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Všech devět fakult ZČU si zakládá na tom, že se jejich
studenti v pracovním životě neztratí. V jejich posluchárnách, laboratořích i ateliérech se z nich stávají
lidé s budoucností, již sice nemají vždy automaticky
garantovanou, ale pro kterou mají díky svému vzdělání
veškeré předpoklady.
Například proděkan pro koncepci studia a pedagogické
záležitosti Fakulty aplikovaných věd Miloš Železný
říká, že absolventi této fakulty nacházejí po skončení studia bezproblémové uplatnění ve svém oboru,
a v řadě případů si dokonce mohou diktovat podmínky.
„Největší zájem je tradičně o ty z oblasti informačních
technologií a kybernetiky, nicméně obecně je zájem
o všechny absolventy. Některé naše studijní programy
svým zaměřením zaplňují díru na trhu práce, což činí
naši fakultu atraktivní,“ míní Železný. Fakulta aplikovaných věd navíc podle proděkana patří k těm, jež
si studenty vychovávají pro sebe: „Část absolventů
zůstává na fakultě jako studenti doktorského studia,
kteří se poté podílejí na špičkovém výzkumu v rámci
evropského centra excelence NTIS.”
Obdobně jsou na tom na Fakultě elektrotechnické,
kde zhruba 10 – 15 procent studentů navazujícího
magisterského studia pokračuje ve studiu doktorském a stává se členy výzkumných týmů. Ti, kteří
odcházejí mimo univerzitu, se podle proděkana pro
strategii a rozvoj Jiřího Tupy seznamují s budoucími
zaměstnavateli při letních školách, stážích nebo během
zpracování závěrečných prací. „Poptávka po našich
absolventech je různorodá. Od výrobních společností
a projekčních kanceláří až po podniky zajišťující výrobu
a rozvod elektrické energie. Jedno ale mají společné –
vždy najdou uplatnění na trhu práce, v ČR nebo
v zahraničí, s dobrým finančním ohodnocením a nejen
v oblasti elektrotechniky,“ říká.

Celkem 1133 studentů Západočeské univerzity začalo
v roce 2019 používat bakalářský titul, 904 magisterský
a 68 doktorský. 2105 novým absolventům se tedy otevřely
dveře do budoucnosti. Někteří z nich už věděli, kde své
vědomosti zužitkují, a nastoupili do zaměstnání. Někteří
už zaměstnáni byli. A jiní se rozhodli pokračovat ve studiu.

Na budoucí povolání připravuje studenty dlouhodobě i Fakulta strojní. „Ovšem s aktuálním tempem
pokroku, vývoje a rozvoje nejen v oblasti strojírenství,
ale i trendů v objevování nových technologií a inovací
s jistotou víme, že je již dnes připravujeme na něco,
co dosud nebylo objeveno,“ upozorňuje děkan Milan
Edl. S tímto vědomím tedy fakulta vede studenty
k tomu, aby se oni sami stali těmi, kdo budoucnost
ovlivní. „Strojařina se promítá napříč vědními obory,
a tak musí být také naši studenti připraveni na to,
aby se v nich mohli uplatnit, a především aby přispěli
k jejich rozvoji,“ míní.
Fakulta právnická provádí mezi čerstvými absolventy každoročně už od roku 2010 průzkum. Mají
možnost anonymně vyplnit dotazník, díky němuž si
vedení fakulty udrží přehled nejen o kvalitě studia
pohledem studentů, nýbrž také o tom, co je čeká dál.
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„Od 1. ledna do 31. července 2020 tak učinilo celkem
105 absolventů bakalářského studia i obou magisterských programů. Absolventi pozitivně hodnotili
vstřícný a osobní přístup ze strany pedagogů i ostatního
personálu, rodinnou atmosféru a vyučující se zkušenostmi z praxe. Drtivá většina z nich by si studium
na Fakultě právnické ZČU vybrala znovu. Z průzkumu
také vyplynulo, že většina studentů v závěru svého
studia již pracuje nebo má zaměstnání přislíbené,
a nemá tedy problém s uplatněním,“ konstatuje proděkanka pro studijní záležitosti Petra Hrubá Smržová.
Sehnat práci při škole není problém ani na Fakultě
zdravotnických studií. „S ohledem na skutečnost,
že vzděláváme a vychováváme studenty pro praxi nelékařských zdravotnických oborů, se nezřídka stává, že si
nacházejí své budoucí pracoviště již v průběhu studia,
ať už při praxích či z vlastní iniciativy. Při studiu pracují
v zařízeních poskytujících zdravotnickou péči, v sociálních a jiných zařízeních,“ jmenuje proděkanka pro
vnitřní a vnější vztahy Alena Lochmannová. Po absolventech fakulty je prý obrovská poptávka, a to napříč obory.
„Je logicky dána situací na trhu a všeobecně značnou
poptávkou po nelékařských zdravotnických profesích.
Za velmi pozitivní zpětnou vazbu považuji i fakt, že naši
absolventi nacházejí bez problému uplatnění ve svém
oboru nejen v České republice, ale máme i takové, kteří
působí v zahraničí,“ dodává Alena Lochmannová.
Jak takové nabývání zkušeností vypadá, popisuje čerstvý absolvent katedry filozofie Fakulty filozofické
Jan Novák, který našel zaměstnání v Mezigeneračním
a dobrovolnickém centru TOTEM: „Během studia
jsem získával praxi zejména v rámci univerzity, pomáhal jsem s organizací a především s propagací různých
událostí, například konferencí a besed. Kromě toho
jsem byl členem studentské organizace ESN, která
se stará se o přijíždějící zahraniční studenty. To vše
v kombinaci s tím, že jsem byl dvakrát na Erasmu, mi
dalo značnou výhodu u zaměstnavatelů požadujících
mezinárodní komunikaci.“
Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara si
zakládá na prestižní pověsti. „Studentům nabízíme
historicky ověřené principy tvorby a zároveň je připravujeme na budoucnost, v níž naplno uplatní své
kompetence. Kritické myšlení, reflexe a analýza širšího
kontextu, zahraniční stáže nebo pobyty jsou nástroje,
které při plnění této mise fakulta využívá. Absolventi
jsou vesměs velice ambiciózní lidé, vědomí si skvělé
úrovně vlastní průpravy. Nemají potřebu přijmout
první nabídku zaměstnání. Ostatně měřit kvalitu školy
okamžitou uplatnitelností jejích absolventů na trhu
práce znamená rezignovat na excelenci,“ upozorňuje
Jindřich Lukavský, proděkan pro studijní a pedagogické záležitosti. Řada z absolventů Sutnarky
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Tři za všechny
Inspirativní trojlístek
našich známých
absolventů

se podle Lukavského hodlá živit svobodným povoláním, popřípadě jako OSVČ. „Na fakultě studuje
20 procent cizinců, 24 procent studentů jsou obyvatelé Prahy nebo Středočeského kraje a z Plzeňského
kraje pochází pouhých 25 procent studentů. V těchto
parametrech je fakulta na univerzitě jedinečná. Pro
budoucnost připravuje mladé lidi z celé republiky
a Evropy,“ vyzdvihuje.
Úspěchy bývalých studentů bedlivě sledují na Fakultě
ekonomické. „Jsme hrdí na to, že naši absolventi
zastávají významné pracovní pozice ve velkých mezinárodních společnostech, ve veřejné správě, neziskovém
sektoru či působí jako úspěšní podnikatelé. Krátké
medailonky některých z nich lze zhlédnout na fakultním kanálu FEK.ZCU na YouTube,“ zve děkanka
Michaela Krechovská ke sledování videa, v němž
hovoří například marketingový a obchodní ředitel

společnosti Flixbus Roman Sterly či úspěšná podnikatelka Petra Valentová, jejíž kadeřnictví Dlouhovláska
patří mezi největší v ČR.
Největším počtem absolventů ze všech fakult se v roce
2019 mohla pochlubit Fakulta pedagogická. Bylo
jich 354, a jak říká proděkanka pro vnější vztahy
a celoživotní vzdělávání Michaela Voltrová, o uplatnění se kvůli podstavu v českém školství bát nemusejí: „Vzhledem k trvalému nedostatku pedagogů
na základních a středních školách vyučuje v regionu
řada studujících navazujícího magisterského studia
Učitelství, magisterského studia Učitelství prvního
stupně ZŠ, a dokonce i řada studentů a studentek
bakalářského studia. Po ukončení studia se jejich
uplatnitelnost dále zvyšuje, ne všichni se však rozhodnou pro kariéru ve školství, řada z nich se uplatní velmi
úspěšně například v soukromém sektoru.“

•

Michaela Chaloupková
členka představenstva ČEZ
Absolvovala Fakultu právnickou,
poté vystudovala Executive Master
of Business Administration Program (MBA) na KATZ School of
Business a University of Pittsburgh
se zaměřením na energetiku. Je
jednou z předních českých manažerek, pravidelně se umisťuje v žebříčku TOP 25 žen českého byznysu.

Jan Kruml
ředitel Jaderné elektrárny Temelín
Vystudoval Fakultu elektrotechnickou na předchůdkyni ZČU – Vysoké
škole strojní a elektrotechnické, obor
Jaderné elektrárny. Ihned po jejím
absolvování nastoupil 1. září 1987
do Jaderné elektrárny Temelín, kde
se přesně na den, třicet let po svém
nástupu, stal jejím ředitelem.

Martin Prošek
ředitel Ústavu pro jazyk český
Akademie věd ČR
Absolvoval Fakultu pedagogickou, obor Učitelství pro 2. stupeň
ZŠ, aprobace čeština-angličtina.
Titul doktora získal na Filozofické
fakultě Univerzity Karlovy. Český
jazyk popularizuje v médiích,
pořádá školení o současné češtině
a úpravě písemností například
pro pracoviště státní správy.
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Klub absolventů
Promocí to nekončí! To je heslo Klubu absolventů ZČU, díky
němuž studenti zůstávají v kontaktu se svojí alma mater, i když
už studenty nejsou. Členem klubu se může stát kdokoliv. Kromě
pravidelných informací o dění na univerzitě absolventi získají
také klubovou kartu a díky ní celou řadu výhod a slev jak v rámci
univerzity, tak u externích partnerů. Mohou například nadále
chodit zdarma do Univerzitní knihovny nebo se slevou navštívit
plzeňské divadlo či pivovar, výhodněji mohou také studovat
například Univerzitu třetího věku. Na Festival absolventů, který
se koná už od roku 2010, dostávají členové klubu VIP pozvánku.

absolvent.zcu.cz
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