
 
  

 

27. října 2022 

Vážená paní, vážený pane, 

dovoluji si Vás oslovit jako absolventku či absolventa vysoké školy z let 
2016 až 2021 se žádostí o poskytnutí zpětné vazby o Vašem vysoko-
školském studiu, následném uplatnění na trhu práce a hodnocení kvality 
absolvovaného studia, zejména v souvislosti s přechodem na trh práce. 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy chce lépe porozumět 
problémům přechodu absolventů vysokých škol na pracovní trh a jejich 
dalším zkušenostem po absolvování studia. Váš názor nám pomůže 
formulovat opatření vedoucí ke zvyšování kvality vysokoškolského 
vzdělávání a jeho propojení s praxí, proto dlouhodobě podporujeme 
šetření absolventů. V letošním roce se Česká republika již podruhé 
připojila k evropskému šetření EUROGRADUATE, které v České 
republice realizuje Centrum pro studium vysokého školství, v.v.i. 
v součinnosti vysokých škol. Tento výzkum pomůže lépe poznat situaci 
absolventů českých vysokých škol ve srovnání se situací absolventů 
vysokých škol dalších šestnácti zúčastněných zemí.  

Dovoluji si Vás proto požádat o vyplnění dotazníku. Jeho vyplnění by 
Vám nemělo zabrat více než 30 minut a je možné jej opakovaně 
přerušovat a znovu se k němu vracet. Dotazník je zcela anonymní 
a získané údaje budou použity výhradně pro účely šetření 
EUROGRADUATE. 

Výsledky projektu EUROGRADUATE 2022 poskytnou Ministerstvu 
školství, mládeže a tělovýchovy cenné informace pro tvorbu 
vysokoškolské politiky, vysokým školám potřebnou zpětnou vazbu 
a podněty pro zlepšení studijních programů a rovněž i studenti 
a uchazeči o vysokoškolské studium získají důležité informace 
o možnostech uplatnění v jejich oboru studia. Na projektu a jeho 
realizaci se podílí odborníci z více než poloviny zemí Evropské unie, což 
umožní relevantní srovnání situace jednotlivých zemí, vysokých škol 
a jejich absolventů.  

Děkuji Vám upřímně za čas a pozornost, kterou mé žádosti i vyplnění 
dotazníku věnujete, a za to, že svými zkušenostmi pomůžete 
zkvalitňovat české vysoké školství. 

S úctou  

 prof. JUDr. Vladimír Balaš, CSc. 

 ministr školství, mládeže a tělovýchovy  

https://www.eurograduate.eu/

