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ÚVOD 
 

Ekonomická integrácia medzi štátmi prirodzene vplýva na inštitúcie trhu práce. Čím je 

silnejšia integrácia, tým viac sa trh práce stáva strategickým bodom pre súťaživosť štátov, 

respektíve ekonomickú efektívnosť. Schopnosť konkurencieschopnosti na zahraničnom trhu je 

tu teda podmienená schopnosťami zamestnávateľov a zamestnancov dostatočne rýchlo 

reagovať na nečakané situácie na trhu (Baldwin, Wyplosz, 2020). Keďže hlavnými aktérmi 

úspechu firiem, a následne aj celkovo štátu sú zamestnanci, prevažne vysokoškolsky vzdelaní 

na riadiacich pozíciách, je potrebné sa zamerať na ich nadobudnuté schopnosti počas obdobia 

vzdelávania, a taktiež na ich možnosti uplatnenia sa na ekonomicky integrovaných trhoch 

práce. V našich podmienkach sa pod pojmom ekonomicky integrovaných trhoch práce rozumie 

Európsky trh práce.  

Cieľom práce je analýza uplatniteľnosti vysokoškolských absolventov na Európskom trhu 

práce, ktorí ukončili tzv. internacionalizované študijné programy. Keďže fakulta dlhé roky 

spolupracuje s francúzskymi univerzitami, ambíciou práce je zistiť efektívnosť spoločne 

zabezpečovaného frankofónneho študijného programu.  

Po vymedzení teoretických východísk práce, týkajúcich sa práve ekonomickej integrácie, 

Európskeho trhu práce, regulácie vysokoškolského štúdia v podmienkach EÚ a predstaveniu 

možnosti frankofónneho typu štúdia na Slovensku, sa v práci venujeme zhodnoteniu tohto typu 

štúdia pomocou dotazníkového prieskumu, určeného presne pre absolventov tohto študijného 

programu na Ekonomickej fakulte UMB. Dotazník je zameraný na ich možnosti počas štúdia, 

na uplatniteľnosť v krajinách EÚ, a taktiež aj na možnosti zefektívnenia tohto typu štúdia. 

Uplatniteľnosť sme v porovnaní s absolventmi bežných odborov na Ekonomickej fakulte 

v slovenskom jazyky analyzovali v druhej kapitole práce. V poslednej tretej kapitole sme sa 

zmerali na efektívnosť týchto odborov a na spätnú väzbu absolventov, v čom by vylepšili tieto 

formy štúdia do budúcna, aby sa zvýšila uplatniteľnosť na rôznych trhoch práce v rámci EÚ, 

a na ich základe sme formulovali odporúčania do budúcna pre skvalitnenie frankofónneho typu 

štúdia na Ekonomickej fakulte UMB. 
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1. TEORETICKÉ VÝCHODISKÁ SKÚMANEJ PROBLEMATIKY 

Ekonomická integrácia v podmienkach Európskej únie otvorila brány viacerým možnostiam 

pre členské štáty spoločenstva, nie len pre pohyb kapitálu a tovarov a služieb, ale taktiež aj pre 

pohyb obyvateľov jednotlivých členských štátov, a s tým spojený aj pohyb pracovnej sily ako 

takej. Vďaka integrácií sa zvýšil nátlak na väčšiu konkurencieschopnosť na trhoch práce, 

a s tým sa spája aj väčšia migrácia na Európskom trhu práce. Hlavne veľa mladých Európanov 

odchádza do iných EÚ krajín kvôli životným podmienkam, štúdiu a v neposlednom rade aj 

kvôli práci (Baldwin, Wyplosz). 

Európsky trh práce predstavuje teda voľný pohyb pracovnej sily medzi jednotlivými trhmi 

práce členských krajín. Európske právne normy ohľadom trhu práce prikazujú rovnaké 

zaobchádzanie pre príslušníkov akéhokoľvek členského štátu, teda garantujú pre potenciálnych 

zahraničných zamestnancov rovnocenný prístup na trh práce (Slovensko.sk). 

Európsky sociálny fond (The European Social and Fund - ESF) a Európsky fond 

regionálneho rozvoja (The European Regional Development Fund – ERDF) sú hlavné fondy 

pre podporu oblasti zamestnanosti a pracovnej mobility. „ESF investuje do ľudí s cieľom 

zlepšiť príležitosti v oblasti zamestnávania a vzdelávania, a taktiež sa zameriava aj na zlepšenie 

situácie najzraniteľnejších osôb, ohrozených chudobou“ (European Commission, 2021). Fond 

sa za posledné obdobie (2014 -2020) zameriava na 4 tematické ciele politiky súdržnosti: 

 podpora zamestnanosti a podpora pracovnej mobility, 

 podpora sociálneho začleňovania a boj proti chudobe, 

 investície do vzdelávania, zručností a celoživotného vzdelávania, 

 posilňovanie inštitucionálnych kapacít a účinnej verejnej správy. 

„ERDF zlepšuje podmienky pre vytváranie pracovných miest prostredníctvom investícií do 

inovácií a výskumu a vývoja, prístupu k financiám, rozvoju infraštruktúry“ a rôznych foriem 

podnikateľskej podpory. Taktiež sa z neho môžu čerpať „investície na služby zamestnanosti, 

iniciatívy miestneho rozvoja a stratégie pre konkrétne oblasti, vrátane premeny upadajúcich 

priemyselných regiónov“.  

Na podporu v oblasti „mobility pracovnej sily a koordinácie sociálneho zabezpečenia 

spravodlivým a účinným spôsobom“, a taktiež aj pre „uľahčenie občanom a podnikom 

využívanie výhod vnútorného trhu“ bol v roku 2019 zriadený Európsky orgán práce (European 

Labour Authority - ELA) (European Commmission, 2021). Jeho cieľom je zabezpečiť, aby sa 

pravidlá EÚ v oblasti mobility presadzovali spravodlivo, jednoducho a efektívne (European 

Labour Authority). 
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Na meranie stavu Európskeho trhu práce sa využíva tzv. Barometer európskeho trhu práce, 

ktorý bol iniciovaný Enzom Weberom, vedúcim Inštitútu pre výskum zamestnanosti (IAB) v 

Nemecku. Tento ukazovateľ je „mesačným indikátorom na základe prieskumu medzi 

miestnymi alebo regionálnymi agentúrami práce v 16 zúčastnených verejných službách 

zamestnanosti. Zatiaľ čo zložka A barometra signalizuje vývoj sezónne očistených údajov o 

nezamestnanosť na ďalšie tri mesiace, zložka B predpovedá trendy zamestnanosti. Priemer 

zložiek „nezamestnanosť“ a „zamestnanosť“ predstavuje celkovú hodnotu barometra. Tým 

pádom ukazovateľ poskytuje výhľad na celkový vývoj na trhu práce.“  

 

Graf 1 Barometer európskeho trhu práce 

Prameň: European public employment services, 2021. 
Barometer európskeho trhu práce naznačuje stabilnejší, mierne klesajúci vývoj, ktorý bol 

následne ovplyvnený pandémiou COVID-19 a priebeh krivky nabral rapídny spád. Podľa 

samotného Enzu Webera „sa trh práce stabilizuje, ale cesta k oživeniu je v Európe ešte dlhá“ 

(European public employment services, 2021). 

Keďže kvôli lepšiemu vzdelaniu dokáže jedinec získať lepšiu prácu, a to bez rozdielu na to, 

či je to domáci alebo zahraničný trh, čo následne zlepšuje aj ekonomický rast, prosperitu 

a inovácie v celej EÚ, Európska únia sa snaží podporiť konkurencieschopnosť práve 

vysokoškolského vzdelávania pomocou rôznych podporných programov. 

Aktivity Európskej únie v rámci vysokoškolského vzdelávania sú nasmerované na zlepšenie 

medzinárodného rozmeru v oblasti štúdia, výučby, výskumu, a taktiež aj tvorbe politiky vo 

vysokoškolskom vzdelávaní. Pomocou programov Erasmus+ a Horizon 2020 podporuje 
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medzinárodné výmeny študentov, akademického personálu a výskumníkov, a podporuje aj 

štruktúrovanú spoluprácu medzi inštitúciami vysokoškolského vzdelávania a verejnými 

orgánmi rôznych krajín.  

Európska komisia prijala v máji 2017 Agendu EÚ pre vysokoškolské vzdelávania, ktorá vo 

svojej obnovenej verzií určuje štyri kľúčové ciele európskej spolupráce v oblasti 

vysokoškolského vzdelávania: 

 riešenie budúcich nesúladov zručností a podpora ich rozvoja, 

 budovanie inkluzívnych a prepojených systémov vysokoškolského vzdelávania, 

 zabezpečenie vyššieho prispievania vysokoškolských inštitúcií v oblasti inovácií, 

 podpora efektívnych systémov vysokoškolského vzdelávania. 

Tieto hlavné ciele sa Európska komisia snaží napĺňať primárne pomocou programov 

Erasmus+ a Horizon 2020, ale taktiež aj cez novovytvorený program Education and Training 

2020 strategy (ET2020), slúžiaci pri osvedčovaní politických dohôd/postupov medzi krajinami, 

the Bologna Process, ktorý podporuje internacionalizáciu vysokoškolského vzdelávania v EÚ, 

the ECTS system a the Diploma Supplement, v prípade uznávania ukončenia vysokoškolského 

vzdelávania na zvýšenie transparentnosti.  

Bolonský proces (the Bologna Process) vznikol na dosiahnutie väčšej súdržnosti systémov 

vysokoškolského vzdelávania v 48 európskych štátoch. Vytvoril Európsky priestor 

vysokoškolského vzdelávania (European Higher Education Area) s cieľom uľahčiť mobilitu 

študentov a zamestnancov, zvýšiť inkluzívnosť a prístupnosť vysokoškolského vzdelávania, 

a taktiež zvýšiť aj atraktivitu a konkurencieschopnosť vysokoškolského vzdelávania v EÚ, 

porovnateľnú s celým svetom. V rámci tohto priestoru sa všetky zúčastnené krajiny dohodli na: 

 zavedení trojstupňového vysokoškolského vzdelávania, ktoré by pozostávalo 

z bakalárskeho, magisterského a doktorandského štúdia, 

 zabezpečení vzájomného uznávania kvalifikácií a študijných pobytov v zahraničí, 

ktoré boli ukončené na iných univerzitách, 

 zavedení systému zabezpečenia kvality s cieľom posilniť kvalitu a relevantnosť 

učenia a výučby (European Commission, 2021). 

Európska komisia sa týmito programami snaží zabezpečiť dlhodobú vzájomnú spoluprácu, 

výmenu skúsenosti a medziuniverzitnú mobilitu medzi inštitúciami vysokoškolského 

vzdelávania. Na základe tejto myšlienky vznikla aj iniciatíva slovenských a francúzskych 

vysokoškolských pedagógov rozvíjať spoločné dvojité slovensko-francúzske programy.  

V roku 2011 vzniklo občianske združenie Slovensko-francúzsky univerzitný inštitút (IUFS). 
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Toto združenie prispieva k rozvoju frankofónnych študijných programov na Slovensku, 

propaguje „štúdiá na francúzsky spôsob“, zhromažďuje frankofónnych aktérov na Slovensku 

a podporuje rozvoj vzťahov a spolupráce medzi vzdelávací inštitúciami a podnikateľskými 

subjektami (IUFS, 2021). 

Na základe tejto iniciatívy môžu študenti získať dvojité diplomy, okrem slovenského aj 

francúzsky z francúzskej partnerskej univerzity, a tým si zvýšiť šance na uplatnenie nie len na 

domácom, ale aj zahraničnom trhu práce (CampusFrance, 2021). Partnerské univerzity, ktoré 

na Slovensku ponúkajú túto formu štúdiá, sú Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, 

Ekonomická univerzita v Bratislave, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Fakulta 

managementu Univerzity Komenského v Bratislave, Právnická fakulta Univerzity 

Komenského v Bratislave, Ekonomická fakulta Technickej univerzity v Košiciach a Univerzita 

Konštantína Filozofa v Nitre (IUFS, 2021). 
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2. ANALÝZA UPLATNITEĽNOSTI ABSOLVENTOV NA TRHU 
PRÁCE 

Aby bolo možné charakterizovať možnosti uplatnenia sa na Európskom trhu práce z pohľadu 

mladých vzdelaných ľudí, je potrebné sa zamerať aj na kvalitu ich štúdiá. V nasledujúcej časti 

práce sa preto venujeme frankofónnemu typu štúdia, ako jednej z foriem 

internacionalizovaných študijných programov, t. j. programov, ktoré sú zabezpečované 

slovenskou aj zahraničnou univerzitou, v našom prípade s francúzskou univerzitou. Budeme sa 

zaoberať hlavne tým, ako sa absolventi dokázali uplatniť na trhu práce, a taktiež aj akú pridanú 

hodnotu získali vďaka tomu typu štúdia v porovnaní s bežným štúdiom v slovenskom jazyku. 

Na účely tejto časti práce boli vytvorené skupiny „Frankofónne štúdiá na Ekonomickej 

fakulte UMB“ na sociálnych sieťach Facebook a LinkedIN. Podarilo sa zoskupiť 34 

absolventov Frankofónneho štúdia na Ekonomickej fakulte UMB, z toho sme získali spätnú 

väzbu od 10 absolventov, t. j. úspešnosť 29,4 %, vo forme vyplneného dotazníka, zameraného 

práve na ich uplatnenie a absolvované štúdium. Spätná väzba bola poskytnutá za obdobie desať 

rokov, od roka 2011 až po najnovší 2020 rok. V prípade bežnej formy štúdia na Ekonomickej 

fakulte UMB boli dotazníkovým prieskumom získané odpovede od 13 absolventov, v tomto 

prípade za jedenásť ročné obdobie, od roku 2009 až po rok 2020. Odpovedali prevažne ženy. 

 

Graf 2 Percentuálny počet absolventov frankofónneho štúdia 

Prameň: Vlastné spracovanie na základe dotazníkového prieskumu. 
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Graf 2 zobrazuje percentuálny počet absolventov frankofónneho štúdia, ktorí mali možnosť 

výberu štúdia v spolupráci s jednou z týchto univerzít. Prvá univerzita ponúkala možnosť pre 

ukončenie bakalárskeho stupňa štúdia, zvyšné dve sú určené pre inžinierske štúdium. 

Bakalárske štúdium absolvovali štyria študenti, osem študentov inžiniersky stupeň. Dve 

absolventky ukončili frankofónnu formu štúdia v oboch stupňoch štúdia a jeden absolvent, 

končiaci v roku 2011, získal titul z univerzity ESTA Belfort. V prípade absolventov 

slovenských odborov uviedlo 84,6 % respondentov, že ukončilo inžiniersky stupeň štúdia, 

zvyšných 15,4 % bakalársky. Všetci opýtaní absolventi uviedli, že sú momentálne zamestnaní, 

a že pandémia COVID-19 ich nepripravila o zamestnanie.  

Všetci absolventi bežných odborov sú momentálne zamestnaní na domácom trhu práce, 

pričom 61,5 % sa dokázalo zamestnať vo svojom vyštudovanom odbore. 15,4 % sa venuje 

vlastnej podnikateľskej aktivite a nedopomohlo im k tomu ich štúdium. Jeden respondent 

uviedol, že využil počas svojho štúdia aj možnosť zahraničného pobytu počas letných prázdnin 

vo vlastnej réžií, avšak nepomohlo mu to pri uplatneniu sa na zahraničnom trhu práce. 

 

Graf 3 Faktory vyššej uplatniteľnosti v odbore v prípade slovenských absolventov 

Prameň: Výstup dotazníkového prieskumu. 

Z grafu je zrejmé, že najviac k uplatneniu v odbore dopomohli vysokoškolské poznatky 

z ekonómie, následne všeobecne znalosť cudzieho jazyka bez ohľadu na vysokoškolské 

štúdium a taktiež aj všeobecne vlastníctvo diplomu. Následne v dvoch prípadoch dopomohla 

k zamestnaniu sa v odbore znalosť jazyka na základe vysokoškolského štúdia, v jednom prípade 

kontakty z vysokoškolského prostredia a v jednom prípade sa absolvent dokázal uplatniť na 

základe vlastnej šikovnosti. 
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Po absolvovaní štúdia až 69,2 % absolventov nemenilo zamestnanie, teda ostalo pracovať 

na tej istej pozícií, na ktorú prvý krát nastúpili, respektíve ostalo pracovať v tej istej spoločnosti. 

Zvyšných 30,8 % menilo zamestnanie 2 – 5 krát a to kvôli ponúknutým lepším pracovaným 

podmienkam. Jeden respondent má ročnú pracovnú skúsenosť v zahraničí. 

 Zatiaľ, čo všetci absolventi slovenských odborov sa uplatnili na domácom trhu práce, 

absolventi frankofónneho trhu práce sa uplatnili v 30 % na zahraničnom trhu práce v rámci EÚ, 

10 % na zahraničnom mimo EÚ (t. j. v našom prípade jeden absolvent), a zvyšných 60 % na 

domácom trhu práce. Z nášho počtu 10 absolventov sa vo vyštudovanom odbore uplatnilo 7 

absolventov, t. j. 70 %. Traja absolventi nepracovali v zahraničí vôbec, zvyšní pracovali od pol 

roka až po 8 rokov v zahraničí (treba brať do úvahy, že absolventi sú od roku 2011 po 2020). 

Nikto z nich nepodniká vo vlastnej činnosti. 

 

Graf 4 Faktory, ktoré prispeli k uplatneniu frankofónnych absolventov v odbore 

Prameň: Vlastné spracovanie na základe dotazníkového prieskumu. 

Z uvedeného grafu vyplýva, že najviac k uplatneniu v odbore prispeli vysokoškolské 

znalosti ekonómie a znalosti cudzích jazykov, nadobudnutých počas štúdia aj mimo neho. 

V troch prípadoch dopomohlo všeobecne vlastníctvo dvojitého diplomu a v jednom prípade 

soft skills, tzv. „mäkké zručnosti“, alebo inak povedané schopnosti a vlastnosti dotyčnej osoby. 

Po absolvovaní štúdia menili respondenti zamestnanie 2 – 5 krát v 50 %, viac krát iba jeden 

absolvent a zvyšní absolventi ostali pracovať na svojej pozícií alebo v tej istej spoločnosti. 

Zmena nastala taktiež, ako aj v prípade absolventov slovenských odborov, vďaka ponúknutým 

lepším pracovaným podmienkam, avšak v jednom prípade respondentka uviedla, že raz zmenila 

zamestnanie kvôli zmene a raz bola prepustená pre krach firmy, a v ďalšom prípade nastala 

zmena zamestnania kvôli inej náplni práce. Traja absolventi, ktorí mali možnosť pracovať na 
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zahraničnom aj domácom trhu práce, uviedli, že zmena z domáceho trhu na zahraničný trh mala 

pre nich pozitívny charakter, boli spokojní s touto zmenou. Jeden absolvent bol naopak, 

nespokojný s touto zmenou. Na otázku ohľadom prísnejšej regulácie pri nástupe na zahraničný 

trh práce oproti slovenskému trhu práce sa negatívne vyjadrili traja absolventi, t. j. nepocítili 

zložitejšie podmienky nástupu do zamestnania na inom trhu práce ako bol domáci trh. Zo 

všetkých 10 absolventov vyskúšali traja možnosť stáže/praxe mimo možností frankofónneho 

štúdia, konkrétne využili Erasmus v Belgicku, program Work and Travel v USA a taktiež aj 

Working holiday Australia, a posledný tretí absolvent využil 5 mesačnú stáž v Belgicku. 

Prvému aj druhému absolventovi táto možnosť prispela k lepšej uplatniteľnosti na trhu práce, 

tretí absolvent uviedol, že to v jeho prípade nemalo takýto pozitívny účinok. 

Následne sa pozrieme v krátkosti na konkrétnych frankofónnych absolventov, ako sa 

uplatnili po absolvovaní štúdia. Prvý absolvent sa uplatnil v odbore na zahraničnom trhu 

v rámci EÚ, kde pracuje už 6 rokov, možnosti z absolvovaného štúdia mu dopomohli 

k uplatneniu sa na trhu, hlavne francúzsky jazyk aj bez tohto typu štúdia a znalosti ekonómie, 

využil možnosť Erasmu, výmenného pobytu, taktiež aj zájazd a stáž vo francúzsky hovoriacich 

krajinách. Osobne odporúča hlavne možnosť stáže v zahraničí počas štúdia. Druhý absolvent 

sa taktiež uplatnil na zahraničnom trhu 7 rokov dozadu, pracuje mimo odboru, nevyužil žiadne 

možnosti počas štúdia, znalosť cudzieho jazyka mu pomohla sa zamestnať a zamestnanie 

nemenil. Tretí absolvent sa uplatnil na domácom trhu, pracuje v odbore, dopomohli mu znalosti 

z ekonómie, hlavne praktické príklady z konsolidácie, využil možnosť Erasmu a zájazdu do 

Francúzska a taktiež Erasmus do Belgicka, čo dopomohlo k lepšej uplatniteľnosti na trhu práce. 

Štvrtý absolvent pracuje 8 rokov na zahraničnom trhu práce v rámci EÚ, k lepšiemu uplatneniu 

sa v odbore mu dopomohli jazyky a ekonómia, zamestnanie menil viac krát kvôli lepším 

pracovným podmienkam. Využil možnosť Erasmu do inej ako francúzsky hovoriacej krajiny, 

pričom mu táto možnosť nepomohla pri hľadaní zamestnania. Piaty absolvent sa uplatnil na 

domácom trhu, absolvoval frankofónne štúdium v bakalárskom aj inžinierskom štúdiu, pracuje 

mimo odboru a k zamestnaniu mu dopomohli Erasmus, zájazd do Francúzska a taktiež aj práca 

počas leta vo Francúzsku. Pridanú hodnotu vytvorila aj znalosť cudzích jazykov. Zamestnanie 

menil kvôli lepším pracovným podmienkam. Šiesty absolvent pracuje 4 roky na zahraničnom 

trhu mimo EÚ vo vyštudovanom odbore, k čomu mu pomohol dvojitý diplom, jazyky a taktiež 

aj soft skills. Z dostupných možnosti využil Erasmus a výmenný pobyt vo Francúzsku, okrem 

tohto taktiež aj Work & Travel USA a Working holiday Australia, ktoré sa pozitívne odrazili 

pri hľadaní zamestnania. Zamestnanie tento absolvent menil dva krát kvôli potrebe zmeny 
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a ďalší krát kvôli krachu firmy. Siedmy absolvent sa uplatnil v odbore na domácom trhu práce, 

5 mesiacov stážoval v Belgicku, čo mu nepomohlo s uplatnením, avšak Erasmus áno. Využil 

hlavne jazyky a znalosti z ekonómie, zamestnanie ostalo nezmenené, stále pracuje tam, kde 

začínal. Osmy absolvent pracuje mimo odboru na domácom trhu práce, najviac mu pomohli 

jazyky a ekonomické znalosti. Absolvoval Erasmus vo Francúzsku, ale ten nezaujal 

zamestnávateľov. Prácu zmenil niekoľko krát kvôli lepším podmienkam. Deviaty absolvent sa 

zamestnal vo vyštudovanom odbore na domácom trhu práce, absolvoval Erasmus, výmenný 

pobyt a stáž vo Francúzsku, na základe ktorých mal viac možnosti na uplatnenie sa na trhu 

práce. Taktiež mu pomohli jazykové znalosti, ekonomické a aj kontakty s francúzskymi 

študentmi. Zamestnanie vymenil niekoľko krát kvôli inej náplni práce. Ako posledný desiaty 

absolvent bol oslovený francúzsky študent, ktorý absolvoval takéto štúdium z opačného 

pohľadu. Prišiel absolvovať časť štúdia na slovenskú univerzitu a po jej ukončení ostal na 

Slovensku, čo je z jeho pohľadu už 6 rokov na zahraničnom trhu práce, pričom stále pracuje 

v tom istom prostredí, len sa postupne dostáva na vyššie pracovné pozície. K lepším 

možnostiam uplatnenia sa mu pomohla znalosť cudzieho jazyka, v tomto prípade je to 

angličtina, vlastníctvo diplomu a taktiež aj ekonomické znalosti. 
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3. ZHODNOTENIE EFEKTÍVNOSTI FRANKOFÓNNEHO TYPU 
ŠTÚDIA 

Na uplatniteľnosť absolventov na trhu práce prevažnou mierou vplýva ich štúdium, preto sa 

v tej časti práce pozrieme na to, ako títo absolventi zhodnotili svoje štúdium, či splnilo ich 

očakávania, a čo by na ňom vylepšili, aby sa zvýšili ich možnosti uplatnenia na trhu práce po 

skončení štúdia. 

Pri otázke, či splnilo vysokoškolské štúdium očakávania, sa 53,8 % absolventov odborov 

v slovenskom jazyku vyjadrilo pozitívne, zvyšných 46,2 % označilo odpoveď nie. Opätovne by 

toto štúdium absolvovalo až 84,6 % absolventov, čo je pozitívna spätná väzba aj napriek tomu, 

že takmer polovica nebola so samotným štúdium spokojná. 

 

Graf 5 Faktory, ktoré by prispeli k lepšej uplatniteľnosti absolventov bežných odborov 

Prameň: Výstup dotazníkového prieskumu. 

Graf poukazuje na to, že opýtaní absolventi by pri svojom štúdiu hlavne uvítali viac 

predmetov v cudzom jazyku, ktorý je podľa nich druhým najdôležitejším faktorom pre 

uplatnenie sa na trhu práce. Následne dominuje možnosť praxe alebo stáže v zahraničí, a taktiež 

aj možnosť online prednášok z partnerských zahraničných univerzít, čo opäť podporuje 

vylepšenie znalosti z cudzích jazykov. Dvaja absolventi by radi absolvovali výmenný pobyt na 

semester na partnerskej zahraničnej univerzite, a po jeden krát boli vybrané aj možnosti ako 

všeobecná možnosť sa dostať do zahraničia, napríklad vo forme zájazdu, a online spojenie 

(kontakt) so zahraničnými vysokoškolskými študentmi. Jeden absolvent uviedol vlastnú 

možnosť - viac praxe, čím reflektoval na možnosť domácej praxe popri vysokoškolskom štúdiu. 



15 
 

Absolventi frankofónnej formy štúdia sa pri otázke, či využili vlastníctvo dvojitého diplomu 

pri uplatnení sa na domácom alebo zahraničnom trhu práce (podľa toho, na ktorom pracovali, 

respektíve ešte stále pracujú) vyjadrili vo väčšine pozitívne, až v 8 prípadoch z počtu 11 (jeden 

absolvent pracoval najprv na domácom trhu a následne prešiel na zahraničný trh mimo EÚ, 

pričom na domácom trhu dvojitý diplom dopomohol k ľahšiemu získaniu práce a na 

zahraničnom už nie). Na otvorenú otázku, či okrem výhody vo forme lepšieho uplatnenia sa na 

trhu práce im toto štúdium, dvojitý diplom, priniesol aj iné výhody, sa odpovede zhodovali 

v prínosoch ako sú rozšírené vlastné obzory, väčšia interakcia pri samotnom štúdiu, viac 

aktívneho rozmýšľania, osobných prejavov, vyjadrovania vlastných názorov, taktiež aj štýl 

výučby francúzskych lektorov, ktoré kládli dôraz na spájanie javov, premyslenú argumentáciu 

a otvorené diskusie o témach z viacerých uhlov pohľadu. Všetci uviedli spokojnosť s touto 

formou štúdia a absolvovali by toto štúdium opätovne.  

 

Graf 6 Možnosti vylepšenia frankofónneho typu štúdia 

Prameň: Výstup dotazníkového prieskumu. 

Z 10 absolventov sa 4 absolventi vyjadrili aj k možnosti zlepšenia frankofónneho štúdia, 

respektíve na ľahšie uplatnenie sa na trhu v rámci EÚ po skončení tohto typu štúdia. Najviac 

absolventov označilo možnosť praxe/stáže v zahraničí, pričom jedna absolventka uviedla, že 

počas jej štúdia bola väčšina z možnosti aj praktizovaná, teda ona by uvítala akurát prax a to 

bez ohľadu na to, či na domácom, slovenskom, trhu alebo na zahraničnom, a ideálne vo 

frankofónnom prostredí/firme. Ďalšie zlepšenie vidia absolventi vo všeobecnej možnosti sa 

dostať do zahraničia, vo forme zájazdu, taktiež výmenný pobyt na semester na partnerskej 

francúzskej univerzite a online spojenie alebo iný kontakt s francúzskymi študentmi by bolo 

podľa nich prínosné. Jeden absolvent by rád absolvoval viac predmetov vo francúzskom jazyku. 
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V dotazníkovom prieskume sme na koniec dotazníka pridali otvorenú otázku, kde mali 

absolventi možnosť vyjadriť svoj názor alebo nechať odkaz fakulte. Absolventi bežných 

ekonomických odborov v slovenskom jazyku nevyužili túto možnosť, avšak absolventi 

frankofónneho štúdia sa radi podelili o svoje podnety. Chválili túto formu štúdia hlavne v 

možnosti na rozšírenie vlastných obzorov a taktiež im to prinieslo aj pozitívne skúsenosti 

v interkultúrnom rozmere, boli v styku s inou kultúrou, s iným štýlom výučby, pri ktorom 

francúzski lektori kládli výrazný dôraz na spájanie javov, na premyslenú argumentáciu, taktiež 

aj na diskusiu na témy z rôznych uhlov pohľadu. Práca v menších skupinkách oproti bežným 

vyučovacím hodinám im priniesla väčšiu interakciu, aktívne rozmýšľanie, zapájanie sa, riešenie 

problémov, osobný prejav, vyjadrovanie vlastných názorov a myšlienok, pričom v cudzom 

jazyku sa ešte viac zvýraznil ich pozitívny prínos pre vzdelanie študenta. Takáto forma štúdia 

im priniesla mnohé výhody, samotný diplom skôr využili pri snahe sa prvý krát zamestnať na 

trhu práce, keďže väčšina bola bez pracovných skúsenosti. Jazyková oblasť štúdia isto priniesla 

zlepšenie v jazyku, avšak v tomto prípade bol študent povinný ovládať francúzsky jazyk na 

komunikatívnej úrovni. Celkovo využitie francúzskeho jazyka ako primárneho jazyka je na EÚ 

trhu práce nedostatočné, skôr sa absolventi uplatnili s anglickým alebo nemeckým jazykom, 

pričom je lepšie ovládať viac jazykov. Čím menej jazykov absolvent ovláda, tým viac má 

oklieštený trh práce. Taktiež aj absolvent z Francúzka chválil kvalitu tohto typu štúdia, ktorá 

bola veľmi vysoká, užil si štúdium a odporúčal by ho každému. Z odporúčaní pre zlepšenie 

kvality štúdia by odporúčali povinne zaradiť do študijného programu stáž alebo prax, najlepšie 

vo frankofónnom prostredí, avšak výsledky by priniesla aj prax v hocijakej krajine alebo hoci 

aj v domácom prostredí. Akékoľvek pracovné skúsenosti sú pri nástupe do zamestnania vítané.  

  



17 
 

ZÁVER 

Cieľom našej práce bola analýza efektívnosti frankofónneho typu štúdia na základe 

úspešnosti uplatniteľnosti týchto absolventov na trhu práce a ich spätnej väzby na štúdium 

pomocou dotazníkového prieskumu a porovnanie odpovedí s odpoveďami absolventov 

bežných odborov v slovenskom jazyku. V teoretickej časti práce sme sa venovali európskemu 

trhu práce a možnosti podpory vysokoškolského štúdia v EÚ podmienkach. Druhá kapitola sa 

zaoberala uplatniteľnosťou absolventov na domácom, aj zahraničnom trhu práce. V poslednej 

tretej kapitole sme sa zamerali na samostatnú úroveň vysokoškolského štúdia a názory 

študentov na zlepšenie. 

Zistili sme, že všetci absolventi sú zamestnaní, teda súčasná COVID-19 situácia ich 

neovplyvnila natoľko, aby kvôli nej stratili zamestnanie. Všetci opýtaní absolventi bežných 

odborov sa uplatnili na domácom trhu práce, frankofónni absolventi sa zamestnali aj mimo 

domáceho trhu práce. Nikto z nich nepostrehol komplikácie v podobe obmedzených možností 

vstupu na zahraničný trh práce, z čoho vyplýva, že snaha EÚ na zjednotenie podmienok na trhu 

práce pre všetkých občanov EÚ je dostatočná. Z výsledkov ďalej vyplýva, že pri snahe sa 

zamestnať na zahraničnom trhu práce najviac pomáhajú znalosti z ekonómie, nadobudnuté 

počas štúdia, taktiež znalosť cudzích jazykov a aj vlastníctvo diplomu. Tí absolventi, ktorí 

využili Erasmus alebo si vyskúšali stáž, sa dokázali lepšie uplatniť na trhu práce. 

Frankofónna forma štúdia ponúkla svojim absolventov väčšie možnosti na uplatnenie hlavne 

vďaka ponúknutým možnostiam počas štúdia, akými boli Erasmus, výmenné pobyty na 

partnerskej univerzite, možnosť stáže, či online prednášky z francúzskej univerzity. Absolventi 

pracovali v menších skupinkách, rozvíjali lepšie svoje myslenie, viac diskutovali na 

ekonomické témy, vedeli si lepšie pospájať rôzne súvislosti, a taktiež si rozšírili interkultúrne 

obzory a mali možnosť si vyskúšať iný štýl výučby.  

Frankofónne štúdium na Ekonomickej univerzite UMB za tie roky zlepšilo svoju kvalitu, 

avšak aj napriek tomu by sme odporúčali fakulte zabezpečiť viac možností vo forme stáží, či 

už doma alebo v zahraničí, najlepšie však vo frankofónnom prostredí, väčší kontakt študentov 

s francúzskym prostredím, či už vo forme výmenného pobytu na partnerskej univerzite, väčšia 

podpora Erasmu do francúzsky hovoriacich krajín, alebo vo forme krátkodobých zájazdov do 

týchto krajín. Taktiež prepojiť bývalých absolventov navzájom a aj so súčasnými 

frankofónnymi študentmi, vzájomná pomoc by mohla zvýšiť šance na lepšiu uplatniteľnosť po 

absolvovaní tohto štúdia a aj bývalí absolventi by mohli získať z tohto kontaktu rôzne výhody 

(spojenie s Alma mater, doplňujúce prednášky, stážisti na výpomoc...).  
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Príloha 1 Dotazníkový prieskum pre frankofónnych absolventov 
Milí absolventi, milé absolventky frankofónneho štúdia, 

touto cestou by som Vás rada poprosila o vyplnenie anonymného dotazníka, týkajúceho sa 
Vášho frankofónneho štúdia a následne aj Vášho uplatnenia na trhu práce. 

Tento dotazník bude spracovaný na účely vedeckej práce ŠVA, kde sa budem venovať práve 
efektívnosti tohto typu štúdia.  

Vopred Vám ďakujem za Vaše odpovede a čas strávený pri tomto dotazníku. 

Bc. Natália Matviaková 

1.) Pohlavie  
 Muž 
 Žena 

2.) V ktorom roku ste ukončili svoje štúdium na Ekonomickej fakulte/Fakulte financií 
UMB? 

3.) Aký odbor ste vyštudovali? 
4.) Ktorý stupeň štúdia ste absolvovali vo frankofónnej podobe? 

 Bakalársky 
 Inžiniersky 

5.) Z ktorej francúzskej univerzity ste dostali dvojitý diplom? 

 Univerzita v Poitiers (Université de Poitiers, Faculté de Sciences 
Economiques) 

 Lotrinská univerzita v Nancy (Université de Lorraine, Centre européen 
universitaire) 

 Univerzita v Remeši Champagne-Ardenne (Université de Reims Champagne 
Ardenne, Faculté de Droit et d’Economie) 

6.) Ste momentálne zamestnaní? 
 Áno 
 Nie 

7.) Momentálne ste zamestnaní na trhu práce: 
 Domácom (slovenskom) 
 Zahraničnom v rámci EÚ 
 Zahraničnom mimo EÚ 

8.) Uplatnili ste sa vo svojom vyštudovanom odbore? 
 Áno 
 Nie  

9.) Ako dlho ste pracovali/pracujete v zahraničí? (Uveďte v rokoch.) 
10.) Venujete sa vlastnej podnikateľskej aktivite? 

 Áno 
 Nie 

11.) Ak áno, dopomohlo Vám k otvoreniu vlastného podniku práve Vaše štúdium? 
 Áno 
 Nie 
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12.) Ktoré z nasledujúcich faktorov prispeli k Vášmu uplatneniu v odbore: 
(Označte ľubovoľný počet možností.) 

 Vlastníctvo dvojitého diplomu 
 Všeobecne znalosť francúzskeho jazyka (bez ohľadu na francúzske 

vysokoškolské štúdium) 
 Znalosť anglického jazyka alebo iného cudzieho jazyka 
 Všeobecne znalosti z odboru, štúdium ekonómie 
 Vysokoškolské kontakty s francúzskymi študentmi, univerzitou (respektíve iný 

faktor, ktorý vznikol na základe frankofónneho štúdia) 
 Iné  

13.) Ovplyvnila Vás pandémia COVID-19 natoľko, že ste kvôli nej stratili 
zamestnanie? 

 Áno 
 Nie 

14.) Po absolvovaní frankofónneho štúdia ste využili francúzsky jazyk (vlastníctvo 
dvojitého diplomu) na domácom pracovnom trhu. (Ak ste pracovali/ pracujete na 
domácom trhu.) 

 Áno 
 Nie 

15.) Pomohol Vám dvojitý diplom uplatniť sa na zahraničnom trhu práce? (Ak ste 
pracovali/pracujete na zahraničnom trhu.) 

 Áno 
 Nie 

16.) Ak ani jedna odpoveď nebola áno, poskytol Vám dvojitý diplom iné výhody? 
Ak áno, aké boli tieto výhody? 

17.) Využili ste počas svojho štúdia aj možnosť nejakého zahraničného pobytu do 
francúzsky hovoriacej krajiny? 

 Nie 
 Áno, Erasmus 
 Áno, výmenný pobyt na francúzskej univerzite na jeden semester 
 Áno, krátkodobý pobyt vo Francúzsku (zájazd) 
 Áno, stáž/prax 
 Iné 

18.) Ak áno, prispelo to k Vašej lepšej uplatniteľnosti na trhu práce, mali ste viac 
možnosti sa zamestnať? 

 Áno 
 Nie 

19.) Využili ste nejakú inú možnosť stáže/praxe v zahraničí mimo Francúzska? Ak 
áno, aký typ stáže (Erasmus,...), a v ktorej krajine ste mali možnosť tejto formy praxe? 

20.) Ak áno, prispelo to k Vašej lepšej uplatniteľnosti na trhu práce, mali ste viac 
možnosti sa zamestnať? 

 Áno 
 Nie 

21.) Po absolvovaní frankofónneho typu štúdia ste menili zamestnanie: 



22 
 

 Nie, stále pracujem tam, kde som sa uplatnil/a hneď po absolvovaní štúdia (tá 
istá pozícia/firma) 

 Áno, 2 - 5 krát 
 Áno, viac ako 5 krát  

22.) Ak áno, menili ste zamestnanie hlavne kvôli: 
 Ponúknutým lepším pracovným podmienkam 
 Možnosťou pracovať v zahraničí 
 Návrat na Slovensko (pre Vás výhodnejšia ponuka práce) 
 Komplikáciám s reguláciou/legislatívnymi normami na zahraničnom trhu práce 
 Iné 

23.) Ak ste mali možnosť pracovať na slovenskom trhu práce, a následne na 
zahraničnom trhu práce, ste spokojní s touto zmenou? 

 Áno 
 Nie  

24.) Ak ste sa uplatnili na zahraničnom trhu práce a predtým ste mali pracovnú 
skúsenosť na Slovensku, pocítili ste pred nástupom do zamestnania prísnejšiu 
reguláciu zo strany EÚ, respektíve bol nástup v zahraničí viac regulovaný normami v 
porovnaní s nástupom na Slovensku? 

 Áno 
 Nie 

25.) Splnilo frankofónne štúdium Vaše očakávania? 
 Áno 
 Nie 

26.) Ak nie, čo by ste upravili/zmenili na tomto type štúdia, aby sa zvýšila 
uplatniteľnosť absolventov s dvojitým diplomom v krajinách EÚ? (Označte 
ľubovoľný počet možností.) 

 Viac predmetov vo francúzskom jazyku 
 Možnosť praxe/stáže v zahraničí 
 Všeobecne možnosť sa dostať do zahraničia (vo forme zájazdu) 
 Výmenný pobyt na semester na partnerskej francúzskej univerzite 
 Online spojenie (kontakt) s francúzskymi študentmi 
 Online prednášky z partnerskej francúzskej univerzity 
 Iné   

27.) Absolvovali by ste takúto formu štúdia opätovne: 
 Áno 
 Nie 

28.) Iné námety, postrehy, prípadne odkaz Vašej fakulte môžete uviesť tu: 
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Príloha 2 Dotazníkový prieskum pre absolventov odborov v slovenskom a v anglickom 
jazyku 

Milí absolventi, milé absolventky, 

touto cestou by som Vás rada poprosila o vyplnenie anonymného dotazníka, týkajúceho sa 
Vášho bakalárskeho alebo inžinierskeho štúdia a následne aj Vášho uplatnenia na trhu práce. 

Tento dotazník bude spracovaný na účely vedeckej práce ŠVA, kde sa budem venovať práve 
efektívnosti tohto štúdia.  

Vopred Vám ďakujem za Vaše odpovede a čas strávený pri tomto dotazníku.  

Bc. Natália Matviaková 

29.) Pohlavie  
 Muž 
 Žena 

30.) V ktorom roku ste ukončili svoje štúdium na Ekonomickej fakulte/Fakulte 
financií UMB? 

31.) Aký odbor ste vyštudovali? 
32.) Ktorý stupeň štúdia ste absolvovali? 

 Bakalársky 
 Inžiniersky 

33.) V ktorom jazyku ste toto štúdium absolvovali? 

 V slovenskom  
 V anglickom  

34.) Ste momentálne zamestnaní? 
 Áno 
 Nie 

35.) Momentálne ste zamestnaní na trhu práce: 
 Domácom (slovenskom) 
 Zahraničnom v rámci EÚ 
 Zahraničnom mimo EÚ 

36.) Uplatnili ste sa vo svojom vyštudovanom odbore? 
 Áno 
 Nie  

37.) Ako dlho ste pracovali/pracujete v zahraničí? (Uveďte v rokoch.) 
38.) Venujete sa vlastnej podnikateľskej aktivite? 

 Áno 
 Nie 

39.) Ak áno, dopomohlo Vám k otvoreniu vlastného podniku práve Vaše štúdium? 
 Áno 
 Nie 

40.) Ktoré z nasledujúcich faktorov prispeli k Vášmu uplatneniu v odbore: 
(Označte ľubovoľný počet možností.) 

 Vlastníctvo diplomu 
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 Znalosť anglického jazyka alebo iného cudzieho jazyka na základe 
vysokoškolského štúdia, resp. anglická forma štúdia 

 Všeobecne znalosť cudzieho jazyka (bez ohľadu na vysokoškolské štúdium) 
 Všeobecne znalosti z odboru, štúdium ekonómie 
 Vysokoškolské kontakty s inými študentmi, univerzitou (respektíve iný faktor, 

ktorý vznikol na základe vysokoškolského štúdia) 
 Iné  

41.) Ovplyvnila Vás pandémia COVID-19 natoľko, že ste kvôli nej stratili 
zamestnanie? 

 Áno 
 Nie 

42.) Pomohol Vám vysokoškolský diplom uplatniť sa na zahraničnom trhu práce? 
(Ak ste pracovali/pracujete na zahraničnom trhu.) 

 Áno 
 Nie 

43.) Poskytol Vám vysokoškolský diplom iné výhody ako lepšie uplatnenie sa na 
trhu práce? Ak áno, aké boli tieto výhody? 

44.) Využili ste počas svojho štúdia aj možnosť nejakého zahraničného pobytu? 
(Možnosť označiť aj viacero odpovedí.) 

 Nie 
 Áno, Erasmus 
 Áno, výmenný pobyt na zahraničnej univerzite 
 Áno, stáž/prax 
 Iné 

45.) Ak áno, prispelo to k Vašej lepšej uplatniteľnosti na trhu práce, mali ste viac 
možnosti sa zamestnať? 

 Áno 
 Nie 

46.) Po absolvovaní vysokoškolského štúdia ste menili zamestnanie: 
 Nie, stále pracujem tam, kde som sa uplatnil/a hneď po absolvovaní štúdia (tá 

istá pozícia/firma) 
 Áno, 2 - 5 krát 
 Áno, viac ako 5 krát  

47.) Ak áno, menili ste zamestnanie hlavne kvôli: 
 Ponúknutým lepším pracovným podmienkam 
 Možnosťou pracovať v zahraničí 
 Návrat na Slovensko (pre Vás výhodnejšia ponuka práce) 
 Komplikáciám s reguláciou/legislatívnymi normami na zahraničnom trhu práce 
 Iné 

48.) Ak ste mali možnosť pracovať na slovenskom trhu práce, a následne na 
zahraničnom trhu práce, ste spokojní s touto zmenou? 

 Áno 
 Nie  

49.) Ak ste sa uplatnili na zahraničnom trhu práce a predtým ste mali pracovnú 
skúsenosť na Slovensku, pocítili ste pred nástupom do zamestnania prísnejšiu 
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reguláciu zo strany EÚ, respektíve bol nástup v zahraničí viac regulovaný normami v 
porovnaní s nástupom na Slovensku? 

 Áno 
 Nie 

50.) Splnilo vysokoškolské štúdium Vaše očakávania? 
 Áno 
 Nie 

51.) Ak nie, čo by ste upravili/zmenili na tomto štúdiu, aby sa zvýšila 
uplatniteľnosť absolventov v krajinách EÚ? (Označte ľubovoľný počet možností.) 

 Viac predmetov v cudzom jazyku 
 Možnosť praxe/stáže v zahraničí 
 Všeobecne možnosť sa dostať do zahraničia (vo forme zájazdu) 
 Výmenný pobyt na semester na partnerskej zahraničnej univerzite 
 Online spojenie (kontakt) so zahraničnými vysokoškolskými študentmi 
 Online prednášky z partnerskej zahraničnej univerzity 
 Iné   

52.) Absolvovali by ste toto vysokoškolské štúdium opätovne? 
 Áno 
 Nie 

53.) Iné námety, postrehy, prípadne odkaz Vašej fakulte môžete uviesť tu: 

 

 

 
 


