
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

www.pwc.com/sk/hr-pulse 

 

Študentský barometer 
2012 

www.pwc.com/sk 

Aké sú očakávania študentov ohľadom ich budúcej kariéry? 
Podľa čoho si vyberajú zamestnávateľa? Aké je využitie 
sociálnych sietí pri hľadaní zamestnania? Odpovede na tieto 
a súvisiace otázky sme zisťovali v prieskume Študentský 
barometer 2012. 

Prieskum PwC medzi 
študentmi univerzít 
a vysokých škôl 
ekonomických smerov 
na Slovensku 
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Poradenská spoločnosť PwC realizovala prieskum medzi 
študentmi univerzít a vysokých škôl ekonomických smerov 
na Slovensku. 
 
Zaujímalo nás, aké sú očakávania študentov ohľadom ich 
budúcej kariéry, podľa čoho si vyberajú zamestnávateľa, 
aké je využitie sociálnych sietí pri hľadaní zamestnania 
a podobné témy. 



 
 

 

 

  

Ochota presťahovať sa za prácou do zahraničia je 
u študentov vysoká. Z prieskumu vyplynulo, že 
väčšina súčasných študentov a absolventov spája 
vývoj svojej kariéry s pobytom v zahraničí.  
 
Až 93 % študentov v dotazníku uviedlo, že zvažuje 
stráviť časť svojej kariéry v zahraničí formou 
pracovnej stáže. Vysoký, 46 percentný podiel 
študentov tiež uvádza, že sú ochotní sa za prácou 
v prípade zaujímavej ponuky presťahovať aj 
natrvalo. 
 
87 % študentov sa vyjadrilo, že od svojho 
zamestnávateľa očakáva možnosti ďalšieho 
vzdelávania. Toto zistenie na jednej strane 
poukazuje na pozitívny trend v ochote študentov sa 
ďalej vzdelávať, na druhej strane to kladie na 
zamestnávateľa určité nároky. Ako ukazuje 
prieskum, práve možnosti ďalšieho vzdelávania 
môžu byť pre študentov silným motivátorom. 
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Graf 1: Chcete sa ďalej vzdelávať? (študenti mali 

možnosť označiť viac možností) 

Očakávania ohľadom budúcej kariéry 

Jedným z dôvodov, prečo firmy na Slovensku 
majú problém dlhodobo obstáť v medzinárodnej 
konkurencii a prečo nevedia prilákať kľúčové 
talenty, alebo ich opúšťajú tie súčasné, je aj 
nedostatok príležitostí pre osobný rozvoj, 
napríklad aj v podobe podpory celoživotného 
profesijného vzdelávania. Odliv mozgov je pritom 
jedným z kľúčových problémov na našom trhu 
práce.  

Pri odchode slovenských talentov do zahraničia hrá 
dôležitú úlohu aj ich snaha o získanie čo najlepšieho 
vzdelania. To bolo jedným z dôvodov, prečo sa 
spoločnosť PwC rozhodla pred niekoľkými rokmi 
založiť vzdelávací inštitút Akadémia, ktorého 
cieľom je vychovávať budúcich lídrov zdatných po 
odbornej stránke s rozvinutými manažérskymi 
zručnosťami.  

Finančné kvalifikácie 

Medzinárodná profesijná kvalifikácia má oproti 
klasickému akademickému vzdelaniu výhodu v tom, 
že po jej ukončení sa študent stáva členom 
medzinárodných profesijných organizácií. K tým 
najznámejším profesijným kvalifikáciám 
zameraných na financie a účtovníctvo, ktoré 
Akadémia spoločnosti PwC poskytuje, patrí 
napríklad už aj na Slovensku značne rozšírená 
kvalifikácia ACCA (Association of Chartered 
Certified Accountants), či nová kvalifikácia CIMA 
(Chartered Institute of Management Accountants) 
zameraná na manažérske účtovníctvo a strategické 
plánovanie.  

Kvalifikácie v oblasti HR 

Akadémia spolupracuje s inštitútom CIPD 
(Chartered Institute of Personnel and 
Development), ktorý so 135 tisíckami členov v 120 
krajinách sveta tvorí najväčšiu svetovú profesijnú 
organizáciu, ktorá sa zameriava na výskum a 
najnovšie trendy v oblasti personálneho 
manažmentu. Slovenským odborníkom sa tým 
otvára možnosť vzdelávať sa v oblasti HR od 
základných úrovní určených pre špecialistov, ktorí 
chcú získať komplexný prehľad a znalosť 
jednotlivých HR funkcií, až po postgraduálne 
štúdium pre súčasných a budúcich manažérov.  

Viac informácií o ponuke vzdelávacieho inštitútu 
PwC Akadémia nájdete na  
www.pwcacademy.sk. 
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V českej verzii prieskumu PwC Študentský 

Barometer však len necelých 8 % študentov 

vyhľadáva pracovné ponuky na Facebooku. Toto 

zistenie môže napovedať, že študenti túto sociálnu 

sieť nespájajú so svojim pracovným, ale skôr 

súkromným životom. Študenti by však nemali 

zabúdať, že aj profil na sociálnej sieti je ich vizitkou 

a môže personalistovi slúžiť ako zdroj informácií o 

kandidátovi. 

Aké je využitie sociálnych sietí pri hľadaní zamestnania? 

Pri hľadaní práce študenti najčastejšie navštívia 

internetové pracovné servery alebo priamo stránky 

spoločností. Aj napriek tomu, že pre 93 % 

opýtaných študentov je Facebook najčastejšie 

navštevovanou sociálnou sieťou, len 10 % ho 

využíva na hľadanie informácií o spoločnosti či 

priamo na vyhľadávanie pracovných ponúk.  

Zaujímavá je aj pozícia siete LinkedIn, ktorú v 

Čechách využíva už takmer každý štvrtý študent, 

pričom na Slovensku len 12%. 



 
 

  

Najdôležitejším faktorom, podľa ktorého si študenti 
vyberajú svojho budúceho zamestnávateľa, je 
odvetvie, v ktorom pôsobí, a typ vykonávanej 
práce. Pre viac ako polovicu študentov je 
rozhodujúca prestíž značky a perspektíva 
dlhodobého uplatnenia sa u daného 
zamestnávateľa. 
 
Na druhej strane platové podmienky sú 
rozhodujúcim faktorom len u 16 % študentov, čo 
tento faktor zaradilo až na 7. miesto v poradí. 
 

Výberový proces sa stáva stále viac dialógom, 

študenti pri rozhodovaní zvažujú okrem klasických 

faktorov, ako možnosť vzdelávania (83%), náplne 

práce (75%) a platu (70%) aj ďalšie, ako napríklad 

kultúru a atmosféru v kolektíve (43%). Práca už nie 

je len miestom na kariéru a zarábanie peňazí, je 

organickou súčasťou života Generácie Y.  

 

 

 

Keď sa študenti rozhodnú pre svojho budúceho 

zamestnávateľa, chcú uňho zostať tak akurát – 

dostatočne dlho na to, aby sa naučili a získali 

skúsenosti, ale nie pridlho. Tretina študentov 

plánuje zostať u svojho prvého zamestnávateľa 3-5 

rokov a prekvapivo až 14 % študentov si svoju 

celoživotnú kariéru v ideálnom prípade spája práve 

s prvým zamestnávateľom. 
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Graf 2: Vyberte 3 dôvody, pre ktoré ste si vybral/a spoločnosť, do ktorej podáte prihlášku do 

výberového procesu? 
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výbere budúceho 
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Lojalita mladej generácie 
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Nejde už len o prácu...  V zmysle trendov typických 

pre Generáciu Y, práca sa stáva organickou 

súčasťou života, nielen miestom na kariéru a 

zarábanie peňazí ako tomu bolo v nedávnej 

minulosti. 

Čo by podľa študentov mali ich 
budúci zamestnávatelia 
komunikovať? 

Graf 3: Ktoré informácie o budúcom 

zamestnávateľovi / zamestnaní považujete za 

najdôležitejšie pred nástupom do zamestnania? 

(študenti mali možnosť označiť viac možností) 
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Odkaz odborníka PwC pre zamestnávateľov: Ako pristupovať ku 
Generácii Y? 

Oldřich Vaňous, manažér oddelenia Poradenstva pre ľudské zdroje v PwC, 
odporúča prispôsobiť prístup ku Generácii Y nasledovne: 

Snažte sa im porozumieť 

Je dôležité spoznať generačné rozdiely a venovať sa 
ich preklenutiu. Využívajte benchmarkingové techniky 
pri segmentácii zamestnancov, aby ste pochopili, čo 
nová generácia chce a ako sa jej túžby môžu líšiť od 
predstáv starších zamestnancov. Toto majte na mysli aj 
pri zostavovaní stratégie riadenia ľudského kapitálu a 
talent manažmente. 

Prispôsobte benefity 

Je dôležité, aby zamestnávateľ vysvetlil svojmu 
potenciálnemu zamestnancovi, čo mu vie ponúknuť, a 
zároveň aj to, čo za to očakáva. Buďte kreatívni pri 
zostavovaní stratégie odmeňovania a motivovaní 
miléniovej generácie. Konkrétne napríklad zvážte 
prechod od peňažných prémií k iným atraktívnym 
benefitom. Pamätajte, že väčšinu mladých láka 
možnosť prispôsobenia benefitov.   

Poskytnite im možnosť rozvoja 

Manažéri musia skutočne pochopiť osobné i pracovné 
ciele miléniovej generácie. Dajte im možnosť  
napredovať a získavať rôzne skúsenosti napríklad 
prostredníctvom častejšieho zadávania  rôznorodých 
projektov a úloh alebo formou job rotation. Nabádajte 
ich k tomu, aby neváhali prísť s novými nápadmi na 
zjednodušenie procesov a podporujte ich pri realizovaní 
vlastnej kreativity.  

Miléniová generácia veľmi túži pracovať v zahraničí a to 
je potenciálny zdroj pre firmy, ktoré sa orientujú na 
globálny rast. Aj menej lákavé lokality môžu byť 
dôležitým míľnikom na kariérnej ceste.  

Zároveň je potrebné využiť každú možnosť zostaviť 
tímy zo zástupcov rôznych generácií. 

Dajte im vedieť, ako sú na tom 

Miléniová generácia sa dožaduje a váži si pravidelnú 
spätnú väzbu. Na rozdiel od minulosti, kedy boli 
zamestnanci hodnotení na ročnej báze, miléniová 
generácia chce vedieť, ako je na tom, oveľa častejšie. 
Poskytnite im objektívnu spätnú väzbu v reálnom čase 
a zdôraznite im ich pozitívny prínos alebo zlepšenie v 
kľúčových kompetenciách. 

Umožnite im učiť sa 

Miléniová generácia chce získavať skúsenosti. Ak sa 
vaša firma orientuje na rozvoj ľudí na vyšších 
pozíciách, môžete riskovať stratu budúcich talentov, 
pokiaľ mladej generácii neposkytnete dostatočné 
príležitosti pre rozvoj. Vybudujte a monitorujte efektivitu 
mentoringových programov popri iných formách 
vzdelávania. 

 

Dajte im slobodu 

Miléniová generácia chce flexibilitu. Pracuje dobre, 
keď má jasné inštrukcie a konkrétne ciele. Ak viete, 
čo chcete, dokedy a prečo, a kde a ako sa to má 
zrealizovať, dajte im slobodu a možnosť flexibilne 
rozložiť svoj pracovný čas. Záleží na tom, či pracujú 
z domu alebo kaviarne, ak je to miesto, kde sú mladí 
zamestnanci najproduktívnejší? Stanovte termíny a 
ak ich dodržia, neznepokojujte sa veľmi nad taktikou, 
ktorú použili a časom, kedy začali či skončili 
pracovať. 

Umožnite im rýchlejší kariérny postup 

V minulosti závisel kariérny postup od seniority 
pozície a počtu odpracovaných rokov. Miléniová 
generácia tak však nerozmýšľa. Kladie väčší dôraz 
na dosiahnuté výsledky než na dĺžku praxe a často 
je frustrovaná časom, ktorý sa vyžaduje na postup v 
kariérnom rebríčku. Chce postupovať rýchlejšie, než 
boli zvyknuté staršie generácie. Prečo teda 
neumožniť rýchlejší postup tým, ktorí na to majú 
potenciál? Tu existuje relatívne jednoduché riešenie 
– napríklad pridanie nových kariérnych úrovní, 
stupňov, či iných “označení” môže neraz postačovať 
na splnenie očakávaní mladých ľudí. 

Rátajte s tým, že mladí budú odchádzať 

Fluktuácia miléniovej generácie bude rozhodne 
vyššia, než u iných generácií. Dôvodom je najmä 
skutočnosť, že mnohí mladí ľudia pri hľadaní svojho 
prvého zamestnania pristúpili na kompromis. Je 
potrebné, aby ste pri zostavovaní svojich plánov brali 
túto skutočnosť do úvahy. 

Komunikujte s nimi korektne 

Existuje výrazný rozdiel medzi predstavou a realitou, 
čo sa týka prísľubov zamestnávateľov ohľadom  
zosúladenia osobného a pracovného života. Ak si 
zamestnávatelia chcú získať miléniovú generáciu, 
mali by sa zamerať na odkazy, ktoré komunikujú a 
konfrontovať ich s realitou, s ktorou sa zamestnanci 
stretávajú. 
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Informácie o prieskume 
PwC Študentský 
barometer 2012 
 

Prieskum realizovala poradenská 

spoločnosť PwC medzi študentmi univerzít 

a vysokých škôl ekonomických smerov na 

Slovensku. Oslovení študenti odpovedali 

prostredníctvom on-line dotazníka v období 

od novembra 2011 do augusta 2012. 

Prieskumu sa zúčastnilo 437 študentov 

vysokých škôl a univerzít ekonomického 

zamerania na Slovensku. 
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+421 2 59350 137 

vanda.sinkova@sk.pwc.com 
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Recruitment Senior Specialist, PwC 
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