DIPLOM NESTAČÍ
REPORT Z VÝZKUMU
Připraveno pro J&T Banku

Perfect Crowd s.r.o.

Tisková konference 19.2. 2016

„Vysokou školu nestudujte pro úspěch ale pro zájem, raději sanskrt s
nadšením než nuda na právech.“
Pouze 4 % úspěšných osobností věří, že k úspěchu vede studium vysoké školy, která nabízí slibnou
přímočarou vyhlídku na úspěch.

„Úspěšní si cení těch svých vlastností, které jim pomáhají tvrdě pracovat.“
Ochoty se neustále vzdělávat (29 %), píle (27 %), zapálení (26 %).

„Psychická odolnost z komplikovaného dospívání.“
72 % úspěšných se považuje za nadprůměrně psychicky odolné.

„Personalisté vědí, že uchazeč, který projevuje mimořádný zájem a zapálení
do oboru, bude ochotný se učit a tvrdě pracovat.“
35 % spontánně doporučuje projevit nepracovní zájem o obor.
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Jako odborník se soustřeďte na praxi během studia, jako manažer nebo podnikatel na svou
vlastní cestu.

Vystudovat vysokou školu v oboru, který mě baví, i když
nemusí mít pověst záruky kariérního úspěchu, pak se snažit co
nejopravdověji věnovat tomu, co mě baví.

70%

Vysokou školu brát pouze jako zálibu, pokud ji vůbec studovat,
snažit se prosadit už v mladém věku jako podnikatel, kdy si
mohu dovolit ještě v jisté míře riskovat.

63%

Vystudovat vysokou školu, ale soustředit se na intenzivní
získávání praxe i za cenu horšího prospěchu nebo delší doby
studia, a po škole se tak rovnou a rychle zapojit do profesního
života.

61%

Vysoké škole se pokud možno vyhnout jako neadekvátní
investici času a snažit se co nejdříve postavit se na vlastní
nohy a prosadit se ve skutečném životě.
Vystudovat vysokou školu v oboru, který nabízí slibné a
přímočaré vyhlídky na úspěšnou kariéru, a pak se po vysoké
škole snažit začít pracovat v oboru v prestižní nebo nadějné
společnosti.

37%
15%

Lidé volí různé strategie, jak úspěchu dosáhnout. Ohodnoťte prosím následující strategie podle toho, zda mají podle Vás šanci na úspěch.
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Ceňte si na sobě té stránky své osobnosti, která Vám dopomáhá pracovat a dosahovat
vysokých pracovních výkonů.
Komunikativnost
Ochota se neustále vzdělávat, chuť k samostudiu
Píle, schopnost pracovat mnohem více než ostatní
Zapálení, vášeň pro svou věc
Schopnost mít vizi, nenechat se svést z cesty
Sebedůvěra
Schopnost rychle se rozhodovat
Ochota riskovat, schopnost jít do rizika
Přirozená schopnost vést
Psychická odolnost
Čestnost
Tah na branku
Otevřenost novým věcem
Ochota učinit přísná nebo nepříjemná rozhodnutí
Sečtělost
Mimořádná touha uspět
Flexibilita

29%
29%
27%

26%
23%
20%
19%

19%
15%
14%
13%
12%
11%
10%
10%
9%
6%

Které z těchto osobnostních vlastností Vám nejvíce dopomohly k úspěchu? Můžete vybrat až tři odpovědi.
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Mimo osobnostních stránek má podle úspěšných největší vliv na úspěch znalost jazyků
a koníček jako zaměstnání.
30%
Výchova rodičů
30%
Koníček jako zaměstnání nebo obor podnikání
25%
Štěstí, náhoda
24%
Znalost jazyků
21%
Podpora a pochopení mého životního partnera
17%
Obklopení lidmi, na které je spolehnutí
17%
Kontakty na ty správné lidi
17%
Obklopení zapálenými lidmi
16%
Zahraniční pracovní zkušenost
15%
Doba, ve které jste začínal/a
14%
Vysoké nároky mého okolí
11%
Mentoring, vlastní rozvoj za pomoci zkušenějšího…
9%
Dosažení formálního stupně vzdělání
9%
Dobrý nápad
9%
Možnost navázat na práci zkušenějších v oboru
7%
Cestování za účelem poznávání
3%
Počáteční kapitál
3%
Koučování, vlastní rozvoj za pomoci kouče
1%
Náboženská víra
1%
Možnost navázat na práci starších členů rodiny
A kromě osobnostních předpokladů, jaké okolnosti Vám nejvíce dopomohly k úspěchu? Můžete vybrat až tři odpovědi.
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Ať už odborníci nebo manažeři, ambiciózní lidé by si měli osvojit návyk vyhledávat společnost
jiných lidí.
Vyhledávání společnosti jiných lidí
Četba knih
Zájem o vědu
Zájem o kulturu (divadlo, galerie, koncerty)
Zájem o techniku
Starost o druhé, dobročinnost
Pravidelné cvičení
Provozování kolektivního sportu
Zájem o encyklopedická fakta
Zájem o logické hry (šachy, karty)
Brzké ranní vstávání
Provozování individuálního sportu
Záliba v zábavě, alkoholu
Kouření
Vedení si deníku
Něco jiného
Nevím, nechci odpovědět

41%
36%
23%
21%
19%
15%
14%
13%
12%
12%
10%
10%
8%

5%
3%
5%
4%

A které Vaše osobní rituály, návyky nebo zájmy Vám podle Vás dopomohly k úspěchu? Můžete vybrat až tři odpovědi.
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S úspěchem je spojená nadprůměrná psychická odolnost.

Jsem určitě psychicky odolnější než
většina ostatních lidí

34%

Jsem asi nadprůměrně odolný/á

38%

Jsem průměrně odolný/á

Jsem asi podprůměrně odolný/á
Jsem určitě psychicky méně odolná/ý než
většina ostatních lidí

23%

4%

0%

Úspěšným lidem je někdy předhazována jistá osobní tvrdost, kterou lze ale také vysvětlit jako jistou psychickou odolnost, nehroutí se nebo nepropadají
zoufalství a pesimismu v momentech, kdy jiní ano. Řekl/a byste Vy osobně, že disponujete osobní odolností?
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Psychickou odolnost čerpají úspěšní z komplikovaného dětství nebo mládí.

Nutnost se postarat sám/a o sebe

53%

Vrozená schopnost

40%

Komplikovaná rodinná situace v dětství nebo dospívání

27%

Musel/a jsem se vypořádat se svou odlišností vůči…

20%

Zažil/a jsem si pracovní nebo podnikatelský neúspěch

18%

Při provozování individuálního sportu

16%

Vysoké nároky školy

14%

Vysoké nároky rodičů

12%

Krátký silný zážitek

11%

Při provozování kolektivního sportu

8%

Přísná výchova rodičů

7%

Nutnost se postarat o rodinu

6%

Vojenská služba

6%

Nevím

2%

A jak jste ke své psychické odolnosti přišel/a? Můžete vybrat více odpovědí.
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Vysoká škola jako prostor pro samostudiu.

Samostudiem
Při výuce na vysoké škole
Od zkušenějších kolegů
Při věnování se svému koníčku nebo zálibě
Praxí při začátcích podnikání
Při práci v oboru po dokončení školy
Při zahraničním pobytu
V rodině, například od rodičů
Při práci v oboru během studií nebo školních let
Pozorováním mých vzorů (podnikatelé, umělci, sportovci…
Od partnerů v podnikání
Při výuce na střední škole nebo učilišti
Při psaní diplomové nebo bakalářské práce
V rámci zájmového kroužku
Při potřebě vyřešit praktický nepracovní problém
Během povinné praxe při škole
Odborné znalosti nemám nebo je nepotřebuji
Nevím, nechci odpovědět

37%

24%
22%
17%
16%
14%
13%
10%
9%
8%
6%
3%
3%
2%
2%
1%
1%
1%

Kde jste přišel/a k té části svých odborných znalostí, které Vám dopomohly nebo dopomáhají k úspěchu? Můžete vybrat až dvě odpovědi.
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Úspěšní vzkazují: jděte za svým a s plným nasazením.
cílevědomost, jít si za svým
píle, nasazení, nebýt líný, tvrdě pracovat
být odvážný, nebát se, riskovat, začít, změnit
18%
nenechat se odradit neúspěchy
16%
mít trpělivost, vytrvalost
16%
používat mozek, být ve střehu, logicky si spojovat…
11%
dělat to, co ho baví -obor, studium - co ho baví, nedělat…
11%
nepovyšovat se, nezpychnout
9%
nebýt příliš horlivý, ambiciozní
8%
udržovat dobré vztahy, být přátelský
8%
pracovat na sobě - obecně
7%
být poctivý, čestný
7%
neustále se vzdělávat, číst
5%
být pokorný
5%
přemýšlet o tom, proč to dělám, klást si otázky, mít hodnoty
5%
sebeobětování, sebekázeň
4%
cestovat, zahraniční zkušenost -pracovní, studijní
3%
studium, znalost cizích jazyků
3%
vzdělání -formální, dokončit školu
3%
začít od píky, projít si vším
3%
mít nadšení, zájem, motivaci
2%
zkusit i jiný obor, než je moderní, výhodný
2%
praxi, pracovat už při studiu
1%
ostatní, jiné
2%

29%
24%

Co byste mladým lidem hladovým po úspěchu vzkázal/a nebo poradil/a, aby se i oni jednou stali úspěšnými?
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Protože Vaše unikátní cesta Vás dovede k úspěchu spíš než nějaká zdánlivě zlatá zkratka.
věřit sám sobě, nespoléhat se na druhé, nenechat se…
18%
nepovyšovat se, nezpychnout
13%
píle, nasazení, nebýt líný, tvrdě pracovat
12%
nechtít věci zadarmo, nehledat zkratky
12%
být poctivý, čestný
12%
být odvážný, nebát se, riskovat, experimentovat, změnit
11%
používat mozek, být ve střehu, logicky si spojovat souvislosti,…
11%
nenechat se odradit neúspěchy
10%
mít trpělivost, vytrvalost
10%
udržovat dobré vztahy, být přátelský, nebýt sobecký
10%
nebýt příliš horlivý, ambiciozní
8%
dělat to, co ho baví -obor, studium - co ho baví, nedělat věci,…
8%
vzdělání -formální, dokončit školu, vzdělávat se, číst
7%
obracet se na odborníky, učit se od zkušených
6%
přemýšlet o tom, proč to dělám, klást si otázky, mít hodnoty
6%
být pokorný
5%
neodkládat věci na později, nevyhýbat se nepříjemným věcem
4%
nezadlužovat se
4%
studium, znalost cizích jazyků
2%
sebekázeň -nekouřit, nepít…
2%
cílevědomost, jít si za svým
1%
ostatní, jiné
4%
neví, bez odpovědi
1%
A naopak, od čeho byste je odradil/a, aby nedělali nebo jakým chybám, kterými jste si prošel/a Vy sám/a, by se měli vyvarovat?
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PERSONALISTÉ
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Kromě praxe, brigád a zahraničních pobytů si všímají personalisté zájmů,
které svědčí o organizačních schopnostech.
Pracovní praxe v oboru během studia
Zahraniční pracovní pobyt
Zahraniční studijní pobyt
Brigády, schopnost se o sebe postarat
Praxe mimo obor během studia
Aktivní členství ve studentských organizacích a spolcích
Obecně záliby nebo aktivity, ze kterých jsou patrné…
Akademická aktivita (postgraduální studium, publikační…
Obecně záliby nebo aktivity, ze kterých je patrná schopnost…
Vystudování více vysokých škol
Aktivně provozovaný kolektivní sport
Úspěšná účast na školních soutěžích
Aktivní řízení automobilu
Drobné podnikání
Oslovení více firem a nabytí zkušeností, jak výběrová řízení…
Úspěšná účast na vědomostních soutěžích
Aktivní členství v mládežnickém spolku (skaut, vedoucí na…
Obecně záliby nebo aktivity, ze kterých je patrná schopnost…
Dosažení výborného prospěchu ve škole
Aktivně provozovaný individuální sport
Hraní na hudební nástroj
Výtvarně – umělecké aktivity

70%
63%

80%

53%
47%
47%
40%
37%
33%
33%
30%
27%
27%
23%
17%
13%
13%
13%
10%
10%
3%
3%

V následujícím seznamu jsou různé činnosti, kterým se kandidáti mohli věnovat ať už z vlastní záliby nebo v rámci příprav na budoucí povolání.
Jednotlivé činnosti mohou mít při přijímacím řízení různý dopad na to, jak je daný kandidát posuzován. Vyberte prosím všechny z nich, na které byste
při přijímacím řízení bral/a vůbec nějaký ohled. Můžete vybrat až 10 činností.
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Personalisté vědí, že uchazeč, který projevuje aktivní osobní zájem o obor, bude
ochotný se učit a nevadí mu tvrdě pracovat.
nejsou dobře připraveni

33%

45%

zapomínají na praxi při studiu

6%

málo projevují motivaci -jsou bez energie, bez zájmu

17%

nejsou sví, přehánějí, vymýšlejí si
mají přehnané nároky

17%
39%
11%

praxe při studiu, pracovat při studiu
projevit motivaci, vášeň, zájem o obor, o
firmu, o pozici -být pozitivní, mít nápady,
ochota se učit

15%

studium, ukončené VŠ vzdělání

15%

být svůj, být upřímný

15%

nemít přehnané nároky -na své první
zaměstnání, na plat, na pozici
napsat dobře životopis -dle požadavků,
podrobněji

10%

studium, znalost cizích jazyků

10%

cestovat, studovat nebo pracovat v
zahraničí

22%

zbytečné aktivity, neztrácet čas přivýdělky mimo obor
zápory absolventů

35%

15%

píšou špatně životopis

špatně se vyjadřují, používají klišé, mluví moc obecně

40%

připravit se na pohovor dle požadavků na
danou pozici

11%

doporučení pro zvýšení šance na přijetí

Co byste kandidátům z řad absolventů vysokých škol vzkázal/a nebo poradil/a, aby se zvýšila jejich šance, že získají u vás práci?
A naopak, od čeho, co uchazeči dělají, byste je raději v jejich zájmu odradil/a?
©Perfect Crowd 2015
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TO JE VŠE, DĚKUJEME!

QUANT
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