
Informaãní management

148 2013, XVI, 3

Úvod

Za uplynul˘ch více jak padesát let od v˘roby
prvního poãítaãe se stal z nasazování infor-
maãních systémÛ a informaãních a komunikaã-
ních technologií (ICT) jeden z rozhodujících fak-
torÛ konkurenceschopnosti, rÛstu a produktivity
souãasn˘ch vyspûl˘ch ekonomik. Je to zejmé-
na díky tomu, Ïe ICT vytváfiejí jak vysokou pfii-
danou hodnotu, tak umoÏÀují zvy‰ovat úãinnost
i úãelnost v˘vojov˘ch, v˘robních, distribuãních
i obchodních aktivit prakticky ve v‰ech sekto-
rech ekonomiky. Technologie tak prostupují
celou ekonomikou a svÛj synergick˘ efekt dopl-
Àují i faktem, Ïe zpracovávají znalosti, které
jsou hnací silou síÈové ekonomiky [11] a tím
vytváfiejí základní podmínky pro vznik znalostní
ekonomiky [8]. Pfiím˘ vliv nárÛstu ICT sektoru
na úãinnost organizací prokazují napfi. práce
[25], [2], [21], [7].

ICT sektor zamûstnával v roce 2009
v zemích OECD (Organization for Economic
Cooperation and Development) pfies 16 miliónÛ
zamûstnancÛ (z toho je pfiibliÏnû 11 milionÛ
pracovníkÛ v ICT sluÏbách a 5 milionÛ pracov-
níkÛ ve v˘robû ICT [20]), coÏ je cca 6 % ve‰ke-
ré ekonomicky aktivní populace v tûchto
zemích. Na tvorbû HDP se v‰ak ICT sektor
v zemích OECD podílel více neÏ 10 % [19].
V oblasti rÛstu poãtu zamûstnancÛ má ICT sek-
tor znaãnou dynamiku. V roce 2008 vzniklo
v ICT sektoru pfiibliÏnû 1,4 milionu nov˘ch pra-
covních míst. Pomûr zamûstnancÛ v ICT sekto-
ru vÛãi ostatním sektorÛm ekonomiky není ale
ve v‰ech ãlensk˘ch zemích OECD shodn˘ [3].
Mezi zemû s nejvût‰ím podílem zamûstnancÛ
v ICT sektoru patfií ·v˘carsko a ·védsko, kde
ãiní jejich podíl 8,0 % ze v‰ech zamûstnancÛ
v celé ekonomice [17], [5], [6].

V souãasné dobû pracuje celosvûtovû
v pozicích ICT odborníkÛ témûfi 5 % pracující
populace. S uveden˘m ale souvisí otázka, kdo
je a kdo není ICT odborník, neboÈ definice rolí
ICT odborníkÛ se stále vyvíjejí a v souãasné
dobû dochází ke kombinaci typick˘ch znalostí
ICT odborníkÛ s dal‰ími „ne ICT“ znalostmi jako
jsou marketing, byznys atd. [18]. K podobn˘m
závûrÛm dochází i Fernandey [9], kter˘ fiíká, Ïe
pro firmy je pfii v˘bûru zamûstnancÛ dÛleÏitûj‰í
kombinace ICT a „ne ICT“ znalostí, neÏ pouze
specifick˘ typ ICT znalosti. Dle stejného prÛ-
zkumu mají absolventi studijních oborÛ, které
jsou zamûfieny pouze na ICT dovednosti, pro-
blémy s komunikací, kritick˘m my‰lením, krea-
tivním my‰lením apod. – obecnûji fieãeno mají
problémy se zmûnou svého my‰lení zejména
ve vztahu k práci s informací. Tato fakta by se
mûla odrazit i pfii fiízení lidsk˘ch zdrojÛ v podni-
cích, jak je uvedeno napfi. v [10], [20].

1. Formulace problému
Hlavním problémem, na kter˘ jsme se v rámci
na‰eho v˘zkumu provádûného v letech 2006
a 2009 zamûfiili, bylo zjistit, zda studijní obory
zamûfiené na v˘uku informatiky nabízejí moÏ-
nost sv˘m studentÛm získat v rámci v˘uky (bez
rozsáhlého mimo‰kolního dovzdûlávání) takové
znalosti, které poÏaduje bûÏná ãeská podniko-
vá praxe pro jednotlivé hlavní role v oblasti pod-
nikové informatiky.

V rámci opakovan˘ch prÛzkumÛ jsme proto
porovnávali obsah vyuãovan˘ch ICT studijních
oborÛ na ãesk˘ch vysok˘ch ‰kolách s poÏa-
davky podnikové praxe na nejvíce poÏadované
ICT profese v ãeské ekonomice. 

Zcela samostatnou kapitolou je pak proble-
matika specializace pedagogÛ, ktefií zásadním
zpÛsobem ovlivÀují zpÛsoby a úspû‰nost 

ANAL̄ ZA SOULADU OBSAHU ICT
STUDIJNÍCH OBORÒ S POÎADAVKY PRAXE
V âESKÉ REPUBLICE
Petr Doucek, Milo‰ Mary‰ka, Ota Novotn˘

EM_03_13_zlom(4)  3.9.2013  10:15  Stránka 148



Information Management

1493, XVI, 2013

pedagogického procesu, jehoÏ kvalita je
v rámci vysoko‰kolské v˘uky jedním ze základ-
ních pfiedpokladÛ kvality [1] a tím i zavr‰ení
celého studijního cyklu [14].

2. Metodika v˘zkumu a její v˘voj
Metodiku v˘zkumu jsme rozdûlili na oblasti
pokr˘vající prÛzkum mezi vysok˘mi ‰kolami
a prÛzkum mezi firmami. Kromû toho bylo
nutné stanovit nûkterá v˘chodiska vlastního
v˘zkumu, napfiíklad stanovení ICT rolí v podni-
kové ekonomice, vymezení hlavních znalost-
ních domén a stanovení zpÛsobu jejich mûfiení,
která jsou diskutována dále v této kapitole.

2.1 Role v ICT
Abychom mohli navrhnout vhodné role ICT
odborníkÛ, museli jsme vymezit, koho vlastnû
budeme vnímat jako ICT odborníka. Za ICT
odborníka povaÏujeme zamûstnance, jehoÏ
pracovní zafiazení vyÏaduje specifické informa-
tické dovednosti a znalosti o tvorbû, nasazení,
provozu ICT a k vyuÏití ICT v aplikaãní oblasti.
Práce s ICT pfiedstavuje hlavní náplÀ jeho
zamûstnání [19]. Za ICT odborníky nepovaÏuje-
me koncové uÏivatele ICT, ktefií vlastní specia-
lizovanou ãinností neovlivÀují práci ostatních
uÏivatelÛ s ICT. DÛvodem nezahrnutí koncov˘ch
uÏivatelÛ mezi ICT odborníky je fakt, Ïe stále
více profesí (lékafii, finanãníci, architekti, úãetní
a dal‰í) vyuÏívá ICT pfii své práci a v˘sledky
prÛzkumu zamûfieného pouze na ICT odborní-
ky by tak mohly b˘t zkresleny. V˘‰e uvedená
definice je v‰ak pro potfieby na‰eho v˘zkumu
stále nedostateãnû podrobná, protoÏe ICT
odborníci mohou pracovat v fiadû rolí, které jsou
z hlediska potfiebn˘ch dovedností a znalostí
zcela odli‰né (viz napfi. porovnání poÏadavkÛ na
programátora a fieditele oddûlení ICT v podniku).

Pro potfieby v˘zkumu jsme proto stanovili
(ve spolupráci s profesními sdruÏeními ICT
odborníkÛ a firem – âeské asociace manaÏerÛ
úsekÛ informaãních technologií CACIO a ICT
Unie) ‰est základních rolí ICT odborníkÛ: byz-
nys analytik – architekt, manaÏer rozvoje
a provozu IS/ICT (informaãních systémÛ
a informaãních a komunikaãních technologií),
obchodník s ICT produkty a sluÏbami, v˘vo-
jáfi/IS architekt, správce aplikací a IT infra-
struktury, pokroãil˘ uÏivatel ICT – metodik.

KaÏdou z uveden˘ch ‰esti rolí jsme popsali
strukturovanou formou. V popisu kaÏdé role
jsme identifikovali obvyklé názvy profesí uÏívané

v praxi, které lze do této role zafiadit. Dále jsme
popis role doplnili o klíãové znalosti a ãinnosti,
o kter˘ch pfiedpokládáme, Ïe jsou s danou rolí
spojené [4].

2.2 Kategorie znalostí
Ve spolupráci s v˘‰e uveden˘mi sdruÏeními
jsme dále formulovali poÏadavky na obligatorní
znalosti a dovednosti ICT odborníkÛ, které jsou
vyÏadovány u v‰ech rolí. Za nû povaÏujeme
zejména vysok˘ stupeÀ kreativity pfii fie‰ení
úloh, dobrou znalost angliãtiny (písmem i slo-
vem), schopnost práce v t˘mu a komunikaãní
schopnosti. V rámci v˘zkumu jsme tyto doved-
nosti nezji‰Èovali.

Na vymezení obligatorních znalostí a doved-
ností jsme navázali vymezením znalostních
domén ve smyslu slovy sdûliteln˘ch (pedago-
gick˘m procesem) nebo praktick˘mi cviãeními
nabyt˘ch znalostí a dovedností. Zde jsme
vymezili ty znalosti a dovednosti, které jsou
vyÏadovány pro jednotlivé role s rÛznou mírou
naléhavosti. Rozãlenili jsme je i na základû [23]
na následující znalostní domény: 01 Modelová-
ní procesÛ, 02 Funkcionalita a customizace
aplikací, 03 Definice ICT sluÏeb a variant
provozu, 04 Management ICT, 05 Anal˘za
a návrh IS (podnikového informaãního systé-
mu jako celku i jeho ãástí), 06 Softwarové
inÏen˘rství (techniky a postupy tvorby progra-
mov˘ch produktÛ), 07 Datové a informaãní
inÏen˘rství, 08 Znalosti infrastruktury ICT,
09 Provozní excelence, 10 Schopnosti vede-
ní t˘mu, 11 Znalosti ICT trhu, 12 Metody
fiízení a organizace, 13 Finance a ekonomika
podniku, 14 Obchod a marketing, 15 Mate-
matika a statistika, 16 Právo.

KaÏdou z tûchto znalostních domén jsme
popsali tak, aby byli respondenti v˘zkumu
schopni pfiifiadit ECTS (European Credit Tran-
sfer and Accumulation System) kredity získáva-
né studenty ve vyuãovan˘ch pfiedmûtech do
pfiíslu‰né domény. Jednotlivé domény, jejich
popis a mapování mezi jednotliv˘mi prÛzkumy
je uvedeno napfi. v [13].

2.3 Úrovnû znalostí
Objemy ECTS kreditÛ, které studenti na zákla-
dû svého studia mohou získat v jednotliv˘ch
znalostních doménách, jsme pfiepoãítali na neli-
neární ‰estiúrovÀovou stupnici. ZpÛsob pfiepo-
ãtu jsme stanovili následující: 0 – Îádné zna-
losti, 1 – Obecn˘ pfiehled o problematice
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(odpovídá pfiibliÏnû 1–2 ECTS kreditÛm v˘uky),
2 – Základní orientace v problematice
a v terminologii (odpovídá pfiibliÏnû 3–5 kredi-
tÛm v˘uky), 3 – Solidní pfiehled o dané pro-
blematice a základní praktické dovednosti
(odpovídá pfiibliÏnû 6–20 kreditÛm v˘uky), 4 –
Solidní pfiehled o dané problematice a solid-
ní praktické dovednosti (odpovídá pfiibliÏnû
21–40 kreditÛm v˘uky), 5 – Nejvy‰‰í znalostní
kvalita – hluboké aktuální znalosti a pokro-
ãilé praktické dovednosti (odpovídá 41 a více
kreditÛm v˘uky).

Na základû diskusí se zástupci vysok˘ch
‰kol a podnikÛ z oblasti ICT jsme se rozhodli
pouÏít totoÏnou ‰kálu i pro dotazování firem.
V pfiípadû firem nahradil poãet ECTS kreditÛ
pro firmy srozumitelnûj‰í termín „poãty dní ‰ko-
lení“. Pfiepoãítávacím mechanismem byl zvolen
pomûr 1 ECTS kredit = 1 den ‰kolení. K poãtu
1 ECTS kredit 1 den ‰kolení – tj. 8 hodin, jsme
dospûli po anal˘ze uãebních osnov informatic-
k˘ch pfiedmûtÛ napfi. na V·E v Praze, Ostrav-
ské Universitû, Technické univerzitû v Ko‰icích,
Universitû Pardubice, MLZU Brno a dále z kon-
zultací s pedagogy z tûchto vysok˘ch ‰kol.
Jedná se o pfiímou efektivní v˘uku. ·estikre-
ditové pfiedmûty mají obvykle 52 hodin pfiímé
v˘uky, ãemuÏ odpovídá 8,7 v˘ukové hodiny na
1 ECTS kredit; 0,7 kreditu jsme odeãetli na zru-
‰enou v˘uku z rÛzn˘ch dÛvodu (státní svátky,
úvodní seznámení s kurzem apod.).

2.4 Znalostní profily a jejich
vzdálenosti

MnoÏina znalostí, která je oãekávána u kaÏdé
z v˘‰e definovan˘ch profesních rolí, je v rámci
na‰eho v˘zkumu pojmenována jako znalostní
profil profesní role. Prostfiednictvím definované-
ho znalostního profilu provádíme porovnání
mezi poÏadavky podnikové praxe na znalosti
ICT s nabídkou, kterou poskytují vysoké ‰koly
prostfiednictvím sv˘ch studijních oborÛ. Pro toto
porovnání jsme vyuÏili modifikované metody
vzdálenosti od ideální varianty. Pro toto ‰etfiení jsme
vyuÏili postup stanovení agregované hodnoty
vektoru varianty (znalostní profil studijního oboru)
a její odchylky od vektoru ohodnocení varianty
ideální (praxí poÏadovan˘ znalostní profil role).

D(a) = d(a,s), (1)

kde 
d je funkce vzdálenosti,

vektor a je sloÏen z ohodnocení domén zji‰tû-
ného znalostního profilu studijního oboru,
vektor s je sloÏen z ohodnocení domén poÏa-
dované úrovnû znalostí pro sledovanou roli.

Funkce vzdálenosti d je pak dána pro kaÏ-
dou znalostní dimenzi metrikou:

d(ai,si)= 0, pro ai>= si,
d(ai,si)= si-ai pro ai<si.

Vzdálenost mezi znalostním profilem studij-
ního oboru a znalostním profilem dané profesní
role je pak dána D(a) =  ∑ di (ai,si) a její inter-
pretací je poãet dní ‰kolení, které musí firma
investovat do novû pfiijatého ICT odborníka
(absolventa) takového studijního oboru, aby dosá-
hl minimální poÏadované úrovnû znalostí, kterou
firma pro danou profesní roli poÏaduje. Pfii v˘po-
ãtu vzdálenosti jde tedy o souãet nedostatkÛ,
které má znalostní profil daného studijního oboru
oproti znalostnímu profilu dané profesní role.

Za pfiijatelnou hranici poãtu dní do‰kolení
(pfiijatelná vzdálenost), kdy je‰tû není absolvent
pro firmu pfiíli‰ drah˘, jsme po diskusích s pfied-
staviteli firem a odborn˘ch spoleãností stanovi-
li 60 dní ‰kolení.

2.5 V˘zkum mezi ‰kolami
V˘bûr vysoké ‰koly
V rámci v˘zkumu jsme oslovili vysoké ‰koly
v âeské republice, které v rámci sv˘ch studij-
ních oborÛ vyuãují informatiku. Vstupním infor-
maãním zdrojem pro identifikaci odpovídajících
vysok˘ch ‰kol byly seznamy akreditovan˘ch
studijních oborÛ, které vede Ministerstvo ‰kol-
ství mládeÏe a tûlov˘chovy a Ústav pro infor-
mace ve vzdûlávání. Tyto seznamy jsou uvede-
ny v informaãních zdrojích [15] a [24].

Z mnoÏiny v‰ech akreditovan˘ch studijních
oborÛ v âeské republice (v roce 2006 jich bylo
zji‰tûno pfiibliÏnû 7.800 a v roce 2009 pfiibliÏnû
7.900 [15]) jsme vybrali pouze informatické obory.
Za informatické obory povaÏujeme v‰echny
obory, jejichÏ název obsahuje ãást slova „infor-
ma“. V˘jimkou z tohoto byly obory s pfiedmûtem
v˘uky knihovnictví. Do koneãného seznamu
informatick˘ch oborÛ jsme je‰tû pfiidali obory,
které neodpovídaly kódem studijního oboru
nebo jej nemûly vyplnûn˘ a jejichÏ název obsa-
hoval nûkteré z následujících slov: „informa“,
„poãítaã“, „softwar“, „computer“, „program“
a kombinaci „v˘poãet“ a „technik“.

16 

i=0
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Oslovení vysoké ‰koly
KaÏdou z vybran˘ch vysok˘ch ‰kol jsme oslovi-
li prostfiednictvím unifikovaného strukturované-
ho dotazníku [4], [16]. V dotazníku byly obsaÏe-
ny skupiny otázek, které zji‰Èovaly: Identifikaãní
údaje vysoké ‰koly a studijního oboru, poãet
studentÛ studijního oboru (poãet novû pfiijat˘ch,
celkov˘ poãet, poãet absolventÛ), poãet peda-
gogÛ v pfiepoãtu na pln˘ úvazek, typ klasifikace
studentÛ studijního oboru (ECTS kredity, kredi-
ty pfiímé v˘uky za semestr apod.) a poãet kre-
ditÛ za studijní pfiedmûty, které je nutné v rámci
studijního oboru absolvovat v ãlenûní dle zna-
lostních domén. V roce 2009 jsme informaci
o získávan˘ch ECTS kreditech rozdûlili na
povinné a volitelné. Povinné ECTS kredity musí
kaÏd˘ student splnit. Volitelné ECTS kredity si
studenti mohou vybírat na základû pravidel sta-
noven˘ch pro dan˘ studijní obor.

2.6 V˘zkum mezi firmami
V˘bûr vzorku firem
V˘zkum mezi firmami jsme zaloÏili na údajích
v Registru ekonomick˘ch subjektÛ, kter˘ vede
âesk˘ statistick˘ úfiad. K 31. 12. 2005 bylo
v tomto registru celkem 2 388 490 subjektÛ,

z nichÏ 1 266 336 subjektÛ bylo ekonomicky
aktivních. Ekonomicky aktivní subjekty byly
cílovou skupinou, kterou jsme dále omezili dal-
‰ími v˘bûrov˘mi podmínkami. Po jejich uplatnû-
ní jsme z v˘sledné mnoÏiny ekonomicky aktiv-
ních subjektÛ vybrali v˘bûrov˘ vzorek, kter˘
jsme oslovili. Omezujícími a rozli‰ujícími pod-
mínkami byly:
� Velikost ekonomického subjektu, která je

dána poãtem zamûstnancÛ. Pro potfieby
prÛzkumu jsme zvolili ‰est kategorií velikos-
tí podniku s poãtem zamûstnancÛ: 0, 1–9,
10–49, 50–249, 250–999, 1000 a více. Do
kategorie 0 jsme zapoãítali také subjekty,
které poãet pracovníkÛ neuvedly.

� Odvûtví ãinnosti, které slouÏilo k urãení
míry nároãnosti vyuÏití ICT ve firmû. Na
základû podílu objemu investic do ICT na
obratu firmy jsme odvûtví rozdûlili do tfií kate-
gorií: odvûtví s nejniÏ‰í nároãností (MIT),
odvûtví stfiednû nároãná (SIT) a odvûtví
s nejvy‰‰í nároãností na vyuÏívání ICT (VIT).
Na základû uveden˘ch podmínek jsme

identifikovali poãty ekonomicky aktivních sub-
jektÛ v rozãlenûní dle velikosti a odvûtví ãinnos-
ti. Detailnûji uvedeno v Tab. 1.

Tab. 1: Struktura aktivních ekonomick˘ch subjektÛ v âeské republice 

0 1–9 10–49 50–249 250–999 1000+ Total

MIT 263 289 49 914 14 270 4 317 369 87 332 246

SIT 697 380 138 555 28 014 6 217 1 164 182 871 512

VIT 49 851 9 590 2 216 710 170 41 62 578

Total 1 010 520 198 059 44 500 11 244 1 703 310 1 266 336

Zdroj: [4]

Pfii rozhodování o velikosti v˘bûrového sou-
boru jsme vycházeli z úvahy, Ïe nejjednodu‰‰í,
tj. proporcionální rozvrÏení do oblastí, kdy jsou
v˘bûrové podíly ve v‰ech oblastech stejné,
nebude v tomto pfiípadû vhodné. Oblasti
v základním souboru se velikostí zásadnû li‰í,
viz Tab. 1. Tuto skuteãnost jsme se rozhodli
zohlednit zejména takto:
� ve skupinû nejvût‰ích subjektÛ (pfies 1000

zamûstnancÛ), kter˘ch je nejménû, provést
vyãerpávající zji‰Èování, 

� v odvûtvích nároãn˘ch na informaãní tech-
nologie provést vyãerpávající zji‰Èování jiÏ
u subjektÛ pfies 50 zamûstnancÛ. 

Pfii realizaci ‰etfiení je v‰ak dále nutné poãí-
tat u nûkter˘ch jednotek s odmítnutím úãasti.
V˘znamn˘m argumentem pfii rozhodování
o velikosti v˘bûrového souboru jsou vÏdy také
kalkulované náklady ‰etfiení. S ohledem na tyto
skuteãnosti byl po dohodû s firmou realizující
vlastní terénní ‰etfiení pfiedpokládan˘ rozsah
vzorku stanoven na 1002 jednotek v ãlenûní
a poãtech tak, jak je uvedeno v Tab. 2.
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Oslovení firem ve vzorku
Zji‰Èování bylo provedenou metodou telefonic-
kého dotazování CATI (Computer Assisted
Telephone Interviewing) v kombinaci s on-line
dotazováním.

V dotazníku pro on-line a telefonické dota-
zování byly obsaÏeny skupiny otázek t˘kající se
charakteristiky firmy – „nároãnost na informaã-
ní technologie“ s hodnotami MIT, SIT a VIT, zda
jde o dodavatele ãi uÏivatele ICT, zda je vlast-
ník firmy tuzemsk˘ nebo zahraniãní, jak˘ je
poãet zamûstnancÛ a identifikace sektoru dle
OKEâ, poÏadavky na znalosti v ãlenûní dle
znalostních domén, které jsme uvedli v˘‰e. Fir-
mou poÏadované znalosti byly pfiifiazovány
kaÏdé z ‰esti definovan˘ch profesních rolí, poÏa-
dovaná praxe pro kaÏdou profesní roli, doplÀují-
cí údaje o prÛmûrném mûsíãním platu v kaÏdé
profesní roli a poãet ICT odborníkÛ v pfiíslu‰né
roli, ktefií jsou ve firmû zamûstnáni vãetnû v˘hle-
du firmy na jejich poãet v letech 2005–2015.

·etfiení mezi firmami bylo provedeno v roce
2006. V˘sledky tohoto ‰etfiení byly pouÏity jako
srovnávací platforma jak pro ‰etfiení mezi vyso-
k˘mi ‰kolami v roce 2006, tak v roce 2009.
Návazné ‰etfiení bylo provedeno je‰tû v závûru
roku 2010, jeho v˘sledky jsou v‰ak je‰tû ve sta-
diu zpracování a nejsou v tomto ãlánku zahrnu-
ty. Z dosavadních v˘sledkÛ návazného ‰etfiení
v‰ak jiÏ vyplynulo, Ïe se v dobû mezi obûma
‰etfieními poÏadavky firem v˘znamnû nezv˘‰ily.

2.7 Zpracování a vyhodnocení
dotazníkÛ

Zpracování a vyhodnocení dotazníkÛ bylo pro-
vádûno prostfiednictvím integraãních (ETL)
a analytick˘ch nástrojÛ (dolování dat – data-
mining) platformy Microsoft SQL Server.

Dotazníky jsme prostfiednictvím ETL
nástrojÛ zpracovali a v cílové podobû umístili do
databáze MS SQL Server. Tuto databázi jsme

analyticky zpracovali vyuÏitím deskriptivního
modelu shlukové anal˘zy z nástrojÛ pro dolo-
vání dat (DM) platformy MS SQL Server. Shlu-
kovou anal˘zu jsme provádûli nad znalostními
doménami, kde pfiifiazená kreditní ohodnocení
pfiedstavovala parametry analyzované promûnné.

Podstatou shlukové anal˘zy jsou algoritmy
(soubor algoritmÛ), které seskupují objekty
v urãeném souboru objektÛ do skupin. Pro iden-
tifikované shluky (skupiny) platí dvû základní
charakteristiky:
� prvky ve shluku jsou si vzájemnû co nejvíce

podobné,
� shluky jsou vzájemnû co nejvíce odli‰né.

V nástroji MS SQL Server jsou k dispozici
dvû základní standardnû pouÏívané metody,
a to metoda K-prÛmûrÛ (K-means) a EM
(Expectation-Maximamization) algoritmus
(algoritmus zaloÏen˘ na vzdálenostech).

Princip algoritmu K-prÛmûrÛ je identifikací
pfiíslu‰nosti analyzovaného prvku (v tomto pfií-
padû studijního oboru) do shluku na základû
vzdálenosti. Analyzovan˘ prvek pfiíslu‰í k tomu
shluku, k jehoÏ stfiedu je nejblíÏe. Vzdálenost
od stfiedu je mûfiena na základû jednoduch˘ch
euklidovsk˘ch vzdáleností. Pro prvky pfiifiazo-
vané metodou K-prÛmûrÛ platí, Ïe vÏdy patfií
právû k jednomu shluku, neboÈ shluky vytvofie-
né K-prÛmûry se nepfiekr˘vají [16], [22].

Princip EM algoritmu vyuÏívá pravdûpodob-
nostní porovnávání, které urãuje, zda prvek
patfií k danému shluku ãi nikoliv. Jde o metodu
tzv. smí‰eného modelu, kter˘ je zaloÏen na
pfiedpokladu, Ïe data jsou smûsí pozorování,
která pochází z rÛzn˘ch pravdûpodobnostních
rozdûlení. EM algoritmus a zpÛsob pfiifiazování
prvkÛ ke shlukÛm lze znázornit prostfiednictvím
kfiivky. EM algoritmus pracuje na zmínûné kfiiv-
ce s prÛmûry a odchylkami, které zohledÀuje.
Cílem modelu je jednotlivá rozdûlení od sebe
oddûlit a modelovat je [4], [16], [22].

Tab. 2: Struktura zkoumaného vzorku firem

0 1–9 10–49 50–249 250–999 více Celkem

MIT 56 28 28 28 37 16 193

SIT 56 56 56 56 71 36 331

VIT 56 110 160 122 26 4 478

Celkem 168 194 244 206 134 56 1 002

Zdroj: [4]
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Oproti pfiedchozí metodû se v EM algorit-
mech mohou shluky pfiekr˘vat a dále EM algo-
ritmus stanovuje pravdûpodobnost, s jakou 

jednotlivé prvky patfií k jednotliv˘m shlukÛm.
Grafická interpretace uveden˘ch algoritmÛ je
uvedena na Obr. 1.

Obr. 1: Shlukování prostfiednictvím K-prÛmûrÛ (vlevo) a EM algoritmu (vpravo)

Zdroj: [12]

Pro potfieby na‰eho v˘zkumu jsme se rozhod-
li pouÏít metodu K-Means. Identifikovali jsme tak
studijní obory, které poskytují studentÛm obdobné
objemy ECTS kreditÛ v obdobn˘ch znalostních
doménách. V˘sledkem byly shluky vzájemnû
podobn˘ch studijních oborÛ z hlediska zamûfiení
na‰eho v˘zkumu. Následnû bylo moÏné na zákla-
dû porovnání s poptávkou urãit, jak jednotlivé shlu-
ky odpovídají poÏadavkÛm firem na znalosti absol-
ventÛ v jednotliv˘ch profesních rolích.

2.8 Rozdíly v ‰etfieních
v jednotliv˘ch letech

Na základû zku‰eností z prvního ‰etfiení jsme
v druhém ‰etfiení provedli drobné úpravy
v metodice. Mezi faktory, které povaÏujeme 
za v˘znamné a které mohou ovlivnit v˘sledky
jednotliv˘ch v˘zkumÛ, a tedy i jejich porovna-
telnost, fiadíme zmûnu ve struktufie a poãtech
odpovûdí respondentÛ a zmûny v dotaznících:
� Vliv zmûn v poãtu a struktufie odpovûdí

respondentÛ souvisí se vznikem a zánikem
nov˘ch studijních oborÛ – zejména oborÛ na
soukrom˘ch vysok˘ch ‰kolách a dále probí-
hajícím procesem ukonãování pûtilet˘ch
studijních oborÛ. Tento faktor nebylo moÏné
z na‰í strany ovlivnit. DÛsledky zmûn v ana-
lyzované oblasti pfiedstavují bûÏn˘ v˘voj,

kter˘ moÏnosti porovnání v˘sledkÛ v˘zku-
mÛ mezi lety mohou ovlivnit, ale je moÏné
je odpovídajícím zpÛsobem vysvûtlit.

� Vliv zmûn v dotaznících souvisí s drobn˘-
mi zmûnami obsahu dotazníkÛ, obsahu
a zamûfiení nûkter˘ch znalostních domén,
a zejména s rozãlenûním ECTS kreditÛ na
povinné a volitelné. Cílem tûchto námi vyvo-
lan˘ch úprav bylo zv˘‰ení detailu informací
o studijních oborech a zv˘‰ení vzájemné
porovnatelnosti studijních oborÛ. Dopad
zmûn jsme minimalizovali vhodn˘m návr-
hem modelu dat a dále vhodn˘m návrhem
porovnávan˘ch skuteãností – znalosti z roku
2006 vs. celkové znalosti z roku 2009 (sou-
ãet znalostí povinn˘ch a voliteln˘ch).

3. Zji‰tûné v˘sledky
Na základû proveden˘ch anal˘z jsme dospûli
k zji‰tûním, která jsou uvedena v následujících
podkapitolách.

3.1 Návratnost dotazníkÛ
Vysoké ‰koly
Kvantitativní charakteristiky v˘zkumÛ z rokÛ 2006
a 2009 vãetnû míry návratnosti dotazníkov˘ch
‰etfiení uvádíme v Tab. 3.
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Firmy
V˘sledky ‰etfiení pfiesnû odpovídají vzorku uve-
denému v Tab. 2, protoÏe ‰etfiení bylo dodává-
no externí odbornou spoleãností, zamûfienou
na provádûní prÛzkumÛ.

3.2 Charakteristiky zji‰tûn˘ch dat
Statistické charakteristiky analyzovaného vzor-
ku dat v ãlenûní na bakaláfiské studijní obory

a magisterské studijní obory (obsahují jak pûti-
leté magisterské studijní obory, tak i agregaci
dat za bakaláfiské a navazující magisterské stu-
dijní obory odpovídajících vysok˘ch ‰kol) uvádí-
me v následujících dvou tabulkách Tab. 4
(bakaláfiské studijní obory) a Tab. 5 (magister-
ské studijní obory).

Tab. 3: Struktura zkoumaného vzorku studijních oborÛ

Rok Poãet osloven˘ch Návratnost dotazníkÛ z Návratnost 

V· Fakult Studijních oborÛ Fakult Studijních oborÛ dotazníkÛ
(aktuálních) (aktuálních) (%)

2006 34 65 249 53 203 82

2009 32 60 196 30 94 48

Zdroj: autofii

Tab. 4: 
Statistické charakteristiky zkoumaného vzorku bakaláfisk˘ch studijních oborÛ 
(2006)

Znalostní domény n = 93

x– x∼ Max. Min. σ σ2 δ T

01  Modelování procesÛ 1,634 2,000 4,000 0,000 1,374 1,887 -0,056 -1,568

02  Funkcionalita a nasazování aplikací 1,301 1,000 5,000 0,000 1,435 2,061 0,669 -0,675

03  Definice ICT sluÏeb a variant provozu 1,387 1,000 3,000 0,000 1,344 1,805 0,109 -1,805

04  Anal˘za a návrh IS architektury 1,860 2,000 4,000 0,000 1,282 1,643 -0,461 -1,234

05  Softwarové inÏen˘rství 2,301 3,000 5,000 0,000 1,435 2,061 -0,277 -0,699

06  Datové inÏen˘rství 2,366 3,000 5,000 0,000 1,130 1,278 -0,811 0,369

07  ICT infrastruktura 3,000 3,000 5,000 0,000 1,123 1,261 -1,083 1,862

08  Provozní excelence 1,462 2,000 4,000 0,000 1,265 1,599 -0,012 -1,566

09  Komunikaãní a prezentaãní schopnosti 2,032 3,000 4,000 0,000 1,355 1,836 -0,515 -1,191

10  Schopnosti vedení t˘mu 1,280 2,000 3,000 0,000 1,201 1,443 0,132 -1,595

11  Znalosti ICT trhu 0,957 0,000 3,000 0,000 1,112 1,237 0,522 -1,343

12  Metody fiízení a organizace 1,355 1,000 4,000 0,000 1,348 1,818 0,221 -1,606

13  Finance a ekonomika podniku 1,753 2,000 4,000 0,000 1,450 2,101 -0,168 -1,623

14  Obchod a marketing 1,215 1,000 3,000 0,000 1,223 1,497 0,268 -1,580

15  Statistika 2,054 2,000 5,000 0,000 1,305 1,704 -0,461 -0,677

16  Právo 1,452 2,000 4,000 0,000 1,238 1,533 0,131 -1,367

Zdroj: autofii

Z pohledu na zji‰tûná data vypl˘vá, Ïe
vysok˘mi ‰kolami jsou za nejdÛleÏitûj‰í pova-
Ïovány znalosti ICT infrastruktury, za nejménû
dÛleÏité pak znalosti ICT trhu. Smûrodatná

odchylka u jednotliv˘ch odpovûdí je prakticky
stejná. Záporná ‰ikmost u vût‰iny promûnn˘ch
pak naznaãuje, Ïe vût‰ina ‰kol volí v odpovû-
dích vy‰‰í hodnoty neÏ je prÛmûrná hodnota
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a prÛmûr je pak sníÏen odlehl˘mi odpovûìmi
nûkter˘ch respondentÛ. Z tohoto dÛvodu pova-
Ïujeme za vhodné porovnávat jednotlivé 

promûnné nejen podle prÛmûru, ale i podle
mediánu, jakkoli zde je srovnání trochu hrub‰í
a promûnné se pouze rozdûlí do tfií skupin.

Tab. 5: 
Statistické charakteristiky zkoumaného vzorku magistersk˘ch studijních oborÛ 
(2006)

Znalostní domény n = 128

x– x∼ Max. Min. σ σ2 δ T

01  Modelování procesÛ 2,125 3,000 4,000 0,000 1,562 2,441 -0,412 -1,447

02  Funkcionalita a nasazování aplikací 1,789 2,000 4,000 0,000 1,494 2,231 -0,165 -1,640

03  Definice ICT sluÏeb a variant provozu 1,625 2,000 4,000 0,000 1,463 2,142 -0,059 -1,735

04  Anal˘za a návrh IS architektury 2,148 3,000 4,000 0,000 1,506 2,269 -0,397 -1,351

05  Softwarové inÏen˘rství 2,664 3,000 5,000 0,000 1,623 2,634 -0,642 -0,893

06  Datové inÏen˘rství 2,680 3,000 5,000 0,000 1,279 1,637 -0,936 0,162

07  ICT infrastruktura 2,977 3,000 5,000 0,000 1,343 1,803 -0,849 0,648

08  Provozní excelence 1,625 2,000 5,000 0,000 1,527 2,331 0,184 -1,351

09  Komunikaãní a prezentaãní schopnosti 2,289 3,000 5,000 0,000 1,553 2,412 -0,431 -1,199

10  Schopnosti vedení t˘mu 1,602 2,000 5,000 0,000 1,518 2,305 0,139 -1,511

11  Znalosti ICT trhu 1,281 0,000 3,000 0,000 1,397 1,952 0,276 -1,829¨

12  Metody fiízení a organizace 1,703 2,000 5,000 0,000 1,594 2,541 0,120 -1,576

13  Finance a ekonomika podniku 1,570 0,500 5,000 0,000 1,677 2,814 0,328 -1,556

14  Obchod a marketing 1,180 0,000 4,000 0,000 1,422 2,023 0,528 -1,444

15  Statistika 2,242 3,000 5,000 0,000 1,402 1,965 -0,581 -0,859

16  Právo 1,344 1,500 4,000 0,000 1,325 1,755 0,168 -1,692

Zdroj: autofii

Odpovûdi, vztahující se k jednotliv˘m
doménám se opût navzájem li‰í, nejmen‰í
dÛraz je kladen na znalosti obchodu a marke-
tingu, nejvût‰í na ICT infrastrukturu. Doporuãu-
jeme podrobnû se zab˘vat rozdíly mezi poÏa-
davky na bakaláfiské a magisterské obory, coÏ
by mohlo b˘t klíãem k budoucí diferenciaci
bakaláfiského a magisterského studia ICT
oborÛ. Obecnû jsou poÏadavky na magisterské
absolventy vy‰‰í (v prÛmûru o 0,2 bodu), v˘raz-
nû vy‰‰í jsou ve vûcn˘ch doménách 01–06
a dále u „soft skills“ (09–12). Naopak niÏ‰í neÏ
prÛmûrné (nebo dokonce absolutnû niÏ‰í) jsou
u odborn˘ch ne-ICT pfiedmûtÛ (finance a eko-
nomika podniku; právo).

V následující tabulce Tab. 6 uvádíme jako
pfiíklad charakteristiky analyzovaného vzorku
dat 1002 firem z roku 2006 pro roli ManaÏer
rozvoje a provozu IS/ICT.

Na manaÏery jsou obecnû kladeny vy‰‰í
poÏadavky, coÏ se projevuje ve v˘raznû 

vy‰‰ích hodnotách u v‰ech ukazatelÛ; nelze
detailnû ani urãit jednotlivé specializované
domény, v nichÏ by byly poÏadavky v˘znamnû
niÏ‰í. Rozptyly odpovûdí jsou taktéÏ stejné.
Pomûrnû v˘razné je záporné ze‰ikmení rozdû-
lení, coÏ znamená, Ïe velká vût‰ina firem
udává u jednotliv˘ch odpovûdí vy‰‰í hodnoty
a prÛmûr je pak staÏen nûkolika odlehl˘mi níz-
k˘mi hodnotami.

3.3 Znalosti oãekávané firmami
Na základû anal˘zy, kterou jsme provedli nad
daty z v˘zkumu mezi firmami, jsme zjistili poÏa-
davky kladené firmami na jednotlivé profesní
role (pro v˘poãet poÏadované úrovnû znalosti
ãi dovednosti pro skupinu firem byl vÏdy pouÏit
medián). Pfiíkladem poÏadavkÛ na znalosti pro-
fesní role ManaÏer rozvoje a provozu IS/ICT
je graf uveden˘ na Obr. 2. Z nûj je zfiejmé, Ïe
v pfiípadû této profesní role jsou firmami vyÏa-
dovány po absolventech nastupujících do 
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juniorsk˘ch pozic znalosti minimálnû na úrovni
solidního pfiehledu ve v‰ech doménách. V pfií-
padû znalostních domén 01–04, 07–10 a 12
jsou pak vyÏadovány navíc solidní praktické

dovednosti. V ostatních znalostních doménách
firmy vyÏadují pro tuto roli znalosti pouze na
úrovni 3, tedy solidní pfiehled o dané problema-
tice a základní praktické dovednosti.

Tab. 6:
Statistické charakteristiky odpovûdí firem na poÏadavky role ManaÏer rozvoje 
a provozu IS/ICT

Znalostní domény n = 1002

x– x∼ Max. Min. σ σ2 δ T

01  Modelování procesÛ 3,557 4,000 5,000 0,000 1,235 1,525 -1,026 1,196

02  Funkcionalita a nasazování aplikací 3,547 4,000 5,000 0,000 1,236 1,527 -0,933 0,811

03  Definice ICT sluÏeb a variant provozu 3,443 4,000 5,000 0,000 1,297 1,683 -0,942 0,711

04  Anal˘za a návrh IS architektury 3,427 4,000 5,000 0,000 1,272 1,618 -0,799 0,401

05  Softwarové inÏen˘rství 3,260 3,000 5,000 0,000 1,412 1,995 -0,764 0,035

06  Datové inÏen˘rství 3,214 3,000 5,000 0,000 1,411 1,991 -0,702 -0,132

07  ICT infrastruktura 3,547 4,000 5,000 0,000 1,281 1,642 -0,943 0,655

08  Provozní excelence 3,609 4,000 5,000 0,000 1,345 1,810 -1,096 0,946

09  Komunikaãní a prezentaãní schopnosti 3,714 4,000 5,000 0,000 1,305 1,703 -1,255 1,438

10  Schopnosti vedení t˘mu 3,708 4,000 5,000 0,000 1,341 1,799 -1,097 0,789

11  Znalosti ICT trhu 3,380 3,000 5,000 0,000 1,301 1,692 -0,794 0,515

12  Metody fiízení a organizace 3,365 3,500 5,000 0,000 1,362 1,856 -0,848 0,379

13  Finance a ekonomika podniku 3,219 3,000 5,000 0,000 1,390 1,931 -0,611 -0,140

14  Obchod a marketing 3,130 3,000 5,000 0,000 1,353 1,831 -0,560 -0,132

15  Statistika 2,948 3,000 5,000 0,000 1,387 1,924 -0,406 -0,375

16  Právo 2,922 3,000 5,000 0,000 1,395 1,947 -0,292 -0,532

Zdroj: autofii

Obr. 2: Znalostní profil pro roli ManaÏer rozvoje a provozu IS/ICT

Zdroj: autofii
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Tímto zpÛsobem byly charakterizovány
poÏadavky praxe na v‰echny ICT pracovní role.

3.4 Studijní obory v roce 2006
a 2009

Jednotlivé ICT studijní obory na vysok˘ch ‰ko-
lách jsme pomocí nástrojÛ pro data mining roz-
dûlili v pfiípadû bakaláfisk˘ch studijních oborÛ
do 4 shlukÛ (v roce 2006) a do dvou shlukÛ
v roce 2009. V pfiípadû magistersk˘ch studij-
ních oborÛ jsme v roce 2006 identifikovali 
4 shluky a v roce 2009 celkem 3 shluky studij-
ních oborÛ. KaÏd˘ ze shlukÛ obsahuje obory
s navzájem podobnou strukturou v˘uky –
z tohoto hlediska jde tedy o konkurenãní obory.

Základní princip shlukové anal˘zy neumoÏ-
Àuje porovnat shluky z roku 2006 a shluky
z roku 2009. V˘sledky pouze mohou ukazovat,
Ïe mezi ICT obory dochází k postupné konsoli-
daci vyuãovan˘ch znalostí a dovedností –
obory, které jsme sledovali v roce 2009, jsou si
více podobné. Dále uveden˘ Obr. 3 porovnává
znalosti nabízené studentÛm ve studijních obo-
rech rozdûlen˘ch do shlukÛ, které jsme identifi-
kovali v jednotliv˘ch v˘zkumech. Levá ãást
Obr. 3 znázorÀuje v˘sledky, které jsme zjistili
v prvním v˘zkumu bez rozli‰ení na povinné
a volitelné pfiedmûty studijních oborÛ, pravá
ãást Obr. 3 porovnává v˘sledky zji‰tûné pro
povinné a volitelné pfiedmûty v roce 2009.

Obr. 3: 
Rozsah nabídky znalostí bakaláfisk˘ch ICT studijních oborÛ – povinn˘ch 
a voliteln˘ch pfiedmûtÛ v prÛzkumech 2006–2009

Zdroj: autofii

Shluky magistersk˘ch studijních oborÛ
oznaãené MgrA09 aÏ MgrC09 jsme identifiko-
vali na základû anal˘zy dat zji‰tûn˘ch z dotaz-
níkÛ z druhého prÛzkumu a shluky oznaãené
Mgr5I aÏ Mgr5L jsme identifikovali v prvním
v˘zkumu. Z grafÛ, které jsou uvedeny na Obr.
4, vypl˘vá, Ïe i v pfiípadû magistersk˘ch studij-
ních oborÛ dochází k v˘voji. Dochází tedy ke
zvy‰ování poÏadavkÛ na studenty analyzova-
n˘ch studijních oborÛ. Ze shlukÛ roku 2009
(MgrA09 aÏ MgrC09) je nejvy‰‰í rozsah znalos-
tí ve shluku MgrC09, kter˘ je následován shlu-
ky MgrB09 a MgrA09. Tento v˘voj lze sledovat
zejména na grafu, kter˘ je uveden na Obr. 4
v levé ãásti (rok 2006) v porovnání s grafem
uveden˘m v pravé ãásti Obr. 4 (v˘sledky roku
2009).

3.5 Porovnání vzdáleností mezi
poÏadavky praxe a nabídkou V·
v roce 2006 a 2009

V Tab. 7 a Tab. 8, uvádíme vzdálenosti shlukÛ
bakaláfisk˘ch a magistersk˘ch studijních oborÛ
od poÏadavkÛ, které na absolventy studijních
oborÛ kladou firmy.

Hodnoty uvedené v Tab. 7 a Tab. 8, vyjad-
fiují vzdálenost mezi poÏadavky firem na zna-
losti ICT odborníkÛ v dané profesní roli vÛãi
znalostem, které ICT studijní obory v daném
shluku nabízí. Na základû porovnání v˘sledkÛ
z obou v˘zkumÛ lze konstatovat, Ïe i v pfiípadû
anal˘zy vzdáleností mezi poÏadavky podniko-
vého sektoru a nabídkou vysok˘ch ‰kol dochá-
zí k pozitivnímu v˘voji, neboÈ se celkov˘ rozdíl
mezi znalostním profilem oboru a znalostním
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profilem poÏadovan˘m pro v˘kon urãité ICT
role sniÏuje. Tento závûr platí jak pro bakaláfi-
ské studijní obory, tak i navazující magisterské
studijní obory. V pfiípadû porovnání vzdáleností
shlukÛ studijních oborÛ od poÏadavkÛ firem
s hranicí 60 dní do‰kolení zjistíme, Ïe zejména

v pfiípadû shluku MgrC09 jsou absolventi kvalit-
nû pfiipraveni pro vstup do kterékoliv ICT pro-
fesní role v podnikové praxi. ·edou barvou
podbarvená pole v Tab. 7 a Tab. 8 odpovídají
v˘zkumu z roku 2006.

Obr. 4: 
Rozsah nabídky znalostí magistersk˘ch ICT studijních oborÛ – povinn˘ch 
a voliteln˘ch pfiedmûtÛ v prÛzkumech 2006–2009

Zdroj: autofii

Tab. 7: 
Vzdálenosti poÏadavkÛ praxe od znalostního profilu ICT oborÛ – bakaláfiské 
studijní obory

Vzdálenost (v poãtu poÏadovan˘ch dodateãn˘ch dní ‰kolení na urãitou profesi)

Bakaláfiské  Byznys ManaÏer Obchodník V˘vojáfi Správa Pokroãil˘
studijní obory analytik – rozvoje s IS/ICT a architekt aplikací uÏivatel

architekt a provozu produkty IS/ICT a IT ICT
IS/ICT a sluÏbami infrastruktury metodik

BcA09 130,0 175,0 130,0 159,0 97,0 77,0

BcB09 65,0 103,0 65,0 80,0 42,0 27,0

BcVosA 155,0 200,0 155,0 188,0 122,0 95,0

BcVosB 111,0 156,0 111,0 146,0 79,0 58,0

BcVosC 120,0 165,0 120,0 156,0 88,0 60,0

BcVosD 119,5 164,5 119,5 141,5 86,5 66,5

Zdroj: autofii

Z Tab. 7 a Tab. 8 plyne, Ïe v pfiípadû porov-
nání v˘sledkÛ z prÛzkumu v roce 2006 (dle
shlukÛ) s v˘sledky prÛzkumu z roku 2009,
do‰lo k podstatnému zmen‰ení rozdílu mezi
poÏadavky praxe na ICT role a znalostními pro-
fily ICT studijních oborÛ.

Závûr

Z prÛzkumÛ proveden˘ch mezi vysok˘mi ‰kolami
a podnikovou praxí vyplynulo, Ïe jak v pfiípadû
bakaláfisk˘ch, tak i magistersk˘ch informatic-
k˘ch studijních oborÛ dochází ke zmen‰ování 
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rozdílÛ mezi poÏadavky praxe a tím, co vysoké
‰koly uãí – znalostními profily ICT oborÛ. Rela-
tivnû dobr˘ znalostní profil vykazují bakaláfiské
obory, sdruÏené do shluku BcB09. Ty také
pfiedstavují dobrou základnu pro uplatnûní
v praxi, aniÏ by bylo nutné pokraãovat v nava-
zujícím magisterském studiu. Ze shluku magis-
tersk˘ch studijních oborÛ v˘raznû vystupuje
shluk MgrC09, jehoÏ znalostní profil je pfiijateln˘
pro v‰echny ICT role tak, jak je poÏaduje praxe.

Pfies tyto pozitivní trendy je moÏné z na‰ich
v˘zkumÛ vyãíst i varující fakta:
� souãasné bakaláfiské studijní obory ICT

oborÛ stále neposkytují pfiijatelné znalostní
profily prakticky pro Ïádnou z praxí poÏado-
van˘ch ICT rolí. V˘jimkou jsou profese Sprá-
va aplikací a IT infrastruktury a Pokroãil˘
uÏivatel ICT metodik u segmentu BcB09,

� v nabídce ICT oborÛ jsou i magisterské
studijní obory, (sdruÏené ve shluku MgrA09),
které neposkytují dostateãn˘ znalostní pro-
fil pro Ïádnou z praxí poÏadovan˘ch rolí,

� celkovû jsou znalostními profily magistersk˘ch
studijních oborÛ nejhÛfie pokryty role ManaÏer
rozvoje a provozu IS/ICT a V˘vojáfi a archi-
tekt IS/ICT. Zde je pfiíleÏitost pro vznik nov˘ch
studijních oborÛ nebo moÏnost otevfiení
nov˘ch kurzÛ, které budou orientovány na
pokrytí tûchto poÏadavkÛ praxe.

Pfiíspûvek byl zpracován v rámci fie‰ení
grantu GAâR – 402/09/0385 – Lidské zdroje
v rozvoji a provozu IS/ICT: Konkurenceschop-
nost absolventÛ ãesk˘ch vysok˘ch ‰kol.
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Abstract

THE ANALYSIS OF UNIVERSITY GRADUATES ICT RELATED STUDY
PROGRAMS
Petr Doucek, Milo‰ Mary‰ka, Ota Novotn˘

This paper provides an analysis of university graduates at ICT specialist market and analysis of the
skills required by ICT professionals when entering the ICT labour market in the Czech Republic.
The university graduates analysis is focuses on universities effective in the ICT education area and
compares their study programs (203 programs – 2006, 195 programs – 2009) with requirements
of businesses (1002 businesses). It describes typical “product” of Czech education process in the
area of ICT skills. General conclusions show that majority of graduate bachelors (at about 85 %)
in the Czech Republic do not have knowledge profile to enter business as qualified employees
without expensive additional training. At master level the same applies for at about 40 % of
graduates.

Results from our research confirmed positive trends in education of IS/ICT at universities in the
Czech Republic. This is valid for both types of study program (bachelor and master study program).
Through results we find out, that the distance between the student’s knowledge and business
requirements are smaller. This could be cause for example by advances in the study programs
structures and courses that are provided in selected study programs. The second survey has
provided to us also information which universities provide graduates with knowledge the best fitted
to the companies’ requirements. These “best universities” have been assigned through data mining
procedures to the cluster MgrA09.

Key Words: knowledge, human resources, ICT, knowledge potential, graduates, university,
cluster, questionnaire.
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