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Empirická část 

1. Úvod do empirické části 

Empirická část práce se bude věnovat hodnocení Soukromé vyšší odborné školy sociální 

absolventskými ročníky dálkové formy studia z let 2010, 2011, 2012. Předmětem výzkumu bylo hodnocení 

absolventů dálkového studia, hodnocení jednotlivých  aspektů studia na Soukromé vyšší odborné škole 

sociální, jednotlivých složek studia a přínosu studia pro jejich profesní či soukromý život. Součástí 

hodnocení je také porovnávání profesního života před absolvováním na SVOŠ sociální a po absolvování, 

popřípadě jejich uplatnění na trhu práce.  

2. Popis souboru 

Kvantitativní deskriptivní výzkum byl prováděn od 25. února 2014 do 24. dubna 2014 

prostřednictvím dotazníkového šetření. Cílovou skupinou pro výzkum byli absolventi dálkové formy 

studia z let 2010, 2011 a 2012. Dotazníky byly poslány celkem 67 respondentům. Návratnost dotazníku 

byla celkem 65,7 % (44). Vzhledem k tomu, že návratnost dosahuje téměř 70%, může být oslovení 

respondentů považováno za poměrně úspěšné, ale ve srovnání s návratností dotazníků u denní formy 

studia je nižší.  



Složení respondentů podle roku ukončení Soukromé vyšší odborné školy sociální  
v Jihlavě 

Rok ukončení 
Celkový počet 

absolventů 
Počet vrácených 

dotazníků 

Návratnost za 
jednotlivé ročníky 

(v procentech) 

2010 25 16 64,0 % 

2011 24 18 75,0 % 

2012 18 10 55,5 % 

Celkem 67 44 65,7 % 

 

3. Přínos vzdělání pro pracovní a osobní život 

Následující text se bude zabývat analýzou jednotlivých výsledků dotazníkového šetření. První 

zjišťovanou oblastí byl přínos studia. Studium má přinos nejenom na pracovní život, ale také pro osobní 

život. Pro větší přehlednost budou výsledky znázorněny v grafech. 

 Graf č. 1  Přínos vzdělání na SVOŠS pro pracovní a osobní život

 

Studium na SVOŠS má bezpochyby vliv nejenom na pracovní život studentů a následně 

absolventů, ale také na jejich osobní život. Překvapivé bylo, že obě dvě kategorie dopadly podobně. 

18,20 % 

13,60 % 

31,80 % 

40,90 % 

52,30 % 

47,70 % 

0 10 20 30 40 50 60

Pro zaměstnání

Pro osobní život

Velký Jen částečný Pouze formální (diplom)



Naopak velkým či alespoň částečným přínosem pro respondenty bylo v pracovním i osobním životě 

nejenom vzdělání a získané kompetence, ale také nabyté sebevědomí. 

 

Graf č. 2  Hodnocení investované částky do studia 

 

Nedílnou součástí studia na Soukromé vyšší odborné škole sociální je placení školného. 

Respondenti byli dotazováni, jak přijatelná pro ně byla výše školného, která v době studia respondentů 

činila v prvním a ve druhém ročníku 13 000 Kč a ve třetím ročníku 14 500 Kč. Uvedená částka je včetně 

dalších nákladů na studium. Výsledky jsou uvedeny v následujícím grafu. Většina respondentů považuje 

sumu investovanou do jejich studia za přijatelnou, ale odpovídající zisku, anebo jako vysokou, ale i v tom 

případě považují investici za dobrou. Pouze jeden respondent považuje cenu za školné vysokou a celkové 

náklady spojené se vzděláním na SVOŠS považuje za finanční ztrátu. Důležité je uvést, že školné se platí 

na soukromých ale i veřejných vyšších odborných školách. Na veřejných vyšších odborných školách se 

cena za školné pohybuje v řádech tisícikorun (3000- 5000 Kč). Mezi soukromými vyššími odbornými 

školami patří SVOŠS k těm, které mají školné nejnižší. 
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Graf č. 3 Motivace k zahájení dálkového studia na SVOŠS

 

Předně je důležité uvést, že respondenti měli možnost označit více odpovědí. Jako motivaci 

k zahájení studia na SVOŠS přes polovinu respondentů překvapivě uvedlo vlastní zájem o obor sociální 

práce. Dva respondenti využili možnosti zaškrtnout políčko a dopsat jinou variantu. Oba uvedli, že jejich 

motivací ke studiu na SVOŠS bylo neúspěšné přijímací řízení na vysokou či vyšší odbornou školu. 

Graf č. 4 Důvody k volbě SVOŠ sociální v Jihlavě
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Dálková forma studia je po všech stránkách velmi náročná. Náročná je nejenom pro samotné 

studenty, ale i pro jejich rodiny, přátelé, kolegy a zaměstnavatele. Další zjišťovanou oblastí byla, zda by 

absolventi doporučili SVOŠS kolegům a přátelům. 

Graf č. 5 Doporučil/a byste dálkovou formu studia na SVOŠ sociální v Jihlavě 

kolegům a přátelům? 

 

 

Graf č. 6  Je vhodná i tříletá délka dálkové formy studia?

 

S náročností dálkového studia je úzce spjata délka. V současné době je délka studia dálkové formy 

zkrácena na tři roky a to pouze z konkurenčních důvodů. Vzhledem k tomu, že na ostatních vyšších 

odborných a vysokých školách je délka dálkové formy studia pouze tři roky, bylo toto opatření 

nevyhnutelné.  
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5. Náročnost studia a jednotlivé aspekty při studiu 

V dotazníku byla položena otázka, jak náročně vnímali respondenti studium SVOŠ sociální 

zpětně. Respondenti měli možnost vybírat ze škály tří možností a to od nejméně těžké, přes středně těžké 

a velmi těžké. Ve  výzkumu bylo hodnocení rozděleno do jednotlivých oblastí studia na SVOŠ sociální. 

Respondenti hodnotili podle náročnosti vysoký počet konzultací, nedostatek volného času pro sebe, pro 

rodinu, děti a přátele, požadavky učiva, zkoušek a zápočtů, absolventskou práci, nutnost absolvování 

povinné praxe a měli možnost doplnit další oblast, kterou chtěli hodnotit. Jako nejnáročnější označili 

respondenti nedostatek času, což potvrdilo očekávání. Obecně lze říci, že studenti studium nepovažují za 

příliš těžké. Můžeme říci, že studenti dálkového studia považují studium za středně těžké také díky dobré 

spolupráci s učiteli a jejich ochotě vyjít studentům vstříc. Respondenti měli možnost dopsat další aspekt 

studia, u kterého chtěli posuzovat náročnost. Tuto možnost využilo osm respondentů, přičemž sedm 

respondentů zaškrtlo variantu velmi těžké náročnosti u vzdělávání cizích jazyků. Graf s výsledky 

z letošního výzkumu i komparační graf jsou pro přehlednost níže. 

Graf č. 7 Co bylo podle Vás při studiu nejtěžší?
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Při hodnocení aspektů, např. nutnost absolvování povinné praxe, atmosféra ve škole, získané 

kompetence aj. při studiu na SVOŠ sociální, byla použita klasifikační stupnice stejně jako ve školní 

klasifikaci, tedy jedna jako nejlepší ohodnocení a pět jako nejhorší ohodnocení.  

Graf č. 8 Průměrné známky jednotlivých aspektů studia na SVOŠ sociální v Jihlavě 

 

 

7. Další vzdělávání 

Další zjišťovanou oblastí dotazníkového šetření byla skutečnost, zda si absolventi museli doplnit 

některé znalosti  

Graf č. 11 Museli jste si doplnit znalosti v zaměstnání v oblasti sociální práce? – 

sociální pracovníci
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Graf č. 12 Museli jste si doplnit znalosti v zaměstnání v oblasti sociální práce? – 

pracovníci mimo obor sociální práce 

 

Ze získaných dat vyplývá, že znalosti a dovednosti dosažené během studia na SVOŠ sociální jsou 

na velmi vysoké úrovni. Své znalosti v oblasti sociální práce si doplňovalo 10 respondentů. Častěji si 

znalosti musí doplňovat absolventi, kteří v současné době pracují jako sociální pracovníci (sedm 

respondentů). Absolventi pracující v jiném oboru si své znalosti doplňovali pouze ve třech případech. 

Znalosti, které si absolventi doplňují, nejsou důkazem toho, že by se je na SVOŠ sociální nenaučili, ale 

spíše jsou naučeni vzdělávat se i nadále a jsou nuceni své znalosti aktualizovat vzhledem k změnám 

v legislativě.  

8. Využití získaných znalostí a dovedností 

Z výsledků (Graf č 14) jednoznačně vyplývá, že absolventi nadále nejčastěji využívají znalosti 

získané během výuky aplikované výpočetní techniky. Mezi často, či občas používané znalosti patří znalosti 

z předmětu psychologie, metod sociální práce, sociální politiky a práva. V součtu odpovědí často a občas 

dosáhly podobného výsledku, téměř čtyřicet respondentů zaškrtlo jednu z těchto dvou možností. 

V soukromém životě absolventi relativně často aplikují znalosti a dovednosti získané v hodinách 

zdravotních nauk. V soukromém životě jsou užívány vědomosti z hodiny práva, cizích jazyků, sociální 

politiky a psychologie. Překvapivým výsledkem bylo, že nízkou četnost užití v pracovním životě mají 

vědomosti cizích jazyků. Využití znalosti cizích jazyků by se mohlo v blízké budoucnosti zvyšovat, 

vzhledem ke vstupu České republiky do Evropské Unie a stále snadnějšímu cestování do zahraničí.  
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Graf č. 14 Četnost využití získaných znalostí – předměty absolutoria 

 

Graf č. 15 Četnost využití získaných znalostí – ostatní předměty

 

 

9. Pracovní zařazení absolventů SVOŠS 

Z grafu jednoznačně vyplývá, že během studia či po získání titulu diplomovaný specialista se 

pracovní situace respondentů změnila. Před začátkem studia pracovalo na pozici sociálního pracovníka 

třináct respondentů. U této varianty je nejpatrnější změna, jelikož v současné době na pozici sociálního 

pracovníka pracuje 25 respondentů. Pozitivní také je, že u varianty sociální pracovník došlo ke značnému 

posunu k vyšším číslům. U všech ostatních variant došlo k úbytku. Šest respondentů zaškrtlo, že byli na 

začátku studia pracovníky v sociálních službách, v současné době jsou to pouze dva respondenti. 

Důležitým faktem také je, že od absolvování respondentů uplynuly maximálně čtyři roky. I vzhledem 

k takto krátké době si absolventi vylepšili svou pracovní pozici.  
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Graf č. 16 Kariérní zařazení absolventů SVOŠS v Jihlavě 

 

10. Podpora okolí 

Studium na Soukromé vyšší odborné škole v Jihlavě není jenom záležitostí plnění studijních povinností, 

ale také podporou okolí. U studentů dálkové formy studia to platí dvojnásob. Studenti dálkového studia 

potřebují podporu rodiny a přátel, ale bezpochyby i zaměstnavatele a kolegů. Mohlo by se zdát, že 

podpora od rodiny a přátel je stoprocentní, ale výsledky tomu neodpovídají. 

 

Graf č. 17 Podpora okolí
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11. Následné vzdělávání na vysokých školách 

Absolventi SVOŠ sociální v Jihlavě často pokračují v dalším studiu na vysokých školách. 

Zjišťovaným oblastí bylo, zda je tomu tak i v případě absolventů dálkové formy studia. U absolventů 

denní formy studia se pro následné studium na vysoké škole rozhodne přes 60 % absolventů, což vyplývá 

z evaluace realizované Lenkou Culkovou provedené v roce 2010. U dálkové formy je tomu spíše opačně. 

Na vysoké škole studuje nebo studovalo pouze 8 absolventů dálkového studia SVOŠ sociální, což je velmi 

malá část studentů. Nízký zájem o následné studium na vysoké škole je samozřejmě ovlivněn tím, že 

někteří studenti studovali na vysokých školách před studiem na SVOŠ sociální. Mezi vysokoškoláky patří 

Mgr. Petr Fichtner, Ing. Hana Jurajdová, Ph.D., Ing. Dagmara Horáková, JUDr. Diana Kutnerová. Pět 

respondentů studuje na vysoké škole formou kombinovanou, z toho jeden student má formu 

kombinovanou – zkrácenou.  

Graf č. 18 Následné studium na vysokých školách 

 

12. Výhody a nevýhody titulu DiS, proti titulu Bc. 

Respondentům DiS. byla položena otázka, zda pociťují jisté výhody či nevýhody v zaměstnání 

v porovnání se zaměstnanci, kteří mají titul Bc. - bakalář. V dotazníku byly uvedeny čtyři výroky, např. 

„Nepociťuji žádné nevýhody, DiS. i Bc. jsou pro moji práci srovnatelné.“, ,,Titul Bc. by mi umožnil (nebo již umožnil) lepší 

pracovní pozici.“, „Nechybí mi žádné kompetence oproti bakalářům.“, „Titul Bc. je pro sebevědomí v osobním životě i 

v zaměstnání velmi důležitý.“ Respondenti měli označit, zda s uvedeným výrokem souhlasí nebo nesouhlasí. 

Názory na jednotlivé výroky jsou pro přehlednost uvedeny v následujících grafech. 
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Graf č. 20 „Nepociťuji žádné nevýhody, DiS. i Bc. jsou pro moji práci 

srovnatelné.“

 

K prvnímu výroku se respondenti vyjádřili téměř shodně u všech variant. Třetina respondentů 

souhlasí úplně a třetina respondentů souhlasí jenom částečně s tím, že na výkon jejich práce nemá získaný 

titul žádný vliv, respektive výhody či nevýhody. Naopak zbývající třetina si myslí, že mezi získaným titulem 

DiS. a Bc. není rovnováha. Mezi těmito tituly pociťují diferenci v souvislosti na výkon jejich práce. 

Graf č. 21  ,,Titul Bc. by mi umožnil (nebo již umožnil) lepší pracovní pozici.“ 

 

S výrokem „Titul Bc. by mi umožnil, nebo již umožnil, lepší pracovní pozici souhlasilo téměř 

čtyřicet procent respondentů. V případě nesouhlasu se ale jednalo pouze o rozdíl jednoho respondenta. 
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Z toho vyplývá, že získaný titul může ovlivnit pracovní pozici, s tím je spjata i výše finančního ohodnocení 

zaměstnance. Toto ale rozhodně není pravidlem. Jedna čtvrtina respondentů si nebyla úplně jistá, na 

kterou stranu se má spíše přiklonit a odpověděla neurčitě. 

Graf č. 22 „Nechybí mi žádné kompetence oproti bakalářům.“

 

Téměř polovina respondentů souhlasila s tím, že jim nechybí žádné kompetence v komparaci 

s bakaláři. Toto může pramenit z toho, že studenti SVOŠ sociální absolvují 30 % praxe, díky níž získají 

dovednosti a ověří si své znalosti v praxi.  

Graf č. 23 „Titul Bc. je pro sebevědomí v osobním životě i v zaměstnání velmi důležitý.“

 

Sebevědomí hraje důležitou roli jak v životě profesním, tak i v životě osobním. 

Sebevědomí může být ovlivněno spoustou faktorů, jedním z faktorů je bezpochyby úspěch ve 

48,70 % 

30,80 % 

20,50 % 

Ano, souhlasím

Souhlasím částečně

Ne, nesouhlasím

17,10 % 

39,00 % 

43,90 % Ano, souhlasím

Souhlasím částečně

Ne, nesouhlasím



vzdělání, tedy maximální dosažené vzdělání. S tímto tvrzením souhlasí téměř dvacet procent 

respondentů. To vypovídá o tom, že absolventi SVOŠ sociální jsou jak v profesním životě, tak 

v životě osobním sebevědomí bez ohledu na získaný titul. 40% respondentů se nedokázalo 

přiklonit ani k jedné krajní variantě. 

13. Slovní vyjádření absolventů 

Nedílnou součástí dotazníku byl i díl věnovaný možnosti slovního vyjádření absolventů SVOŠ 

sociální z let 2010, 2011 a 2012. Této možnosti využilo patnáct respondentů. 

„Tento dotazník je spíše určen absolventům, kteří pracují v sociálních službách.“ (2010) 

„Myslím, že absolvent SVOŠ sociální Jihlava je kompetentní vykonávat sociální práci. Jako velmi výhodnou 

považuji absolvovanou praxi v rámci studia. Byla jsem perfektně připravená pracovat v sociální oblasti a setkávám se s 

názorem, že právě tato škola má velmi dobrou pověst. Na VŠ jsem již nešla (zatím) z důvodu času, ale absolvuji 5-ti letý 

psychoterapeutický výcvik INSTEP. Titul DiS. sice stačí dle zákona 108, lidé s tímto titulem jsou přijímáni v 

neziskovkách přednostně, jelikož nedosahují v platových tabulkách na vysokoškolské tituly a jsou tudíž pro organizace 

levnější, ale setkávám se s tím, že je i překážkou, přece jen není to vysokoškolský titul, na který si některé organizace potrpí. 

Myslím, že změna délky studia je skvělá, přece jen studovat na DiS, 4 roky dálkově a na Bc, 3 roky je nesmysl. Takže 

přeji hodně úspěchů, studentů a děkuji za vše.“ (2011) 

„Otázka č. 18 je špatně položená, nelze proto na ni odpovědět.“ (2012) 

„Škola, kterou studujete, mi dala cenné vědomosti, zkušenosti a otevřela další možnosti. Ráda vzpomínám na 

vyučující a s bývalými spolustudentkami se rádi setkáváme na společných akcích.“ (2011) 

„Z profesního hlediska a z hlediska získaných vědomostí a zkušeností nelituji, že jsem se rozhodla pro studium 

této školy, z pohledu získaného titulu částečně ano.“ (2010) 

„Studium na VOŠ mi dalo pro můj soukromý i profesní život nejvíc. Škola byla náročná, ale získala jsem 

potřebné znalosti. Studium mě opravdu bavilo. Na VŠ jsem se hodně trápila, náročné studium některých předmětů jsem 

doposud v mém oboru nevyužila. VŠ byla náročná a nic mi to pro život nedalo.“ (2010) 

„Dobrý den, děkuji za možnost spolupracovat na Vaší abs. práci. Přeji Vám hodně sil při dalším zpracování 

dotazníku a šťastné dokončení této školy. Na otázku č. 5 jsem Vám nedokázala odpovědět. Tuto školu jsem si vybrala 

zpočátku jednoduchého důvodu - sebevzdělávání, rozšíření si informací mimo obor, ve kterém pracuji - voják z povolání. 

Později při získávání nových informací jsem zjistila, že je to obor, ve kterém bych chtěla pracovat a využít učiva, které nám 

vyučující přednášeli. V každém případě mi v životě hodně pomáhá psychologie, metody práce, práce s počítačem, sociální 

práce, atd…., problémy již neřeším z mého pohledu, ale snažím se posuzovat věc i z jiných stran pohledu. Zdravím vyučující, 

kteří v té době na škole pracovali, a také pí. ředitelku Dvořákovou, moji vedoucí abs. práce.“ (2010) 



„Zlepšení jazykové konverzace pro práci v zahraničí, chybí více konverzace, bohužel studenti tyto znalosti 

podněcují. Já momentálně pracuji v zahraničí a tak denně si piluji nové slovíčka.“ (2012) 

„Výuku jazyků a PC na VŠ nemohu posoudit, protože díky Vaší SVOŠS, jsem ji nemusela absolvovat pro 

získání titulu Bc. Také lze říci, že všechno bylo díky absolutoriu ve Vyšší odborné škole snazší a srovnatelné. Dle mého 

soudu má Vaše SVOŠS vysoko nastavenou laťku a pro pokračování v dalším studiu je to určitě výhoda.“ (2012) 

„O aktualizaci kontaktů nemám zájem.“ (2011) 

„-U otázky č5 mi chybí možnost jiné. -přeji Vám hodně štěstí ve studiu a u absolutoria“ (2011) 

„Studium na SVOSS mi hodně dalo (větší rozhled, vnímavost, hlavně umění komunikovat, novou partu 

spolužaček se kterými se často stýkáme, ale zároveň mi i hodně vzalo (kamarády, partnerský vztah) ale pořád hledám 

pozitiva, co se mělo stát stalo se a já jsem ráda, že jsem díky studiu jiná, více soběstačná, sama s sebou, je málo věcí, které mě 

zlomí, vždy vše řeším s rozmyslem, ale pořád se srdcem na dlani.“ (2011) 

„Váš dotazník je moc pěkně zpracovaný. Hned jsem si při něm uvědomila, že bych to tak nezvládla.“ (2011) 

„Pedagogickou fakultu jsem studoval před vyšší odbornou školou, obory jsou neporovnatelné, obecně lze sdělit k 

dotazníku důležitou věc, studium na vyšší odborné škole v Jihlavě je v obecné rovině mezi lidmi velmi ceněno, do své práce 

klidně uveďte, že DiS. z Jihlavy má v neoficiální rovině větší váhu než Bc. z kteréhokoliv jiného institutu ( a toto platí i v 

některých případech i pro získaný titul Mgr.)“ (2010) 

„Na studium vzpomínám velmi ráda, přestože bylo někdy náročné. Byly jsme bezva parta a většina učitelů k nám 

byla vstřícná a nápomocná. Určitě mi studium zvedlo sebevědomí, nepracuji sice v sociální sféře, ale mám práci která mě 

velmi baví. Zvládám jí dobře i díky vědomostem ze školy i díky disciplíně, kterou jsem se dálkovým studiem 

naučila. Dokázala jsem skloubit školu, zaměstnání, starost o tři děti, o domácnost i dům.“ (2012) 

  



 


