
Jak absolventi hodnotí bakalářské studium na NF VŠE? 

 

Národohospodářská fakulta VŠE realizovala v červnu 2019 dotazníkové šetření mezi absolventy 

bakalářského stupně o spokojenosti se studiem. Po absolvování studia na NF VŠE hodnotí drtivá většina 

absolventů bakalářské studium za „zajímavé a obohacující“. Studium splnilo očekávání u 84 % studentů. 

Hlavní motivací pro bakalářské studium na NF VŠE byla pro uchazeče o studium atraktivita 

fakulty vzhledem k budoucímu uplatnění na trhu práce, forma přijímacího řízení formou SCIO testů a 

obsah studia. K podání přihlášky byli uchazeči nejvíce ovlivněni svými přáteli a známými (35 % 

respondentů), a dále pak informacemi z médií a webových stránek (32 % respondentů). Přihlášku na 

NF VŠE si uchazeči většinou podávali buď v prvním pololetí (41 %) nebo v druhém pololetí (35 %) 

posledního ročníku střední školy. Pro téměř 70 % uchazečů byla NF VŠE první možností ve výběru ke 

studiu, přičemž si uchazeči podávali nejčastěji 2-3 přihlášky na různé vysoké školy a 65 % z celkového 

počtu respondentů bylo úspěšně přijato i na jiné vysoké školy, ale i přesto dalo přednost studiu na NF 

VŠE. 

Po absolvování bakalářského stupně studia hodnotí většina absolventů studium na NF VŠE 

za „zajímavé a obohacující“ či „spíše zajímavé a obohacující“ (celkem 68 % respondentů). Absolventi 

získali nejvíce znalostí v předmětech Makroekonomie I., Sociální a zdravotní systém, Ekonomie 

veřejného sektoru, Ekonomie trhů práce a Mikroekonomie I. Vyučující na NF VŠE mají dle absolventů 

převážně pozitivní vztah ke studentům a všichni respondenti souhlasí s tím, že na NF VŠE převažují 

odborně zdatní vyučující. Kladného hodnocení se dostalo i studijnímu oddělení, s prací studijních 

referentek byli spokojeni všichni respondenti. 

Náročnost studia na NF VŠE byla 52 % respondentů hodnocena jako nadprůměrná, 48 % 

respondentů jako průměrná. Absolventi byli proto dotázáni, zda se při studiu věnovali i práci. Výsledky 

se napříč absolventy různí, 16 % respondentů při škole pracovalo na větší než poloviční úvazek, 26 % 

na menší než poloviční úvazek, 42 % pracovalo pouze brigádně a 16 % nepracovalo vůbec. 

Převážné většině absolventů bakalářské studium na NF VŠE splnilo očekávání (84 %).  Tento 

výsledek akademické pracovníky NF VŠE velmi těší a je motivací k dalšímu zdokonalování bakalářských 

programů vyučovaných na NF VŠE. Děkujeme všem zúčastněným respondentům nejen za jejich čas 

věnovaný průzkumu, ale zejména za jejich volbu studovat právě na NF VŠE a zpětné pozitivní hodnocení 

jejich Alma Mater! 
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