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Sdělení
Uplatnění absolventů jednooborové bakalářské psychologie - akademický rok 2013/14
Chtějí-li absolventi bakalářského oboru psychologie vykonávat profesi psychologa, musí
pokračovat ve studiu navazující magisterské jednooborové psychologie. Pro bakaláře,
absolventy FF OU, je situace ztížena tím, že na OU není toto magisterské studium
akreditováno a studenti musí využít nabídky jiných vysokých škol v ČR či v jiných zemích.
Z průzkumu, který byl realizován v měsících březnu 2014 až lednu 2015, vyplývá, že z 23
studentů, kteří úspěšně ukončili studium v minulém akademickém roce 2013/14, studuje dále
jednooborovou psychologii v prezenční i kombinované formě 10 absolventů: v ČR na FF UK
v Praze - 2, na FSS MU v Brně - 1, na FF UP v Olomouci – 5 (z toho 4 v kombinované formě
studia), v SR na FF UPJŠ v Košicích - 1 absolventka. Průzkumu, který probíhal na
Facebooku, se zúčastnili jen někteří absolventi, informace byly dále doplňovány
prostřednictvím 2 kontaktovaných spolupracujících respondentek. V šetření v měsících
březnu a dubnu 2014, které předcházelo zjištění faktického stavu o přijetí ke studiu
magisterské psychologie a bylo orientováno na zájem studentů o další navazující studium, 14
z oslovených uvedlo, že si podávali přihlášky na více univerzit – nejvíce směřovalo na UP
v Olomouci (která nabízí navazující kombinované studium), dále na FF UK v Praze, také na
FF a FSS v Brně, jen 1 dotázaná nechtěla dále studovat. Dva studenti se rozhodli, že si podají
přihlášky také na příbuzný obor na OU. Dotazovaní studenti byli pro studium oboru
psychologie vysoce motivovaní již při vstupu do bakalářského studia a byli si vědomi, že pro
výkon profese odborného psychologa musí získat titul magistra psychologie.
Z informací, které jsme od našich absolventů psychologie v roce 2014 obdrželi, je zřejmé,
že bylo přijato k navazujícímu studiu psychologie 10 absolventů jednooborové bakalářské
psychologie FF OU. I přesto, že zde uvedené údaje nejsou zcela objektivní, 10 přijatých
k navazujícímu studiu psychologie, tj. 43,5 % z těch, kteří ukončili studium v roce 2014,
považujeme za úspěch. Srovnáme-li s údaji z předcházejícího ročníku (historicky prvních
absolventů jednooborového bakalářského studia psychologie na FF OU), kde bylo zjištěno, že
na fakulty v ČR a SR nabízející magisterskou jednooborovou psychologii bylo v roce 2013
přijato 45 % studentů absolventského ročníku 2012/13 (Schneiderová, 2014), můžeme
konstatovat, že připravenost našich bakalářů k dalšímu studiu psychologie je na vysoké
úrovni. Přesto v uvedených průzkumech i nadále sledujeme, jak hodnotí absolventi bakalářské
studium psychologie na FF OU, seznamujeme se s jejich doporučeními i výhradami. Mnohé
připomínky slouží katedře psychologie FF OU jako podněty ke zlepšení studia psychologie
v jeho průběhu a při dalším akreditačním úsilí katedry.
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