ALENA KAZDOVÁ
PODLE PRŮZKUMU IPSOS

Studenti VŠ a jejich
manažerské dovednosti
Pro Českou manažerskou asoci‑
aci realizovala loni koncem roku
společnost Ipsos průzkum, který se
zaměřuje na studenty VŠ – přede‑
vším ekonomických oborů – a je‑
jich zkušenosti s vedením. Ipsos
zjišťoval, jak VŠ studenti vnímají
své manažerské schopnosti, jaké
mají představy o svém budoucím
povolání, jak vnímají ideálního
manažera a manažerské schopnosti
jako takové. Průzkum ukázal, že
82 % mladých lidí studujících na vy‑
soké škole už má za sebou nějakou
zkušenost s vedením aktivit nebo
projektů. Na otázku, zda je pro mla‑
dé lidi přirozené vedení jiných lidí,
respondenti odpovídali v 79 %, že
je baví vést a koordinovat skupinu
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lidí. Vedení týmu skupiny však není
příjemné pro více než 20 % oslove‑
ných studentů vysokých škol.
Průzkum zjistil, že 76 % studen‑
tů při škole pracuje, z toho pětina
přímo v oboru, který studuje, 45 %
pracuje částečně mimo obor a 32 %
pracuje mimo obor. 60 % dotáza‑
ných studentů rovněž odpovědělo,
že věří, že mají vhodné předpoklady
k vedení lidí a do budoucna plánují
práci na manažerských pozicích.
Pokud jde o další pracovní budouc‑
nost, vnímají ji studenti ekono‑
mických oborů jako perspektivní
a hodlají v oboru pracovat i po škole.
Kladně vnímají i ekonomickou situa‑
ci v ČR a předpovídají, že se nezhorší
ani v následujících letech. ◾

HLAVNÍ ZÁVĚRY
Vysokoškolští studenti – především ekonomických oborů – mají v oblasti vedení
a manažerských pozic velké ambice. 6 z 10 studentů věří, že mají předpoklady
k tomu, aby mohli v budoucím povolání vést tým lidí.
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Získávání
zkušeností
s vedením

Nejčastěji získávají studenti zkušenost s vedením
v rámci školních projektů (69 %). Tato zkušenost jim
ale nepřijde dostačující. Uvítali by více praxe (62 %).

Postoje k vedení
lidí

1/5 studentů uvedla, že je pro ně pozice lídra nebo
koordinátora naprosto přirozená. Vedení lidí baví 79 %
studentů. Zhruba 8 z 10 studentů si myslí, že jsou
vhodní kandidáti na vedoucí pozice.

Vliv pracovních
zkušeností

Studenti, kteří si studium prodlužují, v 80 % pracují.
Pracující studenti ale mají častěji pocit, že mají
dostatek zkušeností pro vedení lidí.

Kdo je dobrý
manažer

Dobrým manažerem se podle mladých lidí člověk
zčásti narodí, ale zčásti tyto schopnosti musí nabýt
učením. Úspěšný manažer by měl být především
zodpovědný, komunikativní, spolehlivý a schopný
koordinovat práci.

Vnímání
budoucnosti

Studenti ekonomických oborů vnímají své vzdělání
jako perspektivní a většina se chystá pracovat
v oboru. Kladně vnímají i ekonomickou situaci ČR,
která se podle nich nebude v následujících letech nijak
zhoršovat.

Mají mladí lidé zkušenosti s vedením?
Vykonával\a jste během svého života aktivity,
při kterých jste se musel\a ujmout vedení?
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Školní projekt (seminární práce apod.)

28 %

V práci

14 %

Organizace oslav, večírků, svateb,
maturitního plesu

11 %

Studentské organizace
(kolejní rada, mluvčí třídy…)

10 %

Vedoucí zájmové aktivity, kroužku

10 %

Organizace sportovních aktivit

9%

Organizace akcí, zájezdů, cestování

Jak vnímají mladí lidé své manažerské schopnosti?

Plánujete do budoucna, že
během své kariéry budete
vést skupinu lidí?
◾ Rozhodně ano

◾ Spíše ano

60

22

Studenti nemají ve velké míře
problém koordinovat činnost jiných
lidí, pozice lídra jim je přirozená
a baví je.

1

17

Je pro mladé lidi přirozené vedení jiných lidí?

muži 32
ženy 9

34

50

muži 48
ženy 28

◾ Spíše ne

15

1

Myslíte si, že máte vhodné
předpoklady k výkonu
manažerské práce?

Uveďte, prosím, do jaké míry souhlasíte
s následujícími tvrzeními
◾ Rozhodně ano

35

76

22 % pracuje zcela v oboru
45 % pracuje částečně
v oboru
32 % pracuje mimo obor

MODERNÍ ŘÍZENÍ

24

NE

Pracuje
92 %
studentů,
kteří zároveň
studium
v současnosti
prodlužují. Zároveň
pracující věří, že mají
znalosti a zkušenosti
pro vedení lidí – 80 %.

ÚNOR 2017

6
17

43

28

35
14

5

Pracuji‑li
v týmu, ujmu
se pozice
týmového lídra

24
6

◾ Rozhodně ano
◾ Spíše ano
◾ Spíše ne
◾ Rozhodně ne

Představu o svém
budoucím povolání mají
především lidé nad 26 let

Očekáváte, že bude vaše
povolání po dokončení
studia v oboru, který
studujete?

3
24

59

4

Víte, kde chcete
po dokončení studia
pracovat?

◾ Rozhodně ne

55

51

Pozice lídra
a koordinátora
činností je pro
mě přirozená

Pracujete při studiu? Je vaše práce
v oboru, který studujete?

12

20

Vést
a koordinovat
skupinu lidí mě
baví

Mají studenti představu o svém budoucím povolání?

◾ Spíše ne

47

18

ANO

◾ Spíše ano

◾ Rozhodně ne

Většina mladých lidí věří, že mají vhodné
předpoklady k vedení lidí a do budoucna
plánují práci na manažerských pozicích.

4/5 mladých
studentů VŠ
má zkušenost
s aktivitou, kde
se museli ujmout
vedení. Nejčastěji
se jedná o školní
projekty a zkušenosti
z práce, kterou mají
při škole.

16

23

Vedení týmu
či skupiny mi
není příjemné

82

8

40 %

Raději se
nechám někým
vést

ANO

O jaké aktivity šlo?

45

34

61

5

14

2

Údaje v procentech, zdroj: Česká manažerská asociace 2016

INFOGRAFIKA

7

