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ANALÝZA ZÁJMU ORGANIZACÍ O PROFIL ABSOLVENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL
ANALYSE OF INTEREST OF ORGANIZATIONS IN PROFILES OF GRADUATES
L. Skořepa, J. Dušek

Abstract
The article deals with part of marketing research with participation of nearly thousand organizations in four
regions of the Czech Republic. The research was aimed to perception of cooperation with universities in field of
knowledge of graduates. The questions for organization were aimed to satisfaction with structure of profession
offers of universities, possibilities to influence the offers and personal planning. Preferences of knowledge of
graduates are very inspiring in view of potential future employers.
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Abstrakt
V příspěvku je zveřejněna část výsledku dotazníkového šetření s účastí téměř tisíce organizací ve čtyřech krajích
ČR. Výzkum byl zaměřen na vnímání spolupráce s vysokými školami v oblasti znalostí jejich absolventů.
Otázky položené organizacím byly orientovány na spokojenost se strukturou profesní nabídky vysokých škol,
možnosti ovlivnit tuto nabídku a plánování v personální práci. Podnětné jsou i preference znalostí u absolventů
vysokých škol s pohledu jejich budoucích zaměstnavatelů.
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