
Nejběžnější možnosti, kam 

po škole – přehled variant 
 

1. Ukončení střední školy 

1.1 Plné absolvování střední školy 

KLADY ZÁPORY 

- máte doklad o ukončeném studiu 

- získali jste maximum znalostí 

- čím vyšší stupeň vzdělání, tím lepší 

šance uplatnění na trhu práce 

- teoretická příprava pár let trvala 

- může chybět praxe 

- člověk nebyl tak samostatný, neměl 

zatím vyšší výdělky 

- někdy musel do studia i nějaké 

finance investovat 

 

1.2 Předčasné ukončení střední školy 

KLADY ZÁPORY 

- dříve se osamostatníte 

- dříve máte možnost výdělku 

- očekávaný problém na trhu práce – 

problém lépe placenou práci sehnat 

 

 

2. Další, navazující studium 

KLADY ZÁPORY 

- rozšíříte si teoretické znalosti 

- máte možnost změnit zaměření 

studia 

- čím vyšší vzdělání, tím větší šance 

uplatnění na trhu práce 

- prodloužená teoretická příprava 

- může chybět praxe 

- samostatnost se dále odkládá, stejně 

tak i možnost vyšších výdělků 

- někdy je nutná finanční investice do 

dalšího studia 

 



3. Studium + práce 

KLADY ZÁPORY 

- získání teoretických znalostí i 

potřebné praxe najednou 

- výhoda při ucházení se o 

zaměstnání oproti absolventům bez 

praxe 

- snáze se vám bude učit teorie, když 

bude propojená s praxí 

- časově a někdy i finančně náročné 

- většinou preferujete jednu aktivitu 

na úkor druhé (např. více pracujete, 

než studujete, nebo naopak) 

  

4. Zaměstnání hned po škole 

KLADY ZÁPORY 

- jste zajištěni, ve stabilní situaci 

- možnost se zaškolit a učit se od 

zkušenějších – získávat tak vlastní 

zkušenosti 

- možnost zaměstnaneckých benefitů 

- možnost kariérního růstu 

- možné nižší výdělky 

- nutnost respektovat zaměstnavatele 

– cizí pravidla 

- nutnost se přizpůsobit kolektivu 

v zaměstnání 

- někdy není možná 100% 

seberealizace – musíte se 

přizpůsobit 

- menší časová svoboda, méně času 

 

5. Podnikání hned po škole 

KLADY ZÁPORY 

- vyšší časová flexibilita 

- možnost vyšších výdělků 

- možnost seberealizace 

- práce na tom, co vás baví 

- vlastní výběr, s kým chcete 

pracovat 

- vyšší časová náročnost 

- nejistota příjmů 

- hůře se odděluje pracovní a rodinný 

život 

- riziko, že nebudete dostatečně znalí 

práva (legislativy) 

Zdroj: e-kariera+, Adaptace absolventa na přechod ze školy do zaměstnání 

Pozn.: Každá varianta má dále své individuální klady a zápory. Vždy záleží na více proměnných, nic není 

jen černé / bílé. Např. někdy můžete mít hned po škole v určitém zaměstnání daleko větší výdělky než až 

po vysoké v jiném zaměstnání, a naopak. 


