATE 2022

SYSTÉM V SOULADU S 
DOPORUČENÍM RADY

4

AKTUÁLNÍ SITUACE

Národní úroveň
Evropská 
úroveň

MŠMT
European Network on 

Graduate Tracking 

National Reference Points on GT
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NÁRODNÍ ÚROVEŇ
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CÍL:

Naplnit potřeby orgánů státní správy a samosprávy související s prováděním 
politiky založené na důkazech (evidence-based policy) a uspokojit poptávku 
odborné i laické veřejnosti po informacích týkajících se kvality, výstupů a výsledků 
vzdělávání na jednotlivých úrovních vzdělávacího systému, jednotlivých školách či 
v jednotlivých studijních programech.

Konkrétní cíle:

1. Poskytnout relevantní informace o kvalitě, výstupech a výsledcích vzdělávání 
ve vysokém školství, jednotlivých vysokých školách a jednotlivých studijních 
programech, které jsou nezbytné pro volbu vzdělávacích drah.

2. Poskytnout vysokým školám zpětnou vazbu a informace pro přípravu a 
aktualizaci studijních programů s cílem zvýšit kvalitu a relevanci vzdělávání.

3. Přispět k rozvoji politik na místní, regionální, národní a evropské úrovni.

4. Posílit spolupráci s výzkumnými organizacemi a zvýšit jejich 
konkurenceschopnost v mezinárodním měřítku.

CÍLE SYSTÉMU
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● občané (zejména uchazeči o studium a jejich zákonní zástupci)

● osoby zajišťující kariérové poradenství na základních a středních školách

● vysoké školy (management, garanti studijních programů)

● MŠMT

● další ústřední orgány státní správy (ministerstva atp.)

● Národní akreditační úřad pro vysoké školství a členové hodnoticích komisí

● orgány územní samosprávy (na úrovni krajů i obcí)

● výzkumné organizace

● zaměstnavatelé a jejich zájmové organizace (svazy, unie atp.)

UŽIVATELSKÉ SKUPINY



DATOVÉ ZDROJE
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STUDIE PROVEDITELNOSTI 
(PILOTÁŽ)
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● CÍL 1: Poskytnout relevantní informace o kvalitě, výstupech a výsledcích 
vzdělávání ve vysokém školství, jednotlivých vysokých školách a jednotlivých 
studijních programech, které jsou nezbytné pro volbu vzdělávacích drah.

➢ Posílit možnosti profesního poradenství pro budoucí studenty, stávající studenty 
a absolventy na jednotlivých školách.

➢ Poskytnout potenciálním uchazečům o studium a jejich zákonným zástupcům 
relevantní informace nezbytné pro rozhodování o vzdělávacích a kariérních 
drahách

● CÍL 4: Posílit spolupráci s výzkumnými organizacemi a zvýšit jejich 
konkurenceschopnost v mezinárodním měřítku.

➢ Poskytovat unikátní data pro výzkumné účely, a tím přispět ke zvýšení kvality 
výstupů českých výzkumných organizací v mezinárodním kontextu.

➢ Zapojovat výzkumné organizace do tvorby systému.

➢ Umožnit hlubší, komplexní analýzu sledované problematiky a vznik ad hoc analýz 
pro specifické potřeby různých aktérů.

MODUL PRO UCHAZEČE



● viditelný výstup – webová aplikace, za ní skryt datový sklad/databáze

AKTUÁLNÍ STAV:

→ přehled otázek

→ datové zdroje

→ ukazatele

● fokusní skupiny 

• kariéroví poradci
• žáci SŠ
• studenti 1. ročníku VŠ
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MODUL PRO UCHAZEČE (2)
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Část z veřejných dat

zabezpečuje MŠMT

Bližší informace o VŠ

administrátorem údajů jednotlivé VŠ

online den otevřených dveří

srozumitelnost informací (informace o 
škole zprostředkované studenty v 1. 

ročníku)

online platforma pro sdílení informací 
mezi uchazeči a studenty

informace o přijímacím řízení (termíny, 
počty přijímaných, podmínky, hranice 
pro přijetí)



https://hea.ie/statistics/data-for-download-and-visualisations/
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https://hea.ie/statistics/data-for-download-and-visualisations/
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https://ela.nauka.gov.pl/en/infographics/graduates

https://ela.nauka.gov.pl/en/infographics/graduates
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DIGITALIZACE STÁTNÍ SPRÁVY 
- aspekty související s IS GT
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● IS GT = návrh AIS v plné podobě (OHA...)

● propojení administrativních dat přes AIFO

ALE administrativní data (AIS) neumožňují longitudinální sledování, 
možné pravděpodobně jen v rámci jednotlivých AIS

● prověření připravenosti gestorů dat z hlediska IS a AIFO (MPSV, ČSSZ, MF ČR)

DALŠÍ KROKY:

● prověření připravenosti gestorů dat z hlediska IS a AIFO (MPSV, ČSSZ, MF ČR)

● právní analýza

✓ zákonné zmocnění pro agendu GT (pro Registr práv a povinností)

✓ povinnosti vyplývající z provozu AIS vůči subjektům údajů ap.

● vazba na eEDU

AGENDOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM (AIS)
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HARMONOGRAM NÁRODNÍCH 
A MEZINÁRODNÍCH ŠETŘENÍ 
V OBLASTI VYSOKÝCH ŠKOL



PŘEDPOKLÁDANÝ HARMONOGRAM
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10-11/2021

jaro 2022

podzim 2022

DOKTORANDI 2021 
národní šetření studentů doktorských studijních programů

EUROSTUDENT 8
evropské šetření studentů bakalářských a magisterských studijních programů

EUROGRADUATE pilot 2
evropské šetření absolventů vysokých škol

podzim 2022 ABSOLVENT 2022
národní šetření absolventů vysokých škol ?



VÝSTUPY PŘEDÁVANÉ VYSOKÝM ŠKOLÁM
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● Mikrodata

● Souhrnná zpráva

● Tematické studie
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DOKTORANDI 2021 
NÁRODNÍ ŠETŘENÍ STUDENTŮ DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ

TERÉNNÍ FÁZE: podzim 2021

CÍLOVÁ POPULACE: všichni studenti doktorských studijních programů v ČR

(plošné šetření)

ZAMĚŘENÍ ŠETŘENÍ: průběh studia, role školitele, mezinárodní dimenze (mobility, 
zapojení do vědeckých sítí atp.), socio-ekonomická situace

OSLOVENÍ RESPONDENTŮ: elektronický dotazník distribuovaný vysokými školami

KOORDINACE ŠETŘENÍ: MŠMT + koordinační skupina složená ze zástupců vysokých škol

ZPRACOVATEL: Centrum pro studium vysokého školství, v.v.i.
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EUROSTUDENT 8
EVROPSKÉ ŠETŘENÍ STUDENTŮ BAKALÁŘSKÝCH A MAGISTERSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ

TERÉNNÍ FÁZE: jaro 2022

CÍLOVÁ POPULACE: studenti Bc. a Mgr. studijních programů v ČR

(plošné šetření)

ZAMĚŘENÍ ŠETŘENÍ: průběh studia, spokojenost se studiem, mezinárodní dimenze 
(mobility, zapojení do vědeckých sítí atp.), podpora studentů, socio-
ekonomická dimenze

OSLOVENÍ RESPONDENTŮ: elektronický dotazník distribuovaný vysokými školami

KOORDINACE ŠETŘENÍ:

EU Deutsches Zentrum für Hochschul- und Wissenschaftsforschung (DZHW)

ČR MŠMT + koordinační skupina složená ze zástupců vysokých  škol

ZPRACOVATEL: Centrum pro studium vysokého školství, v.v.i.

Aktuálně v jednání 
forma úhrady 

účastnického poplatku 
a podoba smlouvy

Mezinárodní dotazník k dispozici na konci roku 2021
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Novinky z EUROSTUDENT VII:

ZPRÁVA EUROSTUDENT VII

EUROSTUDENT DATABASE

EUROSTUDENT VII Scientific Use File

https://www.msmt.cz/vzdelavani/vysoke-skolstvi/shrnuti-zakladnich-ukazatelu-z-setreni-eurostudent-vii
https://database.eurostudent.eu/drm/
https://www.eurostudent.eu/blog_detail?b_id=193


23

EUROGRADUATE pilot 2
EVROPSKÉ ŠETŘENÍ ABSOLVENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL

TERÉNNÍ FÁZE: podzim 2022

CÍLOVÁ POPULACE: absolventi Bc., Mgr. a Ph.D. studijních programů v ČR

(kohorty 2020/2021 a 2016/2017)

ZAMĚŘENÍ ŠETŘENÍ: vazba studia na uplatnitelnost na trhu práce, socio-ekonomická 
dimenze, občanská angažovanost

OSLOVENÍ RESPONDENTŮ: elektronický dotazník distribuovaný vysokými školami

KOORDINACE ŠETŘENÍ:

EU ?

ČR MŠMT + koordinační skupina složená ze zástupců vysokých  škol

ZPRACOVATEL: Centrum pro studium vysokého školství, v.v.i.

Aktuálně v přípravě 
žádost o grant v rámci 

Erasmus+
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ABSOLVENT 2022
NÁRODNÍ ŠETŘENÍ ABSOLVENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL

TERÉNNÍ FÁZE: podzim 2022

CÍLOVÁ POPULACE: absolventi Bc., Mgr. a Ph.D. studijních programů v ČR

(kohorty 2020/2021 a 2016/2017)

ZAMĚŘENÍ ŠETŘENÍ: vazba studia na uplatnitelnost na trhu práce, socio-ekonomická 
dimenze, občanská angažovanost

OSLOVENÍ RESPONDENTŮ: elektronický dotazník distribuovaný vysokými školami

KOORDINACE ŠETŘENÍ: MŠMT + koordinační skupina složená ze zástupců vysokých  škol

ZPRACOVATEL: Centrum pro studium vysokého školství, v.v.i.

Překryv s EUROGRADUATE 

→ pokud šetření EUROGRADUATE pokryje 

potřebu MŠMT i VŠ, národní šetření ABSOLVENT 

v roce 2022 neproběhne



https://www.google.cz/maps/place/Karmelitsk%C3%A1+529/5,+118+00+Praha+1-Mal%C3%A1+Strana/@50.0852785,14.401439,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x470b94e3028a6d63:0xc245e5c6bd645e50!8m2!3d50.0852785!4d14.4036277

