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1. Úvodem 

Metodický materiál k využívání informačního obsahu sekce Absolventi a trh práce 
je jedním z výstupních materiálů projektu MŠMT Kariérové poradenství v podmínkách 
kurikulární reformy (VIP Kariéra II – KP), který je financován Evropským sociálním fondem 
a státním rozpočtem České republiky. 

Hlavním účelem tohoto materiálu je přispět k efektivnějšímu využití obsahu sekce 
Absolventi škol a trh práce. 

 

2. Obsah, cíle a struktura 

2.1. Cíle a struktura ISA+1 

Cíle ISA+ 

ISA+ je informační systém o uplatnění absolventů škol na trhu práce. Hlavním cílem 
ISA+ je nabídnout uživatelům kvalitní informační základnu opírající se o monitoring 
kvalifikačních potřeb trhu práce jako podporu při kariérovém rozhodování, tedy 
rozhodování o jejich vzdělávací a profesní dráze. ISA+ má za cíl nabídnout širokému okruhu 
zájemců komplex informací, rad a doporučení využitelných a významných při kariérovém 
rozhodování, být vlastním informačním zdrojem a podpůrným informačním 
a poradenským nástrojem, stejně tak i metodickou podporou pro poskytovatele informací 
a poradenství v této oblasti. 

Informační systém poskytuje podporu v následujících okruzích:  

 vzdělávací nabídka středních, vyšších i vysokých škol, vč. nabídky ŠVP (sekce Kam na 
školu – obory, školy a profese), 

 situace absolventů škol na trhu práce (sekce Absolventi škol a trh práce),  

 možnosti řešení problémů souvisejících se vzděláváním (sekce Jak na to – rady 
a doporučení), 

  podpora znevýhodněných a prevence předčasných odchodů ze vzdělávání (sekce Bez 
bariér až na trh práce),  

 názorný pohled na pracovní činnosti a obory odborného vzdělání; profitest – pomoc při 
výběru povolání (sekce Kam na školu – obory, školy a profese), 

 knihovna elektronických publikací – analytických studií k nejrůznějším specifickým 
tématům problematiky uplatnitelnosti absolventů na trhu práce (sekce Absolventi a trh 
práce) 

ISA+ nabízí informační podporu: 

 žákům základních škol při volbě oboru vzdělání a výběru střední školy, 

 žákům středních škol při rozhodování o pokračování ve vzdělávání a při přechodu na trh 
práce,  

 výchovným-kariérovým poradcům a učitelům při poskytování kariérového poradenství 
a výuce témat Člověk a světa práce,  

 managementu škol při úpravách vlastní vzdělávací nabídky a tvorbě školních 
vzdělávacích programů, 

 pracovníkům orgánů státní správy a samosprávy při projektování struktury škol a oborů 
vzdělání, 

 zaměstnavatelům při zjišťování informací o vzdělávacích programech škol 
a připravovaných absolventech.  

                                                
1 Označení „+“ odlišuje informační systém vytvořený v rámci projektu VIP Kariéra II – KP od systému 

používanému v předchozím projektu; zachování původní značky ISA bylo účelné vzhledem k zachování image 
webu www.infoabsolvent.cz. 
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Struktura ISA+ 

Informační systém obsahuje čtyři relativně nezávislé sekce, které společně vytvářejí 
komplex podpůrných informací využitelných při řešení nejrůznějších situací během kariérové 
dráhy člověka.  

Obr. 1: Základní architektura informačního systému, kterou tvoří čtyři hlavní sekce  

 

Úvodní strana systému ISA+ (http://www.infoabsolvent.cz) je koncipována jako 
rozcestník ke všem informacím, které Informační systém o uplatnění absolventů škol na trhu 
práce (zkráceně ISA+) obsahuje. Čtyři tematické sekce jsou reprezentovány čtyřmi 
různobarevnými panely:  

 červený panel Kam na školu (se vzdělávací nabídkou, filmovými ukázkami 
z reálného pracovního a školního prostředí a profitestem – orientačním testem pro 
volbu oboru),  

 oranžový panel Absolventi a trh práce (sekce obsahující informace o uplatnění 
absolventů a charakteristikách trhu práce – o přechodu absolventů na trh práce 
(uplatnění v oboru, využití vzdělání), požadavků a potřeb zaměstnavatelů, 
nezaměstnanosti absolventů škol atd., a to v zestručněné formě dynamických 
a statických stránek a také ve formě komplexních publikací, které jsou k dispozici ke 
stažení), 

 zelený panel Bez bariér až na trh práce (sekce zacílená na problematiku zdravotně 
a sociálně znevýhodněných, předčasné odchody ze vzdělávání, příklady dobré 
praxe), 

 modrý panel Jak na to, rady a doporučení (zaměřený na kariérové poradenství). 

Kliknutím na jeden z barevných panelů rozbalíte nabídku dílčích témat všech čtyř sekcí. 
Aktuálně vybraná sekce je vždy zvýrazněna béžovým podbarvením. Dál postupujte kliknutím 
na některé z témat v rozbalené nabídce. 

Úplná nabídka úvodní stránky systému ISA+ obsahuje také: 

- oddíl Vybrali jsme pro Vás, ve kterém lze navolit cílovou skupinu pro potřebné 
informace (např. žáci ZŠ a rodiče) a vstoupit do některého z předvybraných témat.  

http://www.infoabsolvent.cz/
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Obr. 2: Možnosti volby cílové skupiny 

 

- Novinky na webu (v dolní části úvodní strany) upozorňují na nově vydané publikace 
a na aktualizaci nové vzdělávací nabídky všech středních a vyšších odborných škol.  

- V zápatí najdete odkaz na podrobnější informace o projektu, adresu Národního 
ústavu pro vzdělávání a kontakty na poradnu Centra kariérového poradenství NÚV, 
v otázkách volby vzdělávací cesty.  

Tvůrcem obsahové náplně ISA+ je tým Národního ústavu pro vzdělávání. Obsah je 
pravidelně aktualizován a doplňován o nové studie a statické stránky z výzkumných šetření. 

2.2. Struktura sekce Absolventi škol a trh práce 

Sekce Absolventi škol a trh práce je především informační základnou disponující řadou 
informací a poznatků z oblasti vzdělávání, vývoje počtu žáků, uplatňování získaného 
vzdělání v praxi, využití vzdělání, přechodu absolventů středních škol do terciéru, dále 
z oblasti zaměstnaností a nezaměstnaností absolventů škol a výsledků šetření požadavků 
zaměstnavatelů získaných prostřednictvím řady kvantitativních i kvalitativních šetření. Cílem 
je podchytit hlavní problémy v těchto oblastech, v rámci možností v kontextu vývojových 
trendů trhu práce. 

K přehledu témat obsažených v sekci Absolventi škol a trh práce se dostanete 
kliknutím na oranžový panel na úvodní stránce nebo kdekoliv v systému kliknutím na 
Absolventi škol a trh práce v navigačním menu pod barevným proužkem v záhlaví stránek. 

Obr. 3: Struktura sekce Absolventi škol a trh práce 

 

Objeví se rozcestník s barevnými záložkami, představujícími hlavní témata, z nichž jste 
si vybrali v předchozím kroku. Vlevo můžete zaškrtnout cílovou skupinu nebo zaškrtnutí 
kliknutím do příslušného čtverečku zrušit. Uprostřed je výčet dílčích témat, která můžete 

Záložky s hlavními tématy  

Přehled dílčích témat 

Cílové skupiny 

Statické a dynamické stránky 
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rozbalit kliknutím na některé z nich. Objeví se přehled souvisejících statických a dynamických 
stránek.  

Hlavní výstupy, se kterými lze pracovat, jsou:  

- statické stránky  – stručné články shrnující nejdůležitější informace 
z výzkumných šetření a analytických studií, 

- dynamické stránky  – věnují se jednotlivým odborným tématům; pracují 
interaktivně (obsahují navíc ovládací prvky, které umožňují zobrazit pouze takové 
informace, o které se zajímáte) a jsou použity tehdy, kdy by byl vzhledem k velkému 
objemu dat pouhý článek příliš obsáhlý a složitý, 

- publikace ke stažení – plné znění analytických studií k tématu Absolventi škol a trh 
práce. 

V závěru stránek lze často nalézt odkaz na zdrojové analytické studie, v nichž se lze 
k danému tématu dozvědět více, a odkazy na další statické či dynamické stránky, které 
poskytují informace k dané problematice. 

Jednotlivé stránky lze vytisknout nebo uložit jako dokument MS Word (ikonky k těmto 
možnostem jsou umístěny vpravo nahoře vedle hlavního nadpisu). 

Obr. 4: Umístění ikonek pro možnost vytištění nebo uložení statické stránky 

 

 

Vyskytují se zde dva základní typy informací: 

- kvantitativní, statistické informace mapující problematiku v komplexním přehledu (např. 
v národním měřítku nebo v evropském kontextu) a informace poskytující základní přehled 
v oblasti uplatnitelnosti absolventů škol na trhu práce (např. míra nezaměstnanosti 
absolventů škol podle oborů vzdělání nebo vývoj počtů a podílů žáků v jednotlivých 
kategoriích vzdělání středních a vyšších odborných škol). Jde o konkrétní hodnoty, které lze 
využít jako zdrojová data pro další studium dané problematiky. 

- kvalitativní informace získané prostřednictvím řady specifických šetření založených na 
průzkumu subjektivních hodnocení situace jednotlivými respondenty s použitím definované 
škály. Údaje zjištěné v rámci šetření byly statisticky zpracovány a analyzovány. Výsledky 
analýz byly pro ISA upraveny do podoby statistických a dynamických stránek a analytických 
studií (např. hodnocení spokojenosti absolventů s odbornou přípravou ve vystudovaném 
oboru nebo názory zaměstnavatelů o kompetencích, které by měly školy u svých žáků 
a studentů více rozvíjet). 

Cílové skupiny – komu jsou informace z této sekce zejména určené: 

- žákům základních škol a jejich rodičům, všem zájemcům o studium – mohou zde 
získat podrobnější informace o mnoha aspektech souvisejících s výběrem volby oboru 
vzdělání a možnostech uplatnění na trhu práce. Potřebné informace získají zejména 
v podsekci Vzdělávání a volba oboru (např. počty nově přijatých do 1. ročníků středních 
a vyšších odborných škol, podíly absolventů středních škol hlásících se ke studiu na vyšších 
odborných a vysokých školách a jejich úspešnost při přijímacím řízení, ale i hodnocení 
spokojenosti absolventů s odbornou přípravou ve vystudovaném oboru), Využití vzdělání 
(např. spokojenost absolventů škol v zaměstnání s platem, pracovními podmínkami, se 
zajímavostí práce, využitím kvalifikace, perspektivou firmy, jistotou pracovního místa), 
v podsekci Nezaměstnanost (míra nezaměstnanosti absolventů z hlediska úrovně vzdělání 
a skupin oborů vzdělání) a Požadavky zaměstnavatelů (např. profese a obory, které jsou 
z pohledu zaměstnavatelů nejvíce potřebné). 

Možnosti tisku a 
uložení statických stránek 
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- žákům a absolventům SŠ, všem zájemcům o pracovní uplatnění – mohou zde 
získat informace o možnostech uplatnění na trhu práce, o perspektivě vývoje z hlediska 
českého i evropského trhu práce. Užitečné poznatky naleznou především v podsekcích 
Požadavky zaměstnavatelů (např. na co kladou zaměstnavatelé působící v jednotlivých 
sektorech hospodářství při přijímání absolventů největší důraz a hlavní důvody, proč se 
zaměstnavatelé vyhýbají přijímání absolventů škol nebo naopak důvody, které je vedou 
k rozhodnutí pro přijetí absolventů), dále v podsekci Využití vzdělání (např. o podílech 
absolventů škol, kteří se uplatnili ve vystudovaném oboru, a také o nejčastějších důvodech 
pro odchod z vystudované profese do jiného oboru) a Nezaměstnanost (míra 
nezaměstnanosti absolventů z hlediska úrovně vzdělání a skupin oborů vzdělání). 

- pedagogickým a poradenským pracovníkům – nabízí se zde ucelený soubor 
informací využitelných v jejich činnosti, rozšiřování jejich znalostního portfolia a mapování 
situace postavení absolventů na trhu práce. Obsah všech podsekcí lze využít s ohledem na 
vykonávanou činnost, zejména podsekci Vzdělávání a volba oboru (např. motivace žáků 
pro volbu oboru, podle jakých kritérií si obor zvolili a co od studia vybraného oboru očekávali, 
nebo úspěšnost absolventů SŠ při přijímacím řízení ke studiu na VOŠ a VŠ podle skupin 
oborů), podsekci Požadavky zaměstnavatelů (např. profese a obory, které jsou z pohledu 
zaměstnavatelů nejvíce potřebné), Nezaměstnanost (informace o nezaměstnanosti 
absolventů z hlediska úrovně vzdělání a skupin oborů vzdělání), ale také podsekci Využití 

vzdělání (např. zda a s čím jsou absolventi škol spokojeni v zaměstnání nebo shoda 
dosaženého vzdělání a vykonávaného zaměstnání, tj. zda absolventi škol využívají 
kvalifikaci získanou na střední škole ve svém nynějším zaměstnání). 

- zaměstnavatelům, představitelům oborů, pracovníkům úřadů práce – mohou zde 
najít užitečné informace, zejména pak v sekci Využití vzdělání (obsahující závěry z řady 
šetření mapujících hodnocení absolventů jednotlivých oborů vzdělání v souvislosti s jejich 
úspěšností na trhu práce), Vzdělávání a volba oboru (hodnocení spokojenosti absolventů 
s výběrem studijního oboru a školy), Zaměstnanost (struktura zaměstnanosti v České 
republice podle dosaženého vzdělání a srovnání s EU), Nezaměstnanost (obsahující 
informace o nezaměstnanosti absolventů z hlediska úrovně vzdělání, skupin oborů vzdělání 
i profesního zaměření) a Požadavky zaměstnavatelů (např. profese a obory, které jsou 
z pohledu zaměstnavatelů nejvíce potřebné). 

 

3. Hlavní témata sekce Absolventi a trh práce 

3.1. „Vzdělávání a volba oboru“ 

Obr. 5: Struktura hlavního tématu „Vzdělávání a volba oboru“ 
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Hlavní téma (podsekce) Vzdělávání a volba oboru poskytuje informace: 

- o vývoji počtů a podílů žáků v jednotlivých kategoriích vzdělání středních a vyšších 
odborných škol v posledních deseti letech,  

- o vývoji počtů absolventů jednak v jednotlivých kategoriích vzdělání, jednak ve skupinách 
oborů vzdělání středních i vyšších odborných škol v posledních čtyřech letech, 

- o počtech nebo podílech nově přijatých do 1. ročníků, a to ve dvojím znázornění – 
ve vybraném druhu (kategorii) vzdělání nebo ve vybrané skupině oborů, 

- o podílech absolventů středních škol hlásících se ke studiu na vyšších odborných 
a vysokých školách, o jejich úspěšnosti při přijímacím řízení a také podíly absolventů, 
kteří předčasně ukončují studium na vysokých školách, 

- o důvodech absolventů pro volbu studijního oboru, který absolvovali, spokojenosti 
s výběrem oboru i školy a v případě nespokojenosti s volbou oboru také její příčiny, 

- o hodnocení spokojenosti absolventů s odbornou přípravou ve vystudovaném oboru 
a jejich hodnocení úrovně získaných kompetencí, 

- ze strany zaměstnavatelů – o formách spolupráce zaměstnavatelů se školami, názory 
zaměstnavatelů o kompetencích, které by měly školy u svých žáků a studentů více 
rozvíjet a také jejich názory na to, co očekávají od školského systému. 

3.2. „Využití vzdělání“ 

Obr. 6: Struktura hlavního tématu „Využití vzdělání“ 

 

Hlavní téma (podsekce) Využití vzdělání poskytuje informace: 

- o podílu absolventů středních a vyšších odborných škol se zájmem pracovat 
ve vystudovaném oboru, 

- o spokojenosti absolventů škol v zaměstnání s platem, pracovními podmínkami, 
zajímavostí práce, využitím kvalifikace, perspektivou firmy, jistotou pracovního místa 
(podle stupně i oboru získaného vzdělání), 

- o podílech vyučených i absolventů maturitních oborů, kteří se uplatnili ve vystudovaném 
oboru, a o nejčastějších důvodech pro odchod z vystudované profese do jiného oboru, 

- o využití kvalifikace absolventů získané na střední škole v jejich nynějším zaměstnání, 
tj. o hodnocení shody získaného vzdělání a vykonávaného zaměstnání, zda absolventi 
pracují na pozicích, které odpovídají jejich úrovni a oboru vzdělání, 

- o EUROPASSu, tj. dodatku k osvědčení uznání kvalifikace, který je školám nabízen 
v českém jazyce a jednom cizím jazyce (angličtině, němčině, francouzštině). 
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3.3. „Požadavky zaměstnavatelů“ 

Obr. 7: Struktura hlavního tématu „Požadavky zaměstnavatelů“ 

 

Hlavní téma (podsekce) Požadavky zaměstnavatelů nabízí zajímavá zjištění: 

- o tom, které znalosti, schopnosti a dovednosti jsou pro úspěšné zahájení pracovního 
života nejvíce potřebné, a to na základě toho, jak hodnotí jejich důležitost 
zaměstnavatelé z jednotlivých sektorů (zaměstnavatelé působící v oblasti průmyslu 
a stavebnictví, ve službách a také v sektoru informací, financí a vzdělávání, 
tj. v kvartéru), 

- o tom, jakou důležitost mají vybrané znalosti, dovednosti a schopnosti absolventů pro 
jejich úspěšné uplatnění na trhu práce podle zkušeností pracovníků úřadů práce 
a pracovníků personálních agentur, 

- na co kladou zaměstnavatelé působící v jednotlivých sektorech hospodářství při přijímání 
absolventů největší důraz a hlavní důvody, proč se zaměstnavatelé vyhýbají přijímání 
absolventů škol, nebo naopak důvody, které je vedou k rozhodnutí pro přijetí absolventů, 

- názory pracovníků personálních agentur o příčinách úspěšnosti a neúspěšnosti 
uchazečů o zaměstnání, 

- o vybraných požadovaných osobnostních vlastnostech a dovednostech vyjádřených 
zaměstnavateli v inzertní nabídce zaměstnání v denním tisku a na internetu, 

- o požadavcích zaměstnavatelů na stupeň vzdělání u hlavních profesních tříd v inzertní 
nabídce zaměstnání v denním tisku a na internetu, 

- o nejžádanějších profesních skupinách podle inzertní nabídky zaměstnání v denním tisku 
a na internetu a o profesích a oborech vzdělání, kterých je, podle výpovědí samotných 
zaměstnavatelů v dotazníkovém šetření, na trhu práce nedostatek, a těch, které považují 
z hlediska budoucnosti za perspektivní, 

- o nejčastějších způsobech vyhledávání nových pracovníků (podle hodnocení 
zaměstnavatelů z jednotlivých sektorů),  

- o finančním ohodnocení nabízeném v inzertní nabídce zaměstnání v denním tisku a na 
internetu, 

- změny ve vývoji inzertní nabídky v čase (vliv ekonomické krize v roce 2008) – počet 
inzerátů, požadavků zaměstnavatelů, struktura nabídky zaměstnání podle profesních 
skupin. 
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3.4. „Nezaměstnanost“ 

Obr. 8: Struktura hlavního tématu „Nezaměstnanost“ 

 

Hlavní téma (podsekce) Nezaměstnanost poskytuje informace: 

- o počtech nezaměstnaných absolventů škol, 

- o míře nezaměstnanosti absolventů (kolik procent absolventů zůstalo bez zaměstnání 
a přihlásilo se do evidence na úřadech práce), a to z hlediska úrovně vzdělání a skupin 
oborů vzdělání, 

- srovnání míry nezaměstnanosti mladých a celkové nezaměstnanosti (a jejího vývoje) 
u nás a ve vybraných státech EU. 

3.5. „Zaměstnanost“ 

Obr. 9: Struktura hlavního tématu „Zaměstnanost“ 

 

Hlavní téma (podsekce) Zaměstnanost poskytuje: 

- informace o profesní struktuře absolventů a všech ekonomicky aktivních osob 
(zaměstnaní i nezaměstnaní) podle dosaženého vzdělání, 

- vybrané informace o postavení mladých na trhu práce v ČR a EU, 
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- informace umožňující srovnání vývoje podílu zaměstnaných osob se státy EU podle 
odvětví, podle profesních skupin, podle stupně dosaženého vzdělání, 

- informace k 60 profesním skupinám, a to o vývoji zaměstnanosti a její struktuře v České 
republice a pro srovnání také v Evropské unii, 

- informace k 24 skupinám odvětví, a to o vývoji zaměstnanosti a její struktuře v České 
republice a pro srovnání také v Evropské unii. 

3.6. „Publikace“ 

Obr. 10: Struktura hlavního tématu „Publikace“ 

 

Hlavní téma (podsekce) Publikace obsahuje všechny analytické studie, které jsou 
k tématu Absolventi a trh práce doposud vydané. Pro přehlednost jsou rozčleněny podle 
témat, přičemž nejprve se zobrazí ty nejaktuálnější v rámci zvoleného tematického okruhu 
a teprve v odkazu „Všechny“ si můžete prohlédnout kompletní seznam. Kliknutím na název 
publikace se přesunete na stránku s anotací a elektronickou verzí publikace ke stažení 
(souborem ve formátu pdf). 
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4. Obsahové zaměření hlavních témat sekce Absolventi a trh práce 

4.1. Volba a vztah k oboru 

Hlavní téma Vzdělávání a volba oboru, podtéma Volba a vztah k oboru 

Obr. 11: Umístění informací k oblasti „Volba a vztah k oboru“ 

 

Volba povolání je velmi široký pojem, o kterém se mluví v souvislosti s rozhodováním o: 

 studiu nebo přípravě na povolání (někdy je jako volba povolání označována 
i příprava žáků na toto rozhodování v rámci vyučování), 

 konkrétním povolání, 

 celé profesní dráze. 

Volba povolání u žáků základních škol představuje obvykle rozhodování o celkové 
profesní orientaci, hledání vhodného studijního či učebního oboru a výběr konkrétní 
střední školy. Přestože volba povolání není nezvratným aktem, jakákoliv změna původního 
rozhodnutí je spojena s vynaložením značného úsilí s nejistým výsledkem.2 Výstižně je tato 
situace popsána v učebnici praktických činností:3 „Je to podobné jako na nádraží. Jakmile 
vstoupíte do určitého vlaku, můžete sice během jízdy přestoupit a rozhodovat tak o své další 
trase, ale základní směr vaší jízdy už je dán. Čím více jej budete chtít změnit, tím více úsilí 
vás to bude stát.“ 

Údaje v této sekci jsou založeny na vyjádření absolventů středních a vyšších odborných 
škol v období 3 let od ukončení studia. Při hodnocení je potřebné brát v úvahu, že menší 
rozdíly mezi obory nejsou příliš významné.  

 Motivace žáků pro volbu oboru (DS) – obsahuje zjištění, co zájemce o studium 
středních a vyšších odborných škol vedlo k výběru studijního oboru, podle 
jakých kritérií si obor zvolili a co od studia vybraného oboru očekávali. Porovnáním 

                                                
2 HLAĎO, Petr. Příručka k volbě povolání aneb Co by měl znát výchovný poradce na základní škole. Jihlava: 

Vysočina Education, 2014. 
3 STRÁDAL, Jiří. Praktické činnosti pro 6.–9. ročník základních škol: příprava na volbu povolání. 2., upr. vyd. 

Praha, 2007, 80 s. ISBN 978-807-1689-317. 
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údajů za vybranou úroveň vzdělání a obor lze zjistit podíl studentů, kteří si vybrali 
svůj studijní obor například z důvodu zájmu o obor, snadného uplatnění na trhu 
práce, dobrého finančního ohodnocení nebo se hlásí na tento obor, protože 
předpokládají, že není náročný, případně proto, že na základní škole měli špatné 
studijní výsledky a nebyli přijati do jiného oboru.  

 Hodnocení a informace se zobrazí po výběru:  
o úrovně vzdělání: vyučení, maturita nebo vyšší odborná škola 
o oboru (resp. skupiny) vzdělání – pro jednotlivé úrovně vzdělání jsou k výběru 

jiné obory vzdělání  

 Spokojenost absolventů škol s volbou oboru – hodnocení spokojenosti 
absolventů s vybraným oborem, tzv. míra identifikace s oborem, která udává 
procento absolventů daného oboru, kteří by si v případě možnosti zopakovat svoji 
studijní volbu znovu zvolili stejný obor. Hodnocení míry identifikace s oborem je 
doplněno i o hlavní důvody, proč by absolventi raději studovali jiný obor. 

 Příčiny nespokojenosti absolventů s oborem (DS) – v prvním grafu lze zjistit 
spokojenost absolventů s oborem. Zobrazí se zde procenta absolventů, kteří by si 
znovu zvolili stejný obor vzdělání, což v podstatě ukazuje na spokojenost absolventů 
s jejich oborem vzdělání (lze porovnat se spokojeností absolventů ostatních oborů). 
Tabulka níže pak obsahuje podíly absolventů, kteří s oborem nejsou spokojeni 
a raději by si vybrali jiný obor studia, a nejčastější důvody jejich 
nespokojenosti. Na stránce jsou uvedeny i podrobnější důvody, proč by absolventi 
zvolili jiný obor studia (opět s možností srovnání s absolventy jiných oborů). 

 Hodnocení a informace se zobrazí po výběru:  
o úrovně vzdělání: vyučení, maturita nebo vyšší odborná škola 
o oboru (resp. skupiny) vzdělání – pro jednotlivé úrovně vzdělání jsou k výběru 

jiné obory vzdělání 

Prospěšné informace, které mohu být nápomocné při volbě oboru, lze nalézt také 
v tematické oblasti téma Vzdělávání a volba oboru, podtéma Hodnocení vzdělávání, např.: 

 Spokojenost absolventů se získaným vzděláním (DS) – obsahuje hodnocení 
spokojenosti absolventů škol s úrovní odborné přípravy a získaných klíčových 
kompetencí. 

Téma Využití vzdělání, podtéma Využívají absolventi škol své vzdělání? 

 Zájem absolventů pracovat ve vystudovaném oboru – zájem absolventů škol začít 
pracovní dráhu ve svém oboru v období před ukončením studia – absolventi 
středního vzdělání s výučním listem, s maturitní zkouškou a absolventi VOŠ i podle 
skupiny oborů vzdělání. 

Publikace: 
Přechod absolventů vyšších odborných škol do praxe a jejich uplatnění (Šetření názorů 
absolventů VOŠ tři roky po ukončení studia) 
Přechod absolventů středních škol na trh práce – vybrané skupiny maturitních a učebních oborů 
Přechod absolventů SOŠ do praxe a jejich uplatnění – I. etapa 
Přechod absolventů VOŠ do praxe a jejich uplatnění – I. etapa 

Další doporučené publikace: 
Vývoj vzdělanostní a oborové struktury žáků a studentů ve středním a vyšším odborném 
vzdělávání v ČR a v krajích ČR a postavení mladých lidí na trhu práce ve srovnání se 
stavem v EU – 2014/15 
Nezaměstnanost absolventů škol se středním a vyšším odborným vzděláním – 2013 

http://www.infoabsolvent.cz/Temata/PublikaceAbsolventi?Stranka=9-0-98&NazevSeo=Prechod-absolventu-vyssich-odbornych-skol-do-praxe-
http://www.infoabsolvent.cz/Temata/PublikaceAbsolventi?Stranka=9-0-98&NazevSeo=Prechod-absolventu-vyssich-odbornych-skol-do-praxe-
http://www.infoabsolvent.cz/Temata/PublikaceAbsolventi?Stranka=9-0-96
http://www.infoabsolvent.cz/Temata/PublikaceAbsolventi?Stranka=9-0-11&NazevSeo=Prechod-absolventu-SOS-do-praxe-a-jejich-uplatneni-
http://www.infoabsolvent.cz/Temata/PublikaceAbsolventi?Stranka=9-0-14&NazevSeo=Prechod-absolventu-VOS-do-praxe-a-jejich-
http://www.infoabsolvent.cz/Temata/PublikaceAbsolventi?Stranka=9-0-100
http://www.infoabsolvent.cz/Temata/PublikaceAbsolventi?Stranka=9-0-100
http://www.infoabsolvent.cz/Temata/PublikaceAbsolventi?Stranka=9-0-100
http://www.infoabsolvent.cz/Temata/PublikaceAbsolventi?Stranka=9-0-82&NazevSeo=Nezamestnanost-absolventu-skol-se-strednim-a-
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4.2. Informace o počtech žáků a absolventů 

Hlavní téma Vzdělávání a volba oboru, podtéma Počty žáků a absolventů 

Obr. 12: Umístění informací k oblasti „Informace o počtech žáků a absolventů škol“ 

 

 Počty a podíly nově přijatých žáků – obsahuje informace o vývoji počtů a podílů 
žáků nově přijímaných do 1. ročníků v jednotlivých kategoriích vzdělání středních 
a vyšších odborných škol v posledních deseti letech. 

 Oborová struktura žáků v SŠ a VOŠ (DS) – vývoj oborové struktury žáků 
přijatých do 1. ročníků ve středním a vyšším odborném vzdělávání. 

 Hodnocení a informace se zobrazí po výběru:  
o druhu (kategorie) vzdělání – obory poskytující: střední vzdělání s výučním 

listem (H a E), střední vzdělání s maturitní zkouškou – odborné (M), střední 
vzdělání s maturitní zkouškou a odborným výcvikem (L0), střední vzdělání 
(E+H+M+L0), střední vzdělání s maturitní zkouškou – nástavbové studium 
(L5), vyšší odborné vzdělání (N) 

o skupiny oborů – pro jednotlivé úrovně vzdělání jsou k výběru jiné skupiny 
oborů vzdělání 

o zobrazení – počtů a podílů 

 Vývoj počtu absolventů SŠ a VOŠ – obsahuje informace o vývoji počtů 
absolventů jednak v jednotlivých kategoriích vzdělání, jednak ve skupinách oborů 
vzdělání středních i vyšších odborných škol v posledních čtyřech letech. 

Navazující informace na samotný proces vzdělávání lze nalézt i v dalších částech 
tematické oblasti Vzdělávání a volba oboru, podtéma Volba a vztah k obor, např.: 

 Spokojenost absolventů škol s volbou oboru – vyjadřuje tzv. míru identifikace 
s oborem, která udává procento absolventů daného oboru, kteří by si znovu zvolili 
stejný studijní obor. 

podtéma Hodnocení vzdělávání, např.: 

 Spokojenost absolventů se získaným vzděláním (DS) – obsahuje hodnocení 
spokojenosti absolventů škol s úrovní odborné přípravy a získaných klíčových 
kompetencí. 
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Publikace: 
Vývoj vzdělanostní a oborové struktury žáků a studentů ve středním a vyšším odborném 
vzdělávání v ČR a v krajích ČR a postavení mladých lidí na trhu práce ve srovnání se 
stavem v EU – 2014/15 

Další doporučené publikace: 
Přechod absolventů středních škol na trh práce – vybrané skupiny maturitních a učebních oborů 
Přechod absolventů vyšších odborných škol do praxe a jejich uplatnění (Šetření názorů 
absolventů VOŠ tři roky po ukončení studia) 

4.3. Hodnocení vzdělávání 

Hlavní téma Vzdělávání a volba oboru, podtéma Hodnocení vzdělávání 

Obr. 13: Umístění informací k oblasti „Hodnocení vzdělávání“ 

 

Hodnocení vzdělávání neboli evaluace je obvykle chápána jako hodnoticí proces, na 
jehož základě je možné posuzovat celkovou efektivitu studia. 

Tato sekce obsahuje informace z hodnocení vzdělávání po ukončení vzdělávací aktivity. 
Jeví se jako žádoucí zjišťovat, zda účastníci přenesli nově naučené do svého pracovního 
života, co z nově naučeného použili a co ne4. Tyto informace mohou být použity jako základ 
pro navržení změn ve vzdělávacích programech a aktivitách. 

Jsou zde zachyceny 2 druhy informací – hodnocení vzdělávání ze strany zaměstnavatelů 
a ze strany samotných absolventů škol. 

1/ Ze strany zaměstnavatelů vycházejí informace z výsledků dotazníkového šetření 
zaměstnavatelů z: 

 průmyslové sféry a stavebnictví (tzn. ze sekundéru),  

 sektoru služeb (tzn. z terciéru),  

 kvartérního sektoru (tzn. z oblasti finančního zprostředkování, podnikání, veřejné 
správy, vzdělávání, vědy a výzkumu, sociálních, zdravotních a osobních služeb), 

 zemědělského sektoru, 

                                                
4 http://www.nuv.cz/cinnosti/analyzy-trhu-prace-rozvoj-kvalifikaci-dalsiho-vzdelavani/evaluace-jako-nastroj-

zjistovani-kvality-v-dalsim-vzdelavani 

 

http://www.infoabsolvent.cz/Temata/PublikaceAbsolventi?Stranka=9-0-100
http://www.infoabsolvent.cz/Temata/PublikaceAbsolventi?Stranka=9-0-100
http://www.infoabsolvent.cz/Temata/PublikaceAbsolventi?Stranka=9-0-100
http://www.infoabsolvent.cz/Temata/PublikaceAbsolventi?Stranka=9-0-96
http://www.infoabsolvent.cz/Temata/PublikaceAbsolventi?Stranka=9-0-98
http://www.infoabsolvent.cz/Temata/PublikaceAbsolventi?Stranka=9-0-98
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a jsou obsažené ve stránkách:  

 Kompetence, na které by se měly školy zaměřit (DS) – hodnocení schopností 
a dovedností, na které by se školy měly podle názoru zaměstnavatelů působících 
v daném sektoru zaměřit nejvíce a věnovat jim více pozornosti. A to podle úrovně 
dosaženého vzdělání, protože zaměstnavatelé s rostoucí úrovní vzdělání přikládají 
jednotlivým klíčovým kompetencím větší význam. Pro srovnání a dokreslení situace 
na trhu práce jsou zde zahrnuty také výstupy z rozhovorů s pracovníky personálních 
agentur. 

 Hodnocení a informace se zobrazí po výběru:  
o vzdělanostní skupiny: střední vzdělání s výučním listem, střední odborné vzdělání 

s maturitní zkouškou, vyšší odborné vzdělání, vysokoškolské vzdělání 
o sektoru hospodářství – průmyslový sektor, sektor služeb, kvartérní sektor, 

zemědělství 

 Jak zaměstnavatelé spolupracují se školami – informace o nejvyužívanějších 
formách spolupráce zaměstnavatelů se školami – úzké propojení 
zaměstnavatelské a vzdělávací sféry, tedy spolupráce mezi podniky a školami, je 
jednou z cest, které vedou k tomu, aby znalosti, schopnosti a dovednosti absolventů 
škol více odpovídaly požadavkům trhu práce. 

 Co zaměstnavatelé očekávají od školského systému – obecnější informace 
zahrnující vymezení základních problémových oblastí a očekávání zaměstnavatelů 
od školského systému. 

2/ Ze strany absolventů škol pocházejí informace z provedených šetření žáků a studentů 
středních a vyšších odborných škol a jsou k dispozici na dynamické stránce: 

 Spokojenost absolventů se získaným vzděláním (DS), hodnocení: 
o odborné přípravy, tj. kolik procent absolventů je celkově spokojeno s úrovní 

odborné přípravy; je zde možnost porovnat spokojenost absolventů 
vybraného oboru s celkovým průměrem v dané úrovni vzdělání, 

o získaných kompetencí, tj. kolik procent absolventů je spokojeno s úrovní 
jednotlivých kompetencí získaných ve vystudovaném oboru, např. s úrovní 
komunikačních dovedností, znalosti cizího jazyka nebo práce s počítačem ve 
vybraném oboru; také zde je možnost porovnat spokojenost absolventů 
vybraného oboru s celkovým průměrem v dané úrovni vzdělání,  

 Hodnocení a informace se zobrazí po výběru:  
o úrovně vzdělání: vyučení, maturita, vyšší odborná škola 
o oboru (skupiny oborů) vzdělání – pro jednotlivé úrovně vzdělání jsou k výběru 

jiné obory vzdělání 

Další informace, které s hodnocením vzdělání úzce souvisejí, lze nalézt také v tematické 
oblasti téma Vzdělávání a volba oboru, podtéma Volba a vztah k oboru 

 Spokojenost absolventů škol s volbou oboru – vyjadřuje tzv. míru identifikace 
s oborem, která udává procento absolventů daného oboru, kteří by si znovu zvolili 
stejný studijní obor. 

 Příčiny nespokojenosti absolventů s oborem – důvody, proč by si absolventi zvolili 
raději jiný studijní obor, proč jsou s vystudovaným oborem nespokojeni. 

Téma Využití vzdělání, podtéma Využívají absolventi škol své vzdělání? 

 Zájem absolventů pracovat ve vystudovaném oboru – zájem absolventů škol začít 
pracovní dráhu ve svém oboru v období před ukončením studia – absolventi 
středního vzdělání s výučním listem, s maturitní zkouškou a absolventi VOŠ i podle 
skupiny oborů vzdělání. 

Publikace: 
Potřeby zaměstnavatelů a připravenost absolventů škol – komparační analýza – 2014 

http://www.infoabsolvent.cz/Temata/PublikaceAbsolventi?Stranka=9-0-90&NazevSeo=Potreby-zamestnavatelu-a-pripravenost-absolventu-
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Potřeby zaměstnavatelů a připravenost absolventů škol – srovnání 2004–2013 
Potřeby zaměstnavatelů a připravenost absolventů škol – šetření v kvartérním sektoru – 2014 
Potřeby zaměstnavatelů a připravenost absolventů škol – šetření v terciárním sektoru – 2014 
Potřeby zaměstnavatelů a připravenost absolventů škol – šetření v sekundárním sektoru – 2013 
Potřeby zaměstnavatelů a připravenost absolventů škol – šetření v zemědělské sféře 
Potřeby zaměstnavatelů z pohledu analýzy inzertní nabídky zaměstnání a názorů pracovníků 
personálních agentur (2007–08) 
Přechod absolventů vyšších odborných škol do praxe a jejich uplatnění (Šetření názorů 
absolventů VOŠ tři roky po ukončení studia) 
Přechod absolventů středních škol na trh práce – vybrané skupiny maturitních a učebních oborů 
Přechod absolventů SOŠ do praxe a jejich uplatnění – I. etapa 
Přechod absolventů VOŠ do praxe a jejich uplatnění – I. etapa 
Využití kvalifikace absolventů středních škol na trhu práce. Zpráva ze šetření absolventů škol. 
 

4.4. Přechod absolventů SŠ do terciéru 

Hlavní téma Vzdělávání a volba oboru, podtéma Přechod absolventů SŠ do terciéru 

Obr. 14: Umístění informací k oblasti „Přechod absolventů SŠ do terciéru“ 

 

Po ukončení střední školy se absolventi rozhodují, zda budou pokračovat ve studiu na 
vysoké škole, vyšší odborné škole, či zda začnou hledat zaměstnání a vstoupí na trh práce. 
Tato část mapuje jejich úspěšnost při volbě rozhodnutí pokračovat ve studiu na vysoké škole 
či vyšší odborné škole. 

 Absolventi SŠ hlásící se ke studiu na VOŠ a VŠ – stránka obsahuje informace 
o podílech absolventů středních škol hlásících se ke studiu na vyšších odborných 
a vysokých školách. Absolventi gymnázií se prakticky všichni hlásí ke studiu na 
vysoké škole a zároveň se k přijímacímu řízení i dostaví. Podíl absolventů lyceí, kteří 
se dostaví k přijímacímu řízení bezprostředně po maturitě, je 94 %, absolventů 
odborných středních škol kategorie M více než tři čtvrtiny. Absolventi maturitních 
oborů kategorie L0 jsou více prakticky zaměřeni, o další studium projevují zájem 
téměř dvě pětiny z nich. 

 

http://www.infoabsolvent.cz/Temata/PublikaceAbsolventi?Stranka=9-0-93&NazevSeo=Potreby-zamestnavatelu-a-pripravenost-absolventu-
http://www.infoabsolvent.cz/Temata/PublikaceAbsolventi?Stranka=9-0-92&NazevSeo=Potreby-zamestnavatelu-a-pripravenost-absolventu-
http://www.infoabsolvent.cz/Temata/PublikaceAbsolventi?Stranka=9-0-85&NazevSeo=Potreby-zamestnavatelu-a-pripravenost-absolventu-
http://www.infoabsolvent.cz/Temata/PublikaceAbsolventi?Stranka=9-0-79&NazevSeo=Potreby-zamestnavatelu-a-pripravenost-absolventu-
http://www.infoabsolvent.cz/Temata/PublikaceAbsolventi?Stranka=9-0-40&NazevSeo=Potreby-zamestnavatelu-a-pripravenost-absolventu-
http://www.infoabsolvent.cz/Temata/PublikaceAbsolventi?Stranka=9-0-23&NazevSeo=Potreby-zamestnavatelu-z-pohledu-analyzy-inzertni-
http://www.infoabsolvent.cz/Temata/PublikaceAbsolventi?Stranka=9-0-23&NazevSeo=Potreby-zamestnavatelu-z-pohledu-analyzy-inzertni-
http://www.infoabsolvent.cz/Temata/PublikaceAbsolventi?Stranka=9-0-98&NazevSeo=Prechod-absolventu-vyssich-odbornych-skol-do-praxe-
http://www.infoabsolvent.cz/Temata/PublikaceAbsolventi?Stranka=9-0-98&NazevSeo=Prechod-absolventu-vyssich-odbornych-skol-do-praxe-
http://www.infoabsolvent.cz/Temata/PublikaceAbsolventi?Stranka=9-0-96
http://www.infoabsolvent.cz/Temata/PublikaceAbsolventi?Stranka=9-0-11&NazevSeo=Prechod-absolventu-SOS-do-praxe-a-jejich-uplatneni-
http://www.infoabsolvent.cz/Temata/PublikaceAbsolventi?Stranka=9-0-14&NazevSeo=Prechod-absolventu-VOS-do-praxe-a-jejich-
http://www.infoabsolvent.cz/Temata/PublikaceAbsolventi?Stranka=9-0-74&NazevSeo=Vyuziti-kvalifikace-absolventu-strednich-skol-na-
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 Úspěšnost při přijímacím řízení na VŠ a VOŠ – přehled o úspěšnosti absolventů 
SŠ při přijímacím řízení ke studiu na VŠ a VOŠ. 

 Úspěšnost při přijímacím řízení na VŠ a VOŠ – skupiny oborů – úspěšnost 
absolventů SOŠ při přijímacím řízení ke studiu na VOŠ a VŠ – porovnání skupin oborů. 

 Přechod absolventů na VOŠ a VŠ podle oborů (DS) – na této stránce můžete 
vyhledat, jak velké podíly absolventů jednotlivých druhů středoškolského vzdělání 
a některých skupin oborů předčasně ukončují studium na vysokých školách. 

 Hodnocení a informace se zobrazí po výběru:  
o druhu vzdělání: gymnázium, lyceum, kategorie M, kategorie L0, nástavbové 

studium 
o skupiny oborů vzdělání – pro jednotlivé úrovně vzdělání jsou k výběru jiné 

obory vzdělání  

 Předčasné odchody absolventů SŠ ze studia na VŠ (DS) – nacházíme zde 
informaci o míře odchodu z vysokoškolského studia, tj. jak úspěšní, resp. neúspěšní 
jsou při studiu na vysoké škole. 
V jakých skupinách oborů vysokých škol absolventi SŠ vybraného druhu vzdělání 
a skupiny oborů nejčastěji předčasně ukončují studium; jaký je podíl neúspěšných 
v prvních dvou letech studia a o kolik je tento podíl větší než průměr – např. 
absolventi kategorie L0 skupiny oboru Strojírenství a strojírenská výroba odcházejí 
nejčastěji z vysokoškolského studia ze skupin oborů Strojírenství a strojírenská 
výroba (60 % v prvních dvou letech, což je o 5 p.b. více, než je průměrný podíl 
odchodů absolventů vybraného středoškolského vzdělání), dále Matematické 
a fyzikální obory a Stavebnictví. 

 Hodnocení a informace se zobrazí po výběru:  
o druhu vzdělání: gymnázium, lyceum, kategorie M, kategorie L0, nástavbové 

studium 
o skupiny oborů vzdělání – pro jednotlivé úrovně vzdělání jsou k výběru jiné 

obory vzdělání  

Druhou možnou alternativou pro absolventy po ukončení středního vzdělávání je vstup 
na trh práce. Podnětné informace k této oblasti lze nalézt v tematické oblasti 
Požadavky zaměstnavatelů, podtéma Informace o nabídce zaměstnání, např.: 

 Profese nabízené v pracovních inzerátech – obsahuje informace o nejžádanějších 
profesích inzerovaných v denním tisku a na internetu. 

 Profese a obory, které zaměstnavatelé potřebují – uvádí výsledky šetření 
zaměstnavatelů, a to profese či obory vzdělání, u kterých se firmy potýkají s nedostatkem 
pracovníků, ale i profese a obory, po kterých bude na trhu práce poptávka. 

 Jak firmy hledají nové pracovníky – zde jsou informace o nejvíce využívaných 
způsobech vyhledávání nových pracovníků zaměstnavateli jednotlivých sektorů. 

podtéma Požadavky na nové pracovníky, např.: 

 Požadavky na vzdělání v pracovních inzerátech – zahrnuje požadavky na vzdělání 
v inzertní nabídce zaměstnání v denním tisku a na internetu k jednotlivým profesím. 

podtéma Kompetence důležité pro zaměstnání, např.: 

 Důležitost kompetencí podle zaměstnavatelů (DS) – důležitost klíčových kompetencí 
u absolventů škol podle jejich vzdělání z pohledu zaměstnavatele a sektoru jeho 
působnosti. 

 
Publikace: 
Přechod absolventů SŠ do terciárního vzdělávání – 2014 

Přechod absolventů SŠ do terciárního vzdělávání – 2010 

Další doporučené publikace: 
Potřeby zaměstnavatelů a připravenost absolventů škol – komparační analýza – 2014 

http://www.infoabsolvent.cz/Temata/PublikaceAbsolventi?Stranka=9-0-88&NazevSeo=Prechod-absolventu-SS-do-terciarniho-vzdelavani-
http://www.infoabsolvent.cz/Temata/PublikaceAbsolventi?Stranka=9-0-55&NazevSeo=Prechod-absolventu-SS-do-terciarniho-vzdelavani-
http://www.infoabsolvent.cz/Temata/PublikaceAbsolventi?Stranka=9-0-90
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4.5. Využití (uplatnění) vzdělání 

Hlavní téma Využití vzdělání, podtéma Využívají absolventi škol své vzdělání? 

Obr. 15: Umístění informací k oblasti „Využití (uplatnění) vzdělání“ 

 

Součástí kariérového rozhodování by měla být – kromě zvážení zájmů žáka a jeho 
studijních předpokladů – i představa o budoucím uplatnění na trhu práce. Jedním z pohledů, 
které poskytují zpětnou vazbu o uplatnění absolventů jednotlivých oborů na trhu práce, je 
pohled samotných absolventů a hodnocení jejich výpovědí – jejich spokojenost s různými 
aspekty zaměstnání nebo zájem absolventů pracovat ve vystudovaném oboru, důvody, proč 
nemají zájem o práci v oboru. Jiný pohled podává druhá část, Shoda vzdělání a zaměstnání, 
která zjišťuje využití kvalifikace absolventů získané na střední škole v jejich nynějším 
zaměstnání na základě analýzy statistických dat zahrnujících celou populaci. 

1/ Pohled absolventů škol – uvedené údaje byly zjištěny na základě dotazování absolventů 
středního vzdělání s výučním listem a středního vzdělání s maturitní zkouškou (r. 2012) 
a absolventů vyšších odborných škol (2014), vždy s odstupem 3 let od ukončení dané 
kategorie vzdělání: 

 Spokojenost absolventů škol v zaměstnání – jedním z pohledů, které poskytují 
zpětnou vazbu o uplatnění absolventů jednotlivých oborů na trhu práce, je 
spokojenost absolventů s různými aspekty zaměstnání, jako jsou platové nebo 
pracovní podmínky, spokojenost s pracovní pozicí a podobně. Zde jsou uvedeny 
informace, kolik absolventů (vyučení a maturanti zvlášť) je spokojeno se svým 
zaměstnáním a v jakých aspektech, a to i podle skupin oborů. 

 Zájem absolventů pracovat ve vystudovaném oboru – tato stránka zachycuje 
výsledky ze šetření absolventů škol z oblasti zájmu o jejich uplatnění se ve 
vystudovaném oboru. V současné době se totiž řada absolventů uplatňuje na trhu 
práce v jiném než vystudovaném oboru. V textu je uveden zájem absolventů o práci 
ve vystudovaném oboru pro vybrané kategorie a skupiny oborů. 
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 Postoje absolventů k uplatnění v oboru podle vzdělání (DS) – zde lze zjistit, jaký 
měli absolventi středních škol zájem pracovat po ukončení studia ve své profesi, zda 
si chtěli hledat zaměstnání ve vystudovaném oboru, v příbuzném oboru, nebo odejít 
do jiného oboru, který s původně vystudovaným oborem vůbec nesouvisí. 

 Hodnocení a informace se zobrazí po výběru:  
o úrovně vzdělání: vyučení, maturita, vyšší odborná škola 
o oboru (skupiny oborů) vzdělání – pro jednotlivé úrovně vzdělání jsou k výběru 

jiné obory vzdělání 

 Uplatnění absolventů mimo obor a jeho důvody – obsahuje informace 
o skutečném uplatnění absolventů na trhu práce, kolik z nich se uplatnilo v oboru 
v konfrontaci s jejich zájmem o práci v oboru a jaké jsou příčiny odchodů za prací do 
jiného oboru. U vybraných skupin oborů jsou uvedeny podíly pracujících mimo obor 
a hlavní příčiny. 

2/ Zjišťování využití kvalifikace absolventů hodnocením shody dosaženého vzdělání 
a vykonávaného zaměstnání (data z VŠPS) – zda absolventi pracují na pozicích, které 
odpovídají jejich úrovni vzdělání, tj. jestli maturanti pracují na pozicích, které vyžadují 
vzdělání s maturitou, nebo na nižších pozicích, vhodných pro vyučené, nebo i vyšších, 
vhodných pro vysokoškoláky. Kromě toho se hodnotí i využití odborné kvalifikace, tj. jestli 
strojař pracuje ve strojírenství, nebo v nějakém jiném oboru (např. v gastronomii). 

 Neshoda vzdělání a zaměstnání (DS) – ne této stránce lze zjistit míru neshody 
absolvovaného vzdělání a vykonávaného zaměstnání, vyjadřující, kolik procent 
pracovníků vzdělaných v určité skupině oborů vykonává zaměstnání, které vůbec 
nesouvisí s jejich vzděláním. 

 Hodnocení a informace se zobrazí po výběru:  
o úrovně vzdělání: vyučení, maturanti 
o skupiny oborů vzdělání – vybrané skupiny oborů vzdělání (skupiny s malým 

podílem pracovníků vzhledem k charakteru dat nelze adekvátně zpracovat 
a vyhodnotit) 

 Celková shoda vzdělání a zaměstnání – poskytuje celkový přehled o uplatnění 
absolventů středního odborného vzdělání na základě hodnocení shody získaného 
vzdělání a vykonávaného zaměstnání, tj. kolik procent vyučených a maturantů 
pracuje na pozicích v úplné shodě se svým dosaženým vzděláním. Je zde i srovnání 
podle věku (20–24, 25–29 a všichni) mezi vyučenými a maturanty.  

 Shoda vzdělání a zaměstnání – vyučení – stránka obsahuje informace srovnávající 
podíly pracujících v úplné shodě (ve druhé části v hrubé neshodě) ve vybraných 
skupinách oborů vzdělání a podle věku. Hodnocení je doplněno i popisem situace 
v některých skupinách oborů, který napomáhá vysvětlení míry uplatnění daných 
vyučených absolventů v odpovídajících zaměstnáních a může napomoci při 
rozhodování o volbě oboru. 

 Shoda vzdělání a zaměstnání – maturanti – tato stránka obsahuje informace 
srovnávající podíly pracujících v úplné shodě (ve druhé části v hrubé neshodě) ve 
vybraných skupinách oborů vzdělání a podle věku. Hodnocení je doplněno i popisem 
situace v některých skupinách oborů, který napomáhá vysvětlení míry uplatnění 
daných absolventů maturitních oborů v odpovídajících zaměstnáních a může 
napomoci při rozhodování o volbě oboru. 

Další informace, které s využitím vzdělání úzce souvisejí, lze nalézt také v tematické 
oblasti téma Vzdělávání a volba oboru, podtéma Volba a vztah k oboru 

 Spokojenost absolventů škol s volbou oboru – vyjadřuje tzv. míru identifikace 
s oborem, která udává procento absolventů daného oboru, kteří by si znovu zvolili 
stejný studijní obor. 

 Příčiny nespokojenosti absolventů s oborem – důvody, proč by si absolventi zvolili 
raději jiný studijní obor, proč jsou s vystudovaným oborem nespokojeni. 
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Publikace: 
Přechod absolventů středních škol na trh práce – vybrané skupiny maturitních a učebních oborů 
Přechod absolventů vyšších odborných škol do praxe a jejich uplatnění (Šetření názorů 
absolventů VOŠ tři roky po ukončení studia) 
Shoda dosaženého vzdělání a vykonávaného zaměstnání – 2013 

Další doporučené publikace: 
Uplatnění absolventů škol na trhu práce – 2014 
Přechod absolventů SOŠ do praxe a jejich uplatnění na trhu práce – II. etapa 
Přechod absolventů SOU do praxe a jejich uplatnění na trhu práce – III. etapa 
 

4.6. Požadavky zaměstnavatelů na nové pracovníky 

Hlavní téma Požadavky zaměstnavatelů, podtéma Kompetence důležité pro zaměstnání 

Obr. 16: Umístění informací k oblasti „Požadavky zaměstnavatelů na nové pracovníky“ 

 

Na současném trhu práce patří absolventi k rizikovým skupinám, neboť jsou ohroženi 
nezaměstnaností ve výrazně vyšší míře, než je průměrná míra nezaměstnanosti. Při hledání 
pracovního místa však mohou konkurovat jinými přednostmi, zejména aktuálními odbornými 
znalostmi, znalostí cizích jazyků, počítačovými dovednostmi nebo větší profesní flexibilitou. 
Pro úspěšný vstup absolventů škol na trh práce je tedy důležité, aby jejich kompetence 
(znalosti, schopnosti a dovednosti) co nejvíce odpovídaly tomu, co od nich očekávají budoucí 
zaměstnavatelé. 

 

http://www.infoabsolvent.cz/Temata/PublikaceAbsolventi?Stranka=9-0-96
http://www.infoabsolvent.cz/Temata/PublikaceAbsolventi?Stranka=9-0-98
http://www.infoabsolvent.cz/Temata/PublikaceAbsolventi?Stranka=9-0-98
http://www.infoabsolvent.cz/Temata/PublikaceAbsolventi?Stranka=9-0-99
http://www.infoabsolvent.cz/Temata/PublikaceAbsolventi?Stranka=9-0-101
http://www.infoabsolvent.cz/Temata/PublikaceAbsolventi?Stranka=9-0-18
http://www.infoabsolvent.cz/Temata/PublikaceAbsolventi?Stranka=9-0-12
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1/ Pohled zaměstnavatelů, pracovníků úřadů práce a pracovních agentur – v této části, 
pojmenované „Kompetence důležité pro zaměstnání“, najdete informace o znalostech, 
schopnostech a dovednostech nejvíce potřebných pro úspěšné zahájení pracovního života, 
které vycházejí z dotazníkových šetření. Ve srovnání s inzertní nabídkou jsou zde zachyceny 
názory menší části zaměstnavatelů, zato se jedná o jejich přímou výpověď. 

 Důležitost kompetencí podle zaměstnavatelů (DS) – na této stránce najdete 
podrobné informace o tom, které znalosti, schopnosti a dovednosti jsou pro úspěšné 
zahájení pracovního života nejvíce potřebné, a to na základě toho, jak hodnotí jejich 
důležitost zaměstnavatelé z průmyslové sféry (tzn. ze sekundéru), ze sektoru služeb 
(tzn. z terciéru), z kvartérního sektoru a zemědělské sféry. 

 Hodnocení a informace se zobrazí po výběru:  
o úrovně vzdělání: střední vzdělání s výučním listem, střední odborné vzdělání 

s maturitní zkouškou, vyšší odborné vzdělání (pouze v zemědělství), 
vysokoškolské vzdělání 

o odvětví – průmyslový sektor, sektor služeb, kvartérní sektor, zemědělství 

 Potenciál absolventů škol z hlediska míry osvojení důležitých klíčových 
kompetencí – naleznete zde hodnocení důležitosti a míry osvojení klíčových 
kompetencí u absolventů učebních oborů, maturantů a vysokoškoláků ze strany 
samotných zaměstnavatelů, a to v grafickém i textovém vyjádření. 

 Jaké kompetence u absolventů očekávají zaměstnavatelé v průmyslu a ve 
stavebnictví – stránka obsahuje preference klíčových nebo odborných dovedností 
a hodnocení důležitosti jednotlivých kompetencí zaměstnavateli v průmyslu a ve 
stavebnictví. 

 Jaké kompetence u absolventů očekávají zaměstnavatelé v sektoru služeb – 
stránka obsahuje preference klíčových nebo odborných dovedností a hodnocení 
důležitosti jednotlivých kompetencí zaměstnavateli sektoru služeb. 

 Jaké kompetence u absolventů očekávají zaměstnavatelé v sektoru informací, 
financí a vzdělávání – stránka obsahuje preference klíčových nebo odborných 
dovedností a hodnocení důležitosti jednotlivých kompetencí zaměstnavateli 
kvartérního sektoru. 

 Důležitost kompetencí podle pracovníků úřadů práce (DS) – obsahuje podrobné 
informace o tom, jak pracovníci úřadů práce hodnotí pomocí 4stupňové škály 
důležitost vybraných klíčových kompetencí absolventů pro jejich úspěšné uplatnění 
na trhu práce. 

 Hodnocení a informace se zobrazí po výběru:  
o kategorie vzdělání: učební obory, maturitní obory, studijní obory VOŠ, obory VŠ 

 Důležitost kompetencí podle pracovních agentur – stránka obsahuje informace 
vyplývající z rozhovorů s pracovníky personálních agentur, a to textové hodnocení 
nejžádanějších kompetencí ze strany zaměstnavatelů. 

2/ Inzerce – požadavky zaměstnavatelů obsažené v inzertní nabídce, tj. názory 
zaměstnavatelů získané „zprostředkovaně“, pomocí analýzy inzerce tisku a inzerce na 
internetu. Sledování inzerce s nabídkou zaměstnání umožňuje zachytit současné potřeby 
zaměstnavatelů. V inzerátech vyjadřují zaměstnavatelé přesným a jasným způsobem 
konkrétní nároky, představy a požadavky kladené na své budoucí zaměstnance. Inzerce 
navíc zasahuje nejširší spektrum populace. Údaje uváděné na stránkách vycházejí z rozboru 
více než 10 tisíc inzerátů a naleznete je pod názvem „Požadavky na nové pracovníky“. 

 Požadavky na vzdělání v pracovních inzerátech – na této stránce jsou zachyceny 
požadavky na stupeň vzdělání u hlavních klasifikačních tříd KZAM a požadovaný 
obor vzdělání (pokud byl formulován). Požadavky na vzdělání v inzertní nabídce 
zaměstnání v denním tisku a na internetu poukazují na očekávání, která mají 
zaměstnavatelé vůči jednotlivým profesím, přičemž požadavky na vzdělání jsou 
spojeny především s kvalifikovanými profesemi. 
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 Požadavky na jazyky, počítač a praxi v pracovních inzerátech – jsou zde 
zachyceny požadavky na další důležité atributy – znalost cizích jazyků, schopnost 
pracovat s počítačem a odbornou praxi, a to u hlavních kvalifikačních tříd KZAM. 
Všechny tyto požadavky jsou s nabídkou zaměstnání velmi úzce spojeny. Jejich 
splnění značně zvyšuje šance na dobré uplatnění na trhu práce. 

 Schopnosti požadované v pracovních inzerátech – stránka obsahuje další 
nejčastěji požadované vlastnosti a dovednosti, které zaměstnavatelé s danou 
pracovní pozicí spojují. 

 Požadavky zaměstnavatelů v pracovních inzerátech (DS) – stránka obsahuje 
podrobné informace podle profesí o požadavcích zaměstnavatelů vyjádřené 
v inzerátech v denním tisku. 

 Hodnocení a informace se zobrazí po výběru:  
o profesní skupiny: řídící a manažerské profese, vysoce odborné profese 

s požadavky na VŠ vzdělání, technické a další odborné profese (vč. obch. 
zástupců), administrativní profese nižší úrovně, provozně-obslužné profese, 
dělnické profese v zemědělství, kvalifikované dělnické profese, obsluha strojů 
a strojních zařízení, pomocné dělnické a nekvalifikované profese 

o profese – zde je výběr profesí odpovídající pouze uvedené profesní skupině 

Další podnětné informace k této oblasti lze nalézt v tematické oblasti 
Požadavky zaměstnavatelů, podtéma Charakteristiky přijímání do zaměstnání, např. 
v sérii stránek věnovaných skutečnostem, které nejvíce ovlivňují rozhodnutí zaměstnavatelů 
při přijímání absolventa, a to podle jednotlivých sektorů: 

 Co ovlivňuje přijímání absolventů v průmyslu a ve stavebnictví – sekundární sektor. 

 Co ovlivňuje přijímání absolventů v sektoru služeb – terciární sektor. 

 Co ovlivňuje přijímání absolventů v sektoru informací, financí a vzdělávání – kvartérní 
sektor. 

Podnětné informace k této oblasti lze nalézt v tematické oblasti Zaměstnanost:  

 Postavení mladých na trhu práce v ČR a EU – obsahuje informace o podílu mladých 
lidí s alespoň středoškolským vzděláním členských zemí EU a popisuje proměny 
požadavků zaměstnavatelů na absolventy. 

Publikace: 
Potřeby zaměstnavatelů a připravenost absolventů škol – srovnání 2004–2013 
Potřeby zaměstnavatelů a připravenost absolventů škol – komparační analýza 
Potřeby zaměstnavatelů a připravenost absolventů škol – šetření v kvartérním sektoru 
Potřeby zaměstnavatelů a připravenost absolventů škol – šetření v terciárním sektoru 
Potřeby zaměstnavatelů a připravenost absolventů škol – šetření v sekundárním sektoru 
Potřeby zaměstnavatelů a připravenost absolventů škol – šetření v zemědělské sféře 
Názory pracovníků úřadů práce na uplatnění absolventů škol v období ekonomické krize 
Analýza inzertní nabídky zaměstnání v denním tisku a na internetu – 2012 
Potřeby zaměstnavatelů z pohledu analýzy inzertní nabídky zaměstnání a názorů pracovníků 
personálních agentur (2007–08) 

Další doporučené publikace: 
Vývoj vzdělanostní a oborové struktury žáků a studentů ve středním a vyšším odborném 
vzdělávání v ČR a v krajích ČR a postavení mladých lidí na trhu práce ve srovnání se 
stavem v EU – 2014/15 

http://www.infoabsolvent.cz/Temata/PublikaceAbsolventi?Stranka=9-0-93
http://www.infoabsolvent.cz/Temata/PublikaceAbsolventi?Stranka=9-0-90
http://www.infoabsolvent.cz/Temata/PublikaceAbsolventi?Stranka=9-0-92
http://www.infoabsolvent.cz/Temata/PublikaceAbsolventi?Stranka=9-0-85
http://www.infoabsolvent.cz/Temata/PublikaceAbsolventi?Stranka=9-0-79
http://www.infoabsolvent.cz/Temata/PublikaceAbsolventi?Stranka=9-0-40
http://www.infoabsolvent.cz/Temata/PublikaceAbsolventi?Stranka=9-0-42
http://www.infoabsolvent.cz/Temata/PublikaceAbsolventi?Stranka=9-0-81
http://www.infoabsolvent.cz/Temata/PublikaceAbsolventi?Stranka=9-0-23
http://www.infoabsolvent.cz/Temata/PublikaceAbsolventi?Stranka=9-0-23
http://www.infoabsolvent.cz/Temata/PublikaceAbsolventi?Stranka=9-0-100
http://www.infoabsolvent.cz/Temata/PublikaceAbsolventi?Stranka=9-0-100
http://www.infoabsolvent.cz/Temata/PublikaceAbsolventi?Stranka=9-0-100
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4.7. Uplatnitelnost absolventů škol (z pohledu zaměstnavatelů a Úřadu práce) 

Hlavní téma Požadavky zaměstnavatelů, podtéma Charakteristiky přijímání do zaměstnání 

Obr. 17: Umístění informací k oblasti „Uplatnitelnost absolventů škol (z pohledu 
zaměstnavatelů a Úřadu práce)“ 

 

Pro absolventy škol hledající zaměstnání je důležitou informací, v jaké míře jsou 
zaměstnavatelé ochotni přijímat absolventy a jaký mají pohled na jejich preference. Uváděné 
údaje vycházejí z výsledků dotazníkového šetření zaměstnavatelů z průmyslové sféry 
a stavebnictví (sekundéru), ze sektoru služeb (terciéru), z kvartérního sektoru (kvartéru), ze 
zemědělské sféry a také z rozhovorů s pracovníky úřadů práce a pracovníky personálních 
agentur. 

 Absolvent, nebo zaměstnanec s praxí? – jsou zde uvedena nejvýznamnější kritéria 
ovlivňující rozhodování zaměstnavatelů jednotlivých sektorů o přijetí pracovníka 
s praxí a absolventa. Vychází se ze zjištění, že významná část zaměstnavatelů při 
náborů nových zaměstnanců činí rozdíl mezi absolventy a pracovníky s praxí a část 
zaměstnavatelů se přijímání absolventů zcela vyhýbá. 

 Postoje zaměstnavatelů k zaměstnávání absolventů škol – ochota zaměstnavatelů 
přijímat absolventy škol, tj. jak jsou zaměstnavatelé nakloněni k přijímání absolventů 
škol. Zahrnuje se pohled samotných zaměstnavatelů i pohled personálních agentur. 

 Jaké pracovníky zaměstnavatelé přijímají – zde se lze dozvědět, jaké vzdělání 
mají nově přijímaní pracovníci a jaké je jejich pracovní začlenění. Vzdělanostní 
i profesní struktura nově přijímaných pracovníků je přitom výrazně determinována 
odvětvovou strukturou firem a z toho plynoucími personálními potřebami. 

 Co ovlivňuje přijímání absolventů v průmyslu a ve stavebnictví – stránka 
obsahuje informace, jaké výhody a naopak nevýhody při uplatnění na trhu práce mají 
absolventi škol a jaký vliv při hledání zaměstnání může mít jejich předchozí praxe 
podle zaměstnavatelů působících v sekundárním sektoru. 

 Co ovlivňuje přijímání absolventů v sektoru služeb – stránka obsahuje informace, 
jaké výhody a naopak nevýhody při uplatnění na trhu práce mají absolventi škol 
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a jaký vliv při hledání zaměstnání může mít jejich předchozí praxe podle 
zaměstnavatelů působících v terciárním sektoru. 

 Co ovlivňuje přijímání absolventů v sektoru informací, financí a vzdělávání – 
stránka obsahuje informace, jaké výhody a naopak nevýhody při uplatnění na trhu 
práce mají absolventi škol a jaký vliv při hledání zaměstnání může mít jejich 
předchozí praxe podle zaměstnavatelů působících v kvartérním sektoru. 

 Názory úřadů práce na uplatnitelnost absolventů – z výpovědí pracovníků úřadů 
práce jsou zde uvedeny faktory ovlivňující uplatnitelnost absolventů škol (včetně 
perspektivních oborů vzdělání) a jejich hlavní problémy při uplatňování na trhu práce.  

 Faktory úspěšnosti uchazečů o zaměstnání – stránka sumarizuje hlavní faktory 
úspešnosti uchazečů o zaměstnání a začleňuje je do 3 skupin – absolvované 
vzdělání, odborné znalosti a dovednosti a osobnostní charakteristiky. 

Velice podnětné a zajímavé informace k této oblasti lze nalézt v tematické oblasti 
Požadavky zaměstnavatelů, podtéma Informace o nabídce zaměstnání, např.: 

 Profese nabízené v pracovních inzerátech – obsahuje informace o nejžádanějších 
profesích inzerovaných v denním tisku a na internetu. 

 Profese a obory, které zaměstnavatelé potřebují – uvádí výsledky ze šetření 
zaměstnavatelů, a to jednak profese či obory, u kterých se firmy potýkají 
s nedostatkem pracovníků, jednak profese a obory vzdělání, po kterých bude podle 
zaměstnavatelů na trhu práce poptávka. 

 Jak firmy hledají nové pracovníky – zde jsou informace o nejvíce využívaných 
způsobech vyhledávání nových pracovníků zaměstnavateli jednotlivých sektorů. 

podtéma Požadavky na nové pracovníky, např.: 

 Požadavky na vzdělání v pracovních inzerátech – zahrnuje požadavky na vzdělání 
v inzertní nabídce zaměstnání v denním tisku a na internetu poukazující na 
očekávání, která mají zaměstnavatelé vůči jednotlivým profesím.  

podtéma Kompetence důležité pro zaměstnání, např.: 

 Důležitost kompetencí podle zaměstnavatelů (DS) – důležitost klíčových kompetencí 
u absolventů škol podle jejich vzdělání z pohledu zaměstnavatele a sektoru jeho 
působnosti. 

Užitečné informace k této oblasti lze nalézt v tematické oblasti Zaměstnanost:  

 Postavení mladých na trhu práce v ČR a EU – obsahuje informace o podílu mladých 
lidí s alespoň středoškolským vzděláním členských zemí EU a popisuje proměny 
požadavků zaměstnavatelů na absolventy. 

Publikace: 
Potřeby zaměstnavatelů a připravenost absolventů škol – srovnání 2004–2013 
Potřeby zaměstnavatelů a připravenost absolventů škol – komparační analýza 
Potřeby zaměstnavatelů a připravenost absolventů škol – šetření v kvartérním sektoru 
Potřeby zaměstnavatelů a připravenost absolventů škol – šetření v terciárním sektoru 
Potřeby zaměstnavatelů a připravenost absolventů škol – šetření v sekundárním sektoru 
Potřeby zaměstnavatelů a připravenost absolventů škol – šetření v zemědělské sféře 
Názory pracovníků úřadů práce na uplatnění absolventů škol v období ekonomické krize 
Potřeby zaměstnavatelů z pohledu analýzy inzertní nabídky zaměstnání a názorů pracovníků 
personálních agentur (2007–08) 

Další doporučené publikace: 
Vývoj vzdělanostní a oborové struktury žáků a studentů ve středním a vyšším odborném 
vzdělávání v ČR a v krajích ČR a postavení mladých lidí na trhu práce ve srovnání se 
stavem v EU – 2014/15 

http://www.infoabsolvent.cz/Temata/PublikaceAbsolventi?Stranka=9-0-93
http://www.infoabsolvent.cz/Temata/PublikaceAbsolventi?Stranka=9-0-90
http://www.infoabsolvent.cz/Temata/PublikaceAbsolventi?Stranka=9-0-92
http://www.infoabsolvent.cz/Temata/PublikaceAbsolventi?Stranka=9-0-85
http://www.infoabsolvent.cz/Temata/PublikaceAbsolventi?Stranka=9-0-79
http://www.infoabsolvent.cz/Temata/PublikaceAbsolventi?Stranka=9-0-40
http://www.infoabsolvent.cz/Temata/PublikaceAbsolventi?Stranka=9-0-42
http://www.infoabsolvent.cz/Temata/PublikaceAbsolventi?Stranka=9-0-23
http://www.infoabsolvent.cz/Temata/PublikaceAbsolventi?Stranka=9-0-23
http://www.infoabsolvent.cz/Temata/PublikaceAbsolventi?Stranka=9-0-100
http://www.infoabsolvent.cz/Temata/PublikaceAbsolventi?Stranka=9-0-100
http://www.infoabsolvent.cz/Temata/PublikaceAbsolventi?Stranka=9-0-100
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4.8. Informace o nabídce zaměstnání 

Hlavní téma Požadavky zaměstnavatelů, podtéma Informace o nabídce zaměstnání 

Obr. 18: Umístění informací k oblasti „Informace o nabídce zaměstnání“ 

 

Po ukončení střední školy se absolventi rozhodují, zda začnou hledat zaměstnání 
a vstoupí na trh práce, nebo budou pokračovat ve studiu na vysoké škole, vyšší odborné 
škole. Informace obsažené v této části umožní absolventům lépe se zorientovat 
v možnostech a způsobech uplatnění se na pracovním trhu. Vycházejí z výsledků 
dotazníkového šetření zaměstnavatelů z průmyslové sféry a stavebnictví (sekundéru), ze 
sektoru služeb (terciéru), z kvartérního sektoru (kvartéru), ze zemědělské sféry a z analýzy 
inzertní nabídky zaměstnání v denním tisku a na internetu.  

 Jak firmy hledají nové pracovníky – zde jsou informace o nejvíce využívaných 
způsobech vyhledávání nových pracovníků zaměstnavateli jednotlivých sektorů.  

 Profese a obory, které zaměstnavatelé potřebují – zde jsou uvedeny profese či 
obory vzdělání, u kterých se firmy potýkají s nedostatkem pracovníků (podle 
jednotlivých sektorů), a profese či obory vzdělání, po kterých bude na trhu práce 
poptávka, tj. jsou z pohledu zaměstnavatelů perspektivní. 

 Profese nabízené v pracovních inzerátech – stránka obsahuje informace 
o nejčastěji hledaných profesních skupinách zaměstnavateli prostřednictvím inzerce 
v denním tisku a na internetu (struktura profesí v inzerci). 

 Finanční ohodnocení nabízené v inzerátech – zde jsou informace o finančním 
ohodnocení nabízeném v inzertní nabídce zaměstnání u hlavních profesních tříd 
v denním tisku a na internetu. 

 Vývoj nabídky pracovních inzerátů – zachycuje hlavní rozdíly v inzertní nabídce 
zaměstnání vyplývající ze srovnání provedených šetření v letech 2005, 2007, 2010 
a 2012 – změny v počtu inzerátů, změny v rozložení inzerce, změny ve struktuře 
profesní poptávky, změny nároků zaměstnavatelů (i v grafickém vyjádření). 
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Z tematické oblasti Požadavky zaměstnavatelů lze doporučit i další podnětné informace: 

podtéma Charakteristiky přijímání do zaměstnání (zahrnující výsledky šetření 
zaměstnavatelů, šetření v personálních agenturách a na úřadech práce), např.: 

 Jaké pracovníky zaměstnavatelé přijímají – informuje o vzdělanostní i profesní 
struktuře nově přijímaných pracovníků podle výsledků šetření zaměstnavatelů všech 
sektorů národního hospodářství. 

podtéma Požadavky na nové pracovníky (zahrnující výsledky z analýzy inzertní 
nabídky zaměstnání), např.: 

 Požadavky na vzdělání v pracovních inzerátech – zahrnuje požadavky na vzdělání 
v inzertní nabídce zaměstnání v denním tisku a na internetu poukazující 
na očekávání, která mají zaměstnavatelé vůči jednotlivým profesím.  

podtéma Kompetence důležité pro zaměstnání, např.: 

 Důležitost kompetencí podle zaměstnavatelů (DS) – důležitost klíčových kompetencí 
u absolventů škol podle jejich vzdělání z pohledu zaměstnavatele a sektoru jeho 
působnosti. 

Druhou možnou alternativou pro absolventy po ukončení středního vzdělávání je 
pokračovat ve studiu na vysoké škole, vyšší odborné škole. Část, která mapuje jejich 
úspěšnost při volbě rozhodnutí pokračovat ve studiu na vysoké škole či vyšší odborné škole, 
lze nalézt v tematické oblasti Vzdělávání a volba oboru, podtéma Přechod absolventů SŠ 
do terciéru, např.: 

 Úspěšnost při přijímacím řízení na VŠ a VOŠ – přehled o úspěšnosti absolventů SŠ 
při přijímacím řízení ke studiu na VŠ a VOŠ. 

 Úspěšnost při přijímacím řízení na VŠ a VOŠ – skupiny oborů – porovnání skupin 
oborů z hlediska podílů absolventů daných oborových skupin, kteří byli/nebyli přijati. 

 Přechod absolventů na VOŠ a VŠ podle oborů (DS) – po výběru druhu vzdělání 
a skupiny oborů se zobrazí informace, do jakých skupin oborů vysokých škol 
a vyšších odborných škol jsou absolventi zvolené skupiny oborů (tohoto druhu 
vzdělání) nejčastěji přijati a jak byli úspěšní při přijetí. 

Publikace: 
Analýza inzertní nabídky zaměstnání v denním tisku a na internetu – 2012 
Potřeby zaměstnavatelů a připravenost absolventů škol – srovnání 2004–2013 
Potřeby zaměstnavatelů a připravenost absolventů škol – komparační analýza 
Potřeby zaměstnavatelů a připravenost absolventů škol – šetření v kvartérním sektoru 
Potřeby zaměstnavatelů a připravenost absolventů škol – šetření v terciárním sektoru 
Potřeby zaměstnavatelů a připravenost absolventů škol – šetření v sekundárním sektoru 
Potřeby zaměstnavatelů a připravenost absolventů škol – šetření v zemědělské sféře 

Další doporučené publikace: 
Přechod absolventů SŠ do terciárního vzdělávání – 2014 

http://www.infoabsolvent.cz/Temata/PublikaceAbsolventi?Stranka=9-0-81
http://www.infoabsolvent.cz/Temata/PublikaceAbsolventi?Stranka=9-0-93
http://www.infoabsolvent.cz/Temata/PublikaceAbsolventi?Stranka=9-0-90
http://www.infoabsolvent.cz/Temata/PublikaceAbsolventi?Stranka=9-0-92
http://www.infoabsolvent.cz/Temata/PublikaceAbsolventi?Stranka=9-0-85
http://www.infoabsolvent.cz/Temata/PublikaceAbsolventi?Stranka=9-0-79
http://www.infoabsolvent.cz/Temata/PublikaceAbsolventi?Stranka=9-0-40
http://www.infoabsolvent.cz/Temata/PublikaceAbsolventi?Stranka=9-0-88&NazevSeo=Prechod-absolventu-SS-do-terciarniho-vzdelavani-
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4.9. Nezaměstnanost 

Hlavní téma Nezaměstnanost, podtéma Nezaměstnanost absolventů škol 

Obr. 19: Umístění informací k oblasti „Nezaměstnanost“ 

 

Nezaměstnanost absolventů škol je výrazným způsobem determinována ekonomickou 
situací ve společnosti. V souvislosti s nezaměstnaností hrají svou roli také další faktory, jako 
například stav nabídky volných pracovních pozic, poměr nabídky a poptávky po pracovní síle 
na trhu práce, sladění potřeb a požadavků zaměstnavatelů na kvalifikaci pracovníků.  

V dnešní době můžeme absolventy škol z hlediska jejich uplatnitelnosti a ohrožení 
nezaměstnaností chápat jako jednu z významných rizikových skupin pracovního trhu. Hlavním 
znevýhodněním absolventů škol vstupujících na trh práce je především nedostatečná praxe 
a absence pracovních zkušeností, na které kladou zaměstnavatelé velký důraz. 

1/ Nezaměstnanost absolventů škol v ČR – tato část vychází především z údajů 
o „čerstvých absolventech – uchazečích o zaměstnání“, zabývá se tedy převážně absolventy 
v evidenci nezaměstnaných (MPSV). 

 Nezaměstnanost absolventů – na této stránce je sledována míra nezaměstnanosti 
„čerstvých“ absolventů škol v ČR podle úrovní vzdělání (E, H, L0, L5, M, K a N) za 
poslední tři roky. Vývoj je znázorněn také v grafickém vyjádření. 

 Nezaměstnanost absolventů – skupiny oborů vzdělání – stránka zahrnuje širokou 
škálu informací o vývoji nezaměstnanosti absolventů škol, a to z hlediska úrovně 
vzdělání a skupin oborů vzdělání. U každé z úrovní vzdělání E, H, L0, L5, M, K a N 
jsou uvedeny skupiny oborů s nejnižší (a také nejvyšší) hodnotou míry 
nezaměstnanosti absolventů a je zde hodnocen vývoj v posledních třech letech. 

 Nezaměstnanost absolventů – profesní zaměření – stránka obsahuje informace 
o struktuře nezaměstnaných absolventů z hlediska profesní skladby, tj. je zde hodnocena 
míra nezaměstnanosti „čerstvých“ absolventů hlavních skupin oborů vzdělání. 

 Nezaměstnanost absolventů podle kategorií vzdělání (DS) – v tabulkách a grafu 
na této stránce jsou zachyceny míry nezaměstnanosti absolventů škol ČR podle 
vzdělání (pro porovnání jsou zde uváděny hodnoty za poslední dva roky). 
V tabulkách je jako doplňující informace dále uveden počet absolventů a počet 
nezaměstnaných absolventů daného vzdělání. 
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 Hodnocení a informace se zobrazí po výběru:  
o úroveň (kategorie) vzdělání: Střední odborné vzdělání s výučním listem – H, 

Nižší střední odborné vzdělání (s výučním listem) – E, Úplné střední odborné 
vzdělání s maturitou (bez vyučení) – M, Úplné střední odborné vzdělání 
s maturitou a odborným výcvikem – L0, Nástavbové vzdělání – L5, Úplné střední 
všeobecné vzdělání – vzdělání na gymnáziu – K a Vyšší odborné vzdělání – N 

 Nezaměstnanost absolventů podle oborů vzdělání (DS) – obsahuje komplexní 
informace o míře nezaměstnanosti absolventů škol, o počtech absolventů a počtech 
nezaměstnaných absolventů až na úrovni oborů vzdělání (pro porovnání jsou zde 
uváděny hodnoty za poslední dva roky). Údaje za vybraný obor vzdělání lze srovnat 
se situací ve skupině oborů a v kategorii vzdělání. 

 Hodnocení a informace se zobrazí po výběru:  
o úroveň (kategorie) vzdělání: Střední odborné vzdělání s výučním listem – H, 

Nižší střední odborné vzdělání (s výučním listem) – E, Úplné střední odborné 
vzdělání s maturitou (bez vyučení) – M, Úplné střední odborné vzdělání 
s maturitou a odborným výcvikem – L0, Nástavbové vzdělání – L5, Úplné střední 
všeobecné vzdělání – vzdělání na gymnáziu – K a Vyšší odborné vzdělání – N 

o skupina oborů vzdělání – pro jednotlivé úrovně vzdělání jsou k výběru 
příslušné skupiny oborů vzdělání 

o obor vzdělání – podle vybrané skupiny oborů vzdělání 
 

2/ Nezaměstnanost mladých v ČR a EU – zabývá se analýzou nezaměstnanosti 
mladých lidí v rámci EU v porovnání s Českou republikou (zdrojem dat je Eurostat). 

 Nezaměstnanost mladých v ČR a EU – obsahuje základní údaje o nezaměstnanosti 
v EU v současnosti se zaměřením na situaci mladých lidí (15–24 let). Sumarizuje 
informace o míře nezaměstnanosti všech členských zemí EU ve srovnání 
s průměrem EU. Obsahuje také popis situace ve vybraných členských zemích EU. 
Pozornost je věnována i ekonomické krizi a vlivům na uplatnění mladých lidí.  

Podnětné informace k oblasti, která s nezaměstnaností přímo souvisí, lze nalézt 
v tematické oblasti Zaměstnanost:  

podtéma Vývoj zaměstnanosti v ČR a EU: 

 Podíly zaměstnaných podle stupně vzdělání ve státech EU – zachycuje vývoj podílu 
zaměstnaných osob podle stupně vzdělání (srovnání států EU za roky 1995, 2000, 
2005 a 2010). 

 Podíly zaměstnaných ve vybrané zemi EU – zachycuje vývoj podílů zaměstnaných 
osob ve vybrané zemi EU (za roky 1995, 2000, 2005 a 2010).  

podtéma Zaměstnanost mladých: 

 Postavení mladých na trhu práce v ČR a EU – stránka obsahuje informace o podílu 
mladých lidí s alespoň středoškolským vzděláním v EU a popisuje proměny 
požadavků zaměstnavatelů na absolventy.  

Publikace: 
Nezaměstnanost absolventů škol se středním a vyšším odborným vzděláním – 2014 
Vývoj vzdělanostní a oborové struktury žáků a studentů ve středním a vyšším odborném 
vzdělávání v ČR a v krajích ČR a postavení mladých lidí na trhu práce ve srovnání se 
stavem v EU – 2014/15 

Další doporučené publikace: 
Uplatnění absolventů škol na trhu práce – 2014 
Kvalifikační potřeby trhu práce. Analýzy proměn trhu práce v ČR a EU, jejich trendy a faktory 
a projekce vývoje kvalifikačních potřeb pracovního trhu v ČR. 
Analýza volných pracovních míst evidovaných Úřadem práce ČR v kontextu se strukturou 
absolventů a zaměstnaných 

http://www.infoabsolvent.cz/Temata/PublikaceAbsolventi?Stranka=9-0-97
http://www.infoabsolvent.cz/Temata/PublikaceAbsolventi?Stranka=9-0-100
http://www.infoabsolvent.cz/Temata/PublikaceAbsolventi?Stranka=9-0-100
http://www.infoabsolvent.cz/Temata/PublikaceAbsolventi?Stranka=9-0-100
http://www.infoabsolvent.cz/Temata/PublikaceAbsolventi?Stranka=9-0-101
http://www.infoabsolvent.cz/Temata/PublikaceAbsolventi?Stranka=9-0-72
http://www.infoabsolvent.cz/Temata/PublikaceAbsolventi?Stranka=9-0-72
http://www.infoabsolvent.cz/Temata/PublikaceAbsolventi?Stranka=9-0-91
http://www.infoabsolvent.cz/Temata/PublikaceAbsolventi?Stranka=9-0-91
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4.10. Zaměstnanost 

Hlavní téma Zaměstnanost, podtéma Zaměstnanost mladých 

Obr. 20: Umístění informací k oblasti „Zaměstnanost“ 

 

1/ Zaměstnanost mladých  

Spolu s měnící se strukturou zaměstnanosti podle profesních tříd či sektorů dochází ke 
změnám v oblasti vzdělanostní a oborové struktury absolventů škol. Vzdělání hraje 
v současnosti klíčovou roli při uplatnění na trhu práce. Po mladých lidech se nyní požadují 
nejen kvalitní odborné znalosti a praktické dovednosti, ale v čím dál větší míře také sociální 
dovednosti a další tzv. klíčové (přenositelné) kompetence. Vzrůstá i tlak na zvyšování 
kvalifikace a významu celoživotního učení. 

 Zaměstnanost v ČR podle vzdělání (DS) – stránka obsahuje přehlednou strukturu 
zaměstnanosti v České republice podle dosaženého vzdělání. V grafické části jsou 
zachyceny podíly ekonomicky aktivních absolventů (ABS) a ekonomicky aktivních 
osob (EAO) v hlavních třídách zaměstnání podle úrovně dosaženého vzdělání. 
Textové hodnocení popisuje hlavní zjištění. 

 Hodnocení a informace se zobrazí po výběru:  
o úroveň dosaženého vzdělání: vyučení, maturanti, vysokoškoláci, všichni EAO 

 Postavení mladých na trhu práce v ČR a EU – obsahuje informace o podílu 
mladých lidí s alespoň středoškolským vzděláním v EU a popisuje proměny 
požadavků zaměstnavatelů na absolventy. 

2/ Zaměstnanost v ČR a EU 

 Podíly zaměstnaných podle odvětví ve státech EU (DS) – zachycuje vývoj podílu 
zaměstnaných osob podle odvětví (srovnání států EU za roky 1995, 2000, 2005 
a 2010). 

 Hodnocení a informace se zobrazí po výběru:  
o odvětví: 25 odvětví všech sektorů hospodářství – v tabulce a grafu se zobrazí 

vývoj podílu zaměstnaných osob ve vybraném odvětví všech zemí EU 

 



31 
 

ve druhé úrovni lze vybrat: 
o země, které chcete zahrnout do srovnání s ČR: výběr nanejvýš 4 zemí EU – 

v tabulce a grafu se zobrazí vývoj podílu zaměstnaných osob pouze 
vybraných zemí a ČR 

 Podíly zaměstnaných podle profesních skupin ve státech EU (DS) – zachycuje 
vývoj podílu zaměstnaných osob podle profesních skupin (srovnání států EU za roky 
1995, 2000, 2005 a 2010). 

 Hodnocení a informace se zobrazí po výběru:  
o profesní skupina: po výběru se v tabulce a grafu zobrazí vývoj podílu 

zaměstnaných osob ve vybrané skupině všech zemí EU 

ve druhé úrovni lze vybrat: 

o země, které chcete zahrnout do srovnání s ČR: výběr nanejvýš 4 zemí EU – 
v tabulce a grafu se zobrazí vývoj podílu zaměstnaných osob pouze 
vybraných zemí a ČR 

 Podíly zaměstnaných podle stupně vzdělání ve státech EU (DS) – zachycuje 
vývoj podílu zaměstnaných osob podle stupně vzdělání (srovnání států EU za roky 
1995, 2000, 2005 a 2010). 

 Hodnocení a informace se zobrazí po výběru:  
o stupeň vzdělání: základní a bez vzdělání, středoškolské, terciární – po výběru 

se v tabulce a grafu zobrazí vývoj podílu zaměstnaných osob ve vybraném 
stupni vzdělání všech zemí EU 

ve druhé úrovni lze vybrat: 

o země, které chcete zahrnout do srovnání s ČR: výběr nanejvýš 4 zemí EU – 
v tabulce a grafu se zobrazí vývoj podílu zaměstnaných osob pouze 
vybraných zemí a ČR 

 Podíly zaměstnaných ve vybrané zemi EU (DS) – zachycuje vývoj podílů 
zaměstnaných osob ve vybrané zemi EU (za roky 1995, 2000, 2005 a 2010). 

 Hodnocení a informace se zobrazí po výběru:  
o země EU 
o struktura: odvětví, profesní skupina, úroveň vzdělání – v tabulce a grafu se 

zobrazí vývoj podílu zaměstnaných osob ve vybrané struktuře ve vybrané 
zemi EU 

 Charakteristiky a perspektivy profesních skupin v ČR a v EU – stránka, na které 
získáte informace k 60 profesním skupinám, a to o vývoji zaměstnanosti a její 
struktuře v České republice a pro srovnání také v Evropské unii.  
U vybrané profesní skupiny se zobrazí soubor informací zahrnující vymezení profesní 
skupiny, počet zaměstnaných, rozmístění profesní skupiny v odvětvích, průměrnou 
délku vzdělávání, kvalifikační náročnost pracovních míst a obory vzdělání. 

 Charakteristiky a perspektivy odvětví ekonomiky v ČR a v EU – stránka, na které 
získáte informace k 24 skupinám odvětví, a to o vývoji zaměstnanosti a její struktuře 
v České republice a pro srovnání také v Evropské unii. 
U vybrané skupiny odvětví se zobrazí soubor informací zahrnující vymezení odvětví, 
produktivitu práce v odvětví, počet zaměstnaných, profesní strukturu, kvalifikační 
požadavky pracovních míst, průměrnou délku vzdělávání a obory vzdělání. 

Pojmy a zkratky obsažené ve statických a dynamických stránkách tohoto podtématu: 

- profesní koncentrace odvětví – ukazuje, nakolik je dané odvětví profesně 
homogenní, nebo naopak heterogenní. Koncentrace je vysoká, pokud má v odvětví jedna 
nebo jen několik málo profesí výrazně dominantní postavení vůči ostatním profesím. 

- kvalifikační požadavky pracovního místa – umělý ukazatel, který v sobě kombinuje 
kvalifikační požadavky daného pracovního místa a kvalifikaci pracovníků, kteří na něm 
pracují. Je to číslo v intervalu 1–8 v závislosti na struktuře osob uvnitř analyzované skupiny, 
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přičemž stupněm 1 je ohodnocena velmi jednoduchá práce pod stálým vedením a bez 
požadavků na kvalifikaci a stupeň 8 označuje vysoce komplikovanou práci s velkou 
zodpovědností, vyžadující vysoce odborné vzdělání. 

- profesní skupiny – pojmem profesní skupina se rozumí osoby vykonávající stejnou 
profesi. Pro toto členění je používána klasifikace ISCO-08. 

- podíl profesní skupiny v odvětví – vyjadřuje podíl počtu zaměstnaných osob v dané 
profesní skupině k celkovému počtu osob zaměstnaných v daném odvětví.  

- vzdělanostní skupina – pojmem vzdělanostní skupina se rozumějí osoby se stejnou 
kombinací úrovně a oboru vzdělání. 

- průměrná délka vzdělávání (PDV) – udává, kolik let v průměru trvalo vzdělávání osob 
zaměstnaných v daném odvětví. 

- podíl PDV odvětví na celkové PDV – tento ukazatel určuje podíl průměrné délky 
vzdělávání v odvětví k průměrné délce vzdělávání v celé ekonomice dané země.  

 

Užitečné informace k oblasti, která se zaměstnaností přímo souvisí, lze nalézt 
v tematické oblasti Nezaměstnanost:  

podtéma Nezaměstnanost mladých v ČR a EU: 

 Nezaměstnanost mladých v ČR a EU – obsahuje základní údaje o nezaměstnanosti 
všech členských zemí EU v současnosti se zaměřením na situaci mladých lidí (15–24 
let). Pozornost je věnována i ekonomické krizi a vlivům na uplatnění mladých lidí. 

podtéma Nezaměstnanost absolventů škol: 

 Nezaměstnanost absolventů – zachycuje vývoj míry nezaměstnanosti „čerstvých“ 
absolventů škol v ČR podle úrovní vzdělání za poslední tři roky. 

Téma Využití vzdělání, podtéma Shoda vzdělání a zaměstnání 

 Celková shoda vzdělání a zaměstnání – poskytuje celkový přehled o uplatnění 
absolventů středního odborného vzdělání na základě hodnocení shody získaného 
vzdělání a vykonávaného zaměstnání, tj. kolik procent vyučených a maturantů 
pracuje na pozicích v úplné shodě s dosaženým vzděláním.  

Publikace: 
Kvalifikační potřeby trhu práce. Analýzy proměn trhu práce v ČR a EU, jejich trendy a faktory 
a projekce vývoje kvalifikačních potřeb pracovního trhu v ČR. 
Analýza profesní struktury pracovních sil a struktury absolventů z pohledu sféry vzdělávání – 
2010 
Vývoj vzdělanostní a oborové struktury žáků a studentů ve středním a vyšším odborném 
vzdělávání v ČR a v krajích ČR a postavení mladých lidí na trhu práce ve srovnání se 
stavem v EU – 2014/15 

Další doporučené publikace: 
Nezaměstnanost absolventů škol se středním a vyšším odborným vzděláním – 2014 
Shoda dosaženého vzdělání a vykonávaného zaměstnání – 2013 

 

 

http://www.infoabsolvent.cz/Temata/PublikaceAbsolventi?Stranka=9-0-72
http://www.infoabsolvent.cz/Temata/PublikaceAbsolventi?Stranka=9-0-72
http://www.infoabsolvent.cz/Temata/PublikaceAbsolventi?Stranka=9-0-62
http://www.infoabsolvent.cz/Temata/PublikaceAbsolventi?Stranka=9-0-62
http://www.infoabsolvent.cz/Temata/PublikaceAbsolventi?Stranka=9-0-100
http://www.infoabsolvent.cz/Temata/PublikaceAbsolventi?Stranka=9-0-100
http://www.infoabsolvent.cz/Temata/PublikaceAbsolventi?Stranka=9-0-100
http://www.infoabsolvent.cz/Temata/PublikaceAbsolventi?Stranka=9-0-97
http://www.infoabsolvent.cz/Temata/PublikaceAbsolventi?Stranka=9-0-99
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5. Možnosti využití sekce Absolventi a trh práce v tématu Člověk 
a svět práce 

5.1. Cíle vzdělávání tématu Člověk a svět práce na základní škole 

Cíle vzdělávání tématu Člověk a svět práce – část věnovaná přípravě pro profesní 
a vzdělávací dráhu – jsou definovány v RVP pro základní školy následovně:  

 orientuje se v pracovních činnostech vybraných profesí 

 na základě posouzení svých možností se dokáže rozhodovat o své profesní 
a vzdělávací orientaci 

 využije profesní informace a poradenské služby pro výběr vhodného vzdělávání 

 prokáže v modelových situacích schopnost prezentace své osoby při vstupu na trh 
práce 

 orientuje se ve svých časových možnostech a je schopen v jejich rámci plánovat své 
aktivity 

K naplnění tučně vytištěných částí cílů směřují níže uvedené doporučené postupy práce 
s Informačním systémem o uplatnění absolventů škol na trhu práce (www.infoabsolvent.cz). 

5.2. Možný postup pro naplňování stanovených cílů – základní škola 

Následující postup se snaží spojit získávání informací a nalézání vhodných variant 
profesních a vzdělávacích možností s postupným osvojováním kompetencí obsažených ve 
výše uvedených vzdělávacích cílech. Je nastaven tak, aby žáci vlastním objevováním 
informací a jejich společným týmovým vyhodnocováním a diskutováním objevovali sebe 
sama a současně získali a rozvíjeli potřebné kompetence. Uvedená témata jsou příkladem 
a jsou stručně formulována jako inspirace vyučujících. 

Žáky základních škol čeká volba jejich středního vzdělávání. Existuje řada kritérií, která 
jsou pro tuto volbu relevantní, mezi nimi i ta, která se týkají spokojenosti a úspěšnosti 
absolventů středoškolského vzdělávání. Jedná se především o následující kritéria: 

 Spokojenost absolventů 

 ve studiu daného oboru 

 v zaměstnání po absolvování daného oboru  

 Úspěšnost absolventů 

 při přijímání na vysoké školy 

 při vstupu na trh práce 

ISA+ obsahuje k jednotlivým kritériím potřebné informace. Následující text se snaží 
popsat, jak naučit žáky využívat tyto informace pro svou volbu (po kliknutí na názvy psané 
kurzivou lze přímo vstoupit do příslušné části www.infoabsolvent.cz). 

 

TZ1: Spokojenost absolventů ve studiu daného oboru 

Otevřít Spokojenost absolventů škol s volbou oboru. Ukázat koláčové grafy a na nich 
demonstrovat, jak velký je počet žáků, kteří vstoupí do oborů, kde pak nejsou spokojeni, a že 
je tedy volbě oboru i celé profesní orientaci třeba věnovat náležitou pozornost.  

 

TZ2: Spokojenost absolventů v zaměstnání po absolvování daného oboru  

Otevřít Spokojenost absolventů škol v zaměstnání. Ukázat tabulky s jednotlivými faktory 
spokojenosti (plat, pracovní podmínky, perspektiva firmy, pracovní pozice, zajímavost práce, 
jistota zaměstnání, kolektiv pracovníků, vedení firmy a způsob řízení) a vést se žáky diskusi 
o tom, které z faktorů jsou pro ně důležité a co si pod nimi představují. 

http://www.infoabsolvent.cz/Temata/ClanekAbsolventi/5-3-05/Spokojenost-absolventu-skol-s-volbou-oboru/1
http://www.infoabsolvent.cz/Temata/ClanekAbsolventi/4-3-08/Spokojenost-absolventu-skol-v-zamestnani/25
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TZ3: Úspěšnost absolventů při přijímání na vysoké školy a na vyšší odborné školy 

Otevřít Úspěšnost při přijímacím řízení na VŠ a VOŠ – skupiny oborů. Ukázat grafy 
úspěšnosti absolventů skupin oborů SŠ při přijímání na VŠ a na VOŠ a na nich 
demonstrovat, jak je tato úspěšnost v různých skupinách oborů rozdílná a že se tedy jedná 
o další faktor, který může mít pro mnoho žáků při jejich volbě určitý význam. 

Poté zadat žákům, aby posoudili tuto úspěšnost u skupin oborů, do nichž patří obory 
vzdělání, které se jim zdají být pro ně zajímavé. Pak si zjištěné údaje v diskusi navzájem 
porovnávat. 

 

TZ4: Úspěšnost absolventů při vstupu na trh práce 

a) Nezaměstnanost absolventů  

Otevřít Nezaměstnanost absolventů podle oborů vzdělání. Vysvětlit žákům, co je míra 
nezaměstnanosti (podíl nezaměstnaných na pracovní síle, kde pracovní síla je celkový počet 
zaměstnaných a nezaměstnaných osob); v případě absolventů je to podíl počtu 
nezaměstnaných absolventů na celkovém počtu absolventů v daném roce, možnost 
aplikovat i v matematice).  

Ukázat grafy míry nezaměstnanosti absolventů skupin oborů různých kategorií SŠ a na 
nich demonstrovat, jak je tato míra nezaměstnanosti v různých kategoriích vzdělání a u různých 
skupin oborů rozdílná (obvykle je u vyšších úrovní vzdělání nižší nezaměstnanost) a že se 
tedy jedná o další faktor, který má určitý význam (při tom ale připustit, že během roků se to 
může měnit).  

Poté zadat žákům, aby posoudili tuto míru nezaměstnanosti u oborů vzdělání nebo 
skupin oborů, které se jim zdají být pro ně zajímavé, a aby to porovnali s jinými obory nebo 
skupinami oborů. Pak si zjištěné údaje v diskusi navzájem porovnávat. 

 

b) Seznámení s možnostmi Úřadů práce  

Otevřít Názory úřadů práce na uplatnitelnost absolventů. Vysvětlit žákům, co je Úřad 
práce a že jim může pomoci jak při volbě jejich profesní a vzdělávací orientace i konkrétního 
povolání či oboru vzdělání (v Informačním a poradenském středisku), tak i v budoucím 
profesním životě při zprostředkování zaměstnání či rekvalifikace (vysvětlit, co je to 
rekvalifikace). Vhodná by byla společná návštěva místní pobočky Úřadu práce ČR. 

Pak se žáky probrat názory pracovníků Úřadu práce na faktory ovlivňující úspěšnost 
absolventů při získávání zaměstnání (vysvětlit přitom pojem klíčové kompetence). Zdůraznit 
dominantní pozici faktoru aktivního hledání zaměstnání (a v souvislosti s tím i celkově 
aktivního přístupu ve vzdělávací a profesní dráze). 

 

5.3. Cíle vzdělávání tématu Člověk a svět práce na střední škole 

Hlavním cílem vzdělávání tématu Člověk a svět práce podle RVP pro střední školy je 
vybavit žáka znalostmi a kompetencemi, které mu pomohou optimálně využít svých 
osobnostních a odborných předpokladů pro úspěšné uplatnění na trhu práce a pro 
budování profesní kariéry.  

 

Uskutečňování toho cíle předpokládá: 

 vést žáky k tomu, aby si uvědomili zodpovědnost za vlastní život, význam 
vzdělání a celoživotního učení pro život, aby byli motivováni k aktivnímu 
pracovnímu životu a k úspěšné kariéře 

http://www.infoabsolvent.cz/Temata/ClanekAbsolventi/5-4-04/Uspesnost-pri-prijimacim-rizeni-na-VS-a-VOS-/1
http://www.infoabsolvent.cz/Temata/ClanekAbsolventi/5-1-02/Nezamestnanost-absolventu-podle-oboru-vzdelani
http://www.infoabsolvent.cz/Temata/ClanekAbsolventi/4-1-13/Nazory-uradu-prace-na-uplatnitelnost-absolventu/26
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 zorientovat žáky ve světě práce jako celku i v hospodářské struktuře 
příslušného regionu, naučit je hodnotit jednotlivé faktory charakterizující obsah 
práce a srovnávat tyto faktory se svými předpoklady, seznámit je s alternativami 
profesního uplatnění po absolvování studovaného oboru vzdělání 

 naučit žáky vyhledávat a posuzovat informace o vzdělávací nabídce, orientovat 
se v ní a posuzovat ji z hlediska svých předpokladů a profesních cílů 

 naučit žáky písemně i verbálně se prezentovat při jednání s potenciálními 
zaměstnavateli, formulovat svá očekávání a své priority 

 vysvětlit žákům základní aspekty pracovního poměru, práv a povinností zaměstnanců 
a zaměstnavatelů i základní aspekty soukromého podnikání, naučit je pracovat 
s příslušnými právními předpisy 

 zorientovat žáky ve službách zaměstnanosti, přivést je k účelnému využívání jejich 
informačního zázemí 

K naplnění tučně vytištěných částí cílů směřují níže uvedené doporučené postupy práce 
s Informačním systémem o uplatnění absolventů škol na trhu práce (www.infoabsolvent.cz). 

 

5.4. Možný postup pro naplňování stanovených cílů – střední škola 

Následující postup se snaží spojit získávání informací a nalézání vhodných variant 
profesních a vzdělávacích možností s postupným osvojováním kompetencí obsažených ve 
výše uvedených vzdělávacích cílech. Je nastaven tak, aby žáci vlastním objevováním 
informací a jejich společným týmovým vyhodnocováním a diskutováním objevovali sebe 
sama a současně získali a rozvíjeli potřebné kompetence. Uvedená témata jsou příkladem 
a jsou stručně formulována jako inspirace vyučujících.  

Žáky středních škol čeká buď pokračování ve studiu, nebo vstup na trh práce. K tomu 
jsou pro ně důležité různé informace. Tyto informace lze rozdělit do následujících okruhů: 

 Úspěšnost absolventů 

 při přijímání na vysoké školy 

 při vstupu na trh práce 

 Požadavky zaměstnavatelů na absolventy 

 Spokojenost absolventů v zaměstnání 

ISA+ tyto informace obsahuje. Následující text se snaží popsat, jak žáky naučit využívat 
tyto informace (po kliknutí na názvy psané kurzivou lze přímo vstoupit do příslušné části 
www.infoabsolvent.cz). 

 

TS1: Úspěšnost absolventů při přijímání na vysoké školy a na vyšší odborné školy 

(týká se jen maturitních oborů) 

Otevřít Úspěšnost při přijímacím řízení na VŠ a VOŠ – skupiny oborů. Ukázat grafy 
úspěšnosti absolventů skupin oborů SŠ při přijímání na VŠ a na VOŠ a identifikovat v nich 
skupinu oborů, do níž patří studovaný obor žáků. 

V diskusi si porovnat úspěšnost své skupiny oborů s ostatními skupinami. V návaznosti 
na to diskutovat o směrech vysokoškolského studia potenciálně vhodných pro absolventy 
daného oboru. Využít informace o šancích na přijetí na jednotlivé vysoké školy, např. na 
http://www.vysokeskoly.com/sance-na-prijeti/ nebo v médiích. 

 

http://www.infoabsolvent.cz/Temata/ClanekAbsolventi/5-4-04/Uspesnost-pri-prijimacim-rizeni-na-VS-a-VOS-/1
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TS2: Úspěšnost absolventů při vstupu na trh práce 

a) Nezaměstnanost absolventů 

Otevřít Nezaměstnanost absolventů. Vysvětlit žákům, co je míra nezaměstnanosti (podíl 
nezaměstnaných na pracovní síle, kde pracovní síla je celkový počet zaměstnaných 
a nezaměstnaných osob, v případě absolventů je to podíl počtu nezaměstnaných absolventů 
na celkovém počtu absolventů v daném roce, možnost aplikovat i v matematice).  

Probrat se žáky graf s nezaměstnaností absolventů u jednotlivých kategorií vzdělání. 
Zdůraznit na tom význam vzdělání, protože míra nezaměstnanosti je u vyššího vzdělání nižší.  

Prohlédnout si vývoj míry nezaměstnanosti v čase a ukázat na tom, jak se poptávka trhu 
práce mění. 

b) Nezaměstnanost podle oborů 

Otevřít Nezaměstnanost absolventů podle oborů vzdělání. Ukázat grafy míry 
nezaměstnanosti absolventů studovaného oboru vzdělání a příbuzných oborů. 

V diskusi porovnat úspěšnost své skupiny oborů s ostatními skupinami. Vysvětlit žákům, 
že samotné absolvování oboru vzdělání nemusí pro úspěšné uplatnění stačit a že mnohdy je 
třeba absolvovat doplňující či specializační kurzy. A že toto platí pro celý život, že člověk 
musí počítat s tím, že se bude celý život učit a že třeba i změní svou původní profesi. 

c) Preference zaměstnavatelů  

Podle toho, do jakého sektoru patří studovaný obor, otevřít jednu z následujících částí: 

Co ovlivňuje přijímání absolventů v průmyslu a ve stavebnictví 

Co ovlivňuje přijímání absolventů v sektoru služeb 

Co ovlivňuje přijímání absolventů v sektoru informací, financí a vzdělávání 

Ukázat žákům graf s důvody zaměstnavatelů pro nepřijetí pracovníků a společně je 
probrat, aby si je uvědomili.  

Ukázat žákům graf s pořadím předností, které zaměstnavatelé při přijímání pracovníků 
preferují, a vyzvat je, aby zkusili určit, které z nich patří mezi jejich silné a které mezi jejich 
slabé stránky, a vést o tom diskusi. 

d) Potřebné kompetence  

Otevřít Důležitost kompetencí podle zaměstnavatelů. Navázat na předchozí práci 
s kritérii pro přijímání zaměstnanců porovnáním se zjištěními Jaké kompetence u absolventů 
očekávají zaměstnavatelé a prohlédnout si jejich pořadí podle sektoru. Poukázat na to, že 
jde přímo o požadavky zaměstnavatelů.  

Vyzvat žáky, aby zkusili určit, které kompetence patří mezi jejich silné stránky a které 
mezi jejich slabé stránky, a vést o tom diskusi.  

e) Jak hledat zaměstnání 

Otevřít Jak firmy hledají nové pracovníky. Probrat se žáky tabulku využívání způsobů 
hledání nových zaměstnanců jednotlivými sektory a pak společně najít weby job serverů, 
personálních agentur a Úřadu práce (přes portál MPSV) a jejich nabídky pracovních míst.  

Vést diskusi o příkladech příbuzných, přátel či známých, kteří našli zaměstnání některým 
z uvedených způsobů, a jaké s tím udělali zkušenosti, případně nalezení takových příkladů 
zadat jako domácí úkol. 

f) Seznámení s možnostmi úřadů práce  

Otevřít Názory úřadů práce na uplatnitelnost absolventů. Navázat na předchozí práci 
s kritérii pro přijímání zaměstnanců porovnáním s názory pracovníků Úřadu práce na faktory 
ovlivňující úspěšnost absolventů při získávání zaměstnání.  

http://www.infoabsolvent.cz/Temata/ClanekAbsolventi/5-1-04/Nezamestnanost-absolventu/12
http://www.infoabsolvent.cz/Temata/ClanekAbsolventi/5-1-02/Nezamestnanost-absolventu-podle-oboru-vzdelani
http://www.infoabsolvent.cz/Temata/ClanekAbsolventi/4-1-15/Co-ovlivnuje-prijimani-absolventu-v-prumyslu-a-ve-/26
http://www.infoabsolvent.cz/Temata/ClanekAbsolventi/4-1-17/Co-ovlivnuje-prijimani-absolventu-v-sektoru-sluzeb/26
http://www.infoabsolvent.cz/Temata/ClanekAbsolventi/4-1-19/Co-ovlivnuje-prijimani-absolventu-v-sektoru-/26
http://www.infoabsolvent.cz/Temata/ClanekAbsolventi/4-1-01
http://www.infoabsolvent.cz/Temata/ClankyAbsolventi/26
http://www.infoabsolvent.cz/Temata/ClankyAbsolventi/26
http://www.infoabsolvent.cz/Temata/ClanekAbsolventi/4-1-07/Jak-firmy-hledaji-nove-pracovniky/26
http://www.infoabsolvent.cz/Temata/ClanekAbsolventi/4-1-13/Nazory-uradu-prace-na-uplatnitelnost-absolventu/26
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Poukázat na to, že jde o absolventy, kteří sami práci nezískali a využili služeb Úřadu 
práce, a že i tato cesta může pomoci k získání dobré práce. Žáky seznámit s tím, že Úřad 
práce je institucí, která jim může při hledání práce či dalšího vzdělávání pomoci, a to jak při 
poskytnutím rad a informací, tak zprostředkováním zaměstnání či rekvalifikace. 

g) Seznámení s možnostmi personálních agentur 

Otevřít Faktory úspěšnosti uchazečů o zaměstnání. Navázat na předchozí práci s kritérii 
pro přijímání zaměstnanců porovnáním s názory pracovníků personálních agentur na faktory 
ovlivňující úspěšnost absolventů při získávání zaměstnanců.  

Poukázat na to, že jde o absolventy, kteří sami práci nezískali a využili služeb 
personálních agentur, a že i tato cesta může pomoci k získání dobré práce. 

 

TS3: Spokojenost absolventů v zaměstnání  

Otevřít Spokojenost absolventů škol v zaměstnání. Ukázat tabulky s jednotlivými faktory 
spokojenosti (plat, pracovní podmínky, perspektiva firmy, pracovní pozice, zajímavost práce, 
jistota zaměstnání, kolektiv pracovníků, vedení firmy a způsob řízení) a vést se žáky diskusi 
o tom, které z faktorů pro ně jsou důležité a co si pod nimi představují. 

Vést diskusi o stavu těchto faktorů v oblasti uplatnění studovaného oboru a v příbuzných 
oborech a o tom, s čím mohou absolventi reálně počítat. 

 

6. Slovníček pojmů  

Pojmy a definice – trh práce: 

- absolvent – v nejširším významu je definován jako subjekt, který ukončil některý druh 
formálního vzdělávání nebo některý typ vzdělávání neformálního. Za vzdělávání formální je 
zde považováno studium na střední, vyšší odborné nebo vysoké škole, neformální 
vzdělávání je zastoupeno kurzy a školeními. Podle druhu a úrovně vzdělání či kvalifikace 
jsou absolventům vydávány doklady o ukončení studia v podobě vysvědčení, osvědčení, 

certifikátů, titulů a jiných listin.5 

Podle zákoníku práce se absolventem rozumí zaměstnanec vstupující do zaměstnání na 
práci odpovídající jeho kvalifikaci, jestliže celková doba jeho odborné praxe nedosáhla po 
řádném (úspěšném) ukončení studia (přípravy) 2 let, přičemž se do této doby nezapočítává 
doba mateřské nebo rodičovské dovolené.6 

Zákon o zaměstnanosti pojem absolvent – uchazeč o zaměstnání nedefinuje. Vyčleňuje 
ale uchazeče, kterým je potřebné věnovat zvýšenou péči při zprostředkování zaměstnání 
(§ 33), protože ji pro svůj zdravotní stav, věk, péči o dítě nebo z jiných vážných důvodů 
potřebují. Takovému uchazeči, pokud je veden v evidenci uchazečů o zaměstnání 
nepřetržitě déle než 5 měsíců, má krajská pobočka Úřadu práce vypracovat Individuální 
akční plán.7 

V našem pojetí je absolvent chápán několika způsoby. Ve zjišťováních vycházejících 
z VŠPS je brán jako mladý člověk do pěti let od ukončení vzdělávání, tj. ve věku 20–24 let 
u středoškoláků a 25–29 let u vysokoškoláků. Toto vymezení je ovlivněno možností 
přístupných zdrojových dat pro účely různých srovnávacích analýz. Při zpracování údajů 
MPSV je obvykle používán pojem čerství absolventi – uchazeči o zaměstnání, což jsou 
absolventi v evidenci nezaměstnaných v dubnu sledovaného roku, kteří své studium ukončili 

                                                
5 PRŮCHA, Jan, VETEŠKA, Jaroslav. Andragogický slovník. 1. vydání. Praha: Grada Publishing, 2012. s. 15. 
6 http://www.mpsv.cz/ppropo.php?ID=z262_2006_10 
7 http://zakony.centrum.cz/zakon-o-zamestnanosti/cast-2-hlava-2 

http://www.infoabsolvent.cz/Temata/ClanekAbsolventi/4-2-09/Faktory-uspesnosti-uchazecu-o-zamestnani/26
http://www.infoabsolvent.cz/Temata/ClanekAbsolventi/4-3-08/Spokojenost-absolventu-skol-v-zamestnani/25
http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701/.cmd/ad/.c/313/.ce/10821/.p/8411?PC_8411_p=33&PC_8411_name=o%20zam%C4%9Bstnanosti&PC_8411_l=435/2004&PC_8411_ps=10#10821


38 
 

obvykle v červnu předchozího roku (v závěru školního roku i dále, pokud např. konají 
opravné zkoušky). 

- klíčové kompetence – jsou takové znalosti, schopnosti a dovednosti, které se jeví 
jako nezbytné pro úspěšné uplatnění nejenom na trhu práce, ale i v běžném životě. Jejich 
zvládnutí přispívá k větší flexibilitě pracovníků, tzn. k jejich schopnosti vykonávat rozličné 
odborné úkoly nebo měnit bez větších problémů různé profese, a napomáhá slaďovat 
schopnosti pracovníků s požadavky kladenými ze strany zaměstnavatele. 

- profesní (odborné) kompetence – zahrnují znalosti, dovednosti a návyky získané 
příslušným vzděláním a praktickými zkušenostmi a jsou úzce svázány s konkrétní 
odborností. Jejich zvládnutí umožňuje výkon určitých profesí či povolání. 

- trh práce – je místem, v němž se střetává poptávka po práci ze strany potenciálních 
zaměstnavatelů s nabídkou práce, již představují jednotlivci ucházející se o zaměstnání, 
přičemž předmětem koupě a prodeje nejsou jednotlivé osoby, ale jejich pracovní síla8. 
Dochází zde ke konfrontaci požadavků a nároků zaměstnavatelské sféry se skutečným 
charakterem a kvalitou disponibilní pracovní síly. Nezaměstnanost je jevem nerovnováhy 
mezi nabídkou a poptávkou na trhu práce. 

- poptávka po práci – rozumíme jí celkový objem pracovních sil, jenž na trhu práce při 
určité výši mzdy požadují jednotliví zaměstnavatelé. 

- nabídka práce – definujeme ji jako celkový počet jednotlivců nabízejících na trhu 
práce při určité výši mzdy svou pracovní sílu. Prací se rozumí jakákoliv fyzická nebo duševní 
činnost člověka, jejímž výsledkem jsou výrobky nebo služby. 

- černý trh poskytuje tzv. černou práci. Černý trh práce je ta část trhu černé (šedé) 
ekonomiky státu, kterou nelze přesně určit, protože pravidla zaměstnávání zde nehrají 
žádnou roli. Nejsou zde žádné dokumentace, podle kterých by se dalo určit, kolik lidí využívá 
tento trh. Jedná se o pracovní vztah, kde osoba provádí práci a dostává za ni mzdu. Tato 
práce není nezákonná, ale není sepsána žádná pracovní smlouva ani dohoda o pracovní 
činnosti nebo dohoda o provedení práce. Za tyto zaměstnance není odváděno sociální ani 
zdravotní pojištění a nejsou placeny povinné daně státu. 

- nezaměstnanost – je projevem nerovnováhy na trhu práce. Jde o stav, kdy nabídka 
práce převládá nad poptávkou práce. Lidé mají zájem o práci, ale na trhu práce je jí 
nedostatek. Vzniká poklesem potřeby pracovních sil v důsledku ekonomických problémů 

firmy, odvětví nebo ekonomiky či snížením poptávky po určité kvalifikaci.9 Nezaměstnanost 

není jevem, který by ovlivňoval pouze ekonomiku země, zasahuje do celé společnosti svými 
sociálními dopady.10 Ukazatelem nezaměstnanosti je pak míra nezaměstnanosti, resp. podíl 
nezaměstnaných osob. 

- pracovní síla, tj. ekonomicky aktivní obyvatelé – jednotlivci, kteří dosáhli minimálně 
patnácti let věku a současně splňují kritéria, na jejichž základě mohou být zařazeni mezi 
zaměstnané či nezaměstnané. Ostatní obyvatelé (děti, studenti denního studia, důchodci, 
ženy v domácnosti atp.) nejsou zařazeni mezi pracovní sílu. 

Pro mezinárodní srovnávání nezaměstnanosti se používá definice ILO (International 
Labour Organization). Tato metodika poskytuje mezinárodně srovnatelné údaje a je 
používána pro statistiky OECD, Eurostatu a další. Je třeba respektovat skutečnost, že se 
definice nezaměstnaných podle ILO liší od definice uchazečů o zaměstnání registrovaných 
na úřadech práce, a proto se i míra nezaměstnanosti používaná pro srovnávání může 
odlišovat od míry nezaměstnanosti vypočtené na základě údajů o počtech nezaměstnaných 
z MPSV. 

                                                
8 www – upřesnění pojmů 
9 JANDOUREK, Jan. Slovník sociologických pojmů. 610 hesel. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2012. s. 169. 
10 http://is.muni.cz/th/384616/esf_m/Diplomova_prace.pdf 

http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/prakticky
http://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CC0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fknihy.cpress.cz%2F%3Fp%3Dactions%26action%3Ddownload%2Ffile%26value%3Dfiles%26id%3D50669&ei=FtZkUou3NcrUtAbn74GQAQ&usg=AFQjCNHO15yjN8RbQanw1wMEHHLensuQWQ&sig2=hj5SrDhOb4KOxJ9LYUCJoQ&bvm=bv.54934254,d.d2k
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- míra ekonomické aktivity – vyjadřuje podíl pracovní síly (zaměstnaných 
a nezaměstnaných) na počtu všech osob starších 15 let. 

- zaměstnaní – statut zaměstnané osoby je její výkon jakékoliv práce, za kterou jí náleží 
mzda, a nezáleží na tom, zda je to ve vztahu zaměstnavatel–zaměstnanec, nebo zda osoba 
soukromě podniká. 

Podle definice Mezinárodní organizace práce (ILO – International Labour Organization) 
se za zaměstnané považují osoby ve věku 15 let a více, které během týdne, v němž probíhá 
měření počtu zaměstnaných, splňují některou z následujících podmínek: pracují za mzdu 
(zaměstnanci) alespoň jednu hodinu; pracují za účelem dosažení zisku (podnikatelé 
a spolupracující rodinní příslušníci) alespoň jednu hodinu; mají zaměstnání, ale jsou dočasně 
nepřítomni (v důsledku zranění, nemoci, dovolené, studijního volna, mateřské nebo 
rodičovské dovolené atp.). 

- nezaměstnaní – o nezaměstnaném hovoříme tehdy, pokud splňuje několik zásadních 
podmínek. Je starší 15 let, nemá žádné placené zaměstnání, nepodniká (není např. OSVČ), 
je evidován na úřadu práce, je aktivní při hledání placené práce a může ihned nastoupit na 
volné pracovní místo. Horní hranice pro status nezaměstnaného je věk 74 let. 

Dle Mezinárodní organizace práce se za nezaměstnaného považuje osoba, která 
splňuje tři základní požadavky – je starší patnácti let, aktivně hledá práci, do které je 
schopna nastoupit do 14 dnů.11 

- obecná míra nezaměstnanosti podle definice ILO – je dána poměrem počtu 
uchazečů o zaměstnání (nezaměstnaných) k celkovému počtu ekonomicky aktivních 
obyvatel (tj. zaměstnaných i nezaměstnaných). Hodnota míry nezaměstnanosti vyjadřuje 
procentní podíl nezaměstnaných na pracovní síle.  

Na základě dohody s ČSÚ Ministerstvo práce a sociálních věcí počínaje lednem 2013 
přešlo na nový ukazatel registrované nezaměstnanosti v ČR s názvem Podíl 
nezaměstnaných osob, který vyjadřuje podíl dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 
15–64 let ze všech obyvatel ve stejném věku.  

- Úřad práce České republiky (dále jen „Úřad práce ČR“) byl zřízen zákonem 
č. 73/2011 Sb. a je správním úřadem s celostátní působností a organizační složkou státu. 
Úřad práce ČR tvoří generální ředitelství, krajské pobočky a pobočka pro hlavní město Prahu 
(dále jen „krajské pobočky“). Součástí krajských poboček jsou kontaktní pracoviště. 

Kontaktní pracoviště plní  v oblasti zprostředkování zaměstnání, evidence uchazečů 
a zájemců o zaměstnání, v oblasti podpory v nezaměstnanosti a také v oblasti nepojistných 
sociálních dávek úkoly správního orgánu prvního stupně dle zákona o státní sociální 
podpoře, zákona o pomoci v hmotné nouzi, zákona o sociálních službách a zákona 
o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením.12 Provádějí pozorování a kontrolu 
situace na trhu práce a zaznamenávají vývoj zaměstnanosti na příslušném území. 

V oblasti podpory v zaměstnanosti si kladou za cíl pomoci lidem při hledání práce, od 
předložení možností pracovních příležitostí až po uzavření pracovní smlouvu, a tím ukončení 
statusu nezaměstnaný. Snahou při cestě k tomuto cíli je také nalezení vhodného typu 
zaměstnání jednotlivým občanům. Ve velkém počtu případů úřady práce pracují s lidmi, kteří 
mají z určitých důvodů problém dostat se na trh práce a neumějí se adaptovat na pracovní 
oblast. 

- Výběrové šetření pracovních sil (VŠPS) – data z VŠPS uvádějí přepočtené skutečné 
počty osob ze sledovaného vzorku. Nešetří se celá populace, ale pouze její zlomek a na základě 
statistických metod jsou pak zjištěná data zobecněna na celou populaci. Pro detailnější 

                                                
11 BUSINESSCENTER.CZ. Slovník pojmů. Nezaměstnaný. In: Businesscenter.cz [online]. ©1998-2013. 

[cit. 2013-02-24]. 
12 http://portal.mpsv.cz/upcr/oup 
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zpracování a korektní porovnání menších skupin je lze obtížně použít. Ve studiích se proto více 
orientujeme na procentní podíly (%) a absolutním hodnotám věnujeme menší pozornost. 

- profesní skupina – tímto pojmem se rozumějí osoby vykonávající stejnou profesi.  

- vzdělanostní skupina – osoby se stejnou kombinací úrovně a oboru vzdělání. 

- průměrná délka vzdělávání – udává, kolik let v průměru trvalo vzdělávání osob 
zaměstnaných v daném odvětví. 

 

Rozdělení národního hospodářství na sektory: 

- Primární – sektor zahrnuje všechna odvětví lidské činnosti, která přeměňují přírodní 
zdroje do základních produktů, tzv. sektor prvovýroby (zpracování surovin, 
lesnictví, zemědělství atp.), 

- Sekundární – sektor zahrnuje všechna odvětví lidské činnosti, která přeměňují 
suroviny na výrobky nebo zboží, tzv. sektor výroby a průmyslu (zpracovatelský 
průmysl, stavebnictví), 

- Terciární – sektor zahrnuje všechna odvětví lidské činnosti, jejichž podstatou je 
poskytování služeb, tzv. sektor služeb, 

- Kvartérní – označovaný také jako znalostní sektor; zahrnuje všechna odvětví lidské 
činnosti, jejichž podstatou je vývoj, věda a výzkum včetně veškerých služeb 
založených na znalostech a informacích (tj. vzdělávání, odvětví informačních 
a komunikačních technologií, poradenství a další). 
 

Klasifikace a číselníky: 

- Klasifikace zaměstnání (CZ-ISCO) nahradila klasifikaci profesních skupin KZAM. 
Klasifikace CZ-ISCO je národní statistická klasifikace. Vychází z metodických principů 
mezinárodní klasifikace ISCO-08, jejímž tvůrcem je Mezinárodní organizace práce (ILO). Je 
založena na dvou hlavních principech, kterými jsou druh vykonávané práce (pracovní místo) 
a úroveň dovedností. Zaměstnání, jež vyžadují vykonávání stejných úkolů, by měla být vždy 
zatříděna na stejném místě, i když se požadované formální vzdělání nebo kvalifikace 
konkrétního zaměstnance mohou mezi jednotlivými zeměmi i mezi jednotlivými osobami lišit. 
Klasifikaci ISCO používá MPSV i Český statistický úřad. 

- Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE) nahradila Odvětvovou klasifikaci 
ekonomických činností (OKEČ). NACE dělí ekonomické činnosti tak, že každé statistické 
jednotce, která vykonává nějakou ekonomickou činnost, lze přiřadit kód NACE. Má 
hierarchickou strukturu – čtyři úrovně: první úroveň (sekce), druhá úroveň (oddíly), třetí 
úroveň (skupiny), čtvrtá úroveň (třídy). Např. činnost „výroba klihu“ se zatřiďuje kódem 20.52, 
kde 20 je kód oddílu, 20.5 je kód skupiny a 20.52 je kód třídy. Sekce C, do které tato činnost 
spadá, se v kódu neprojeví. 

- Nařízení vlády o soustavě oborů vzdělání, které uvádí soustavu oborů, vč. skupin 
oborů a kategorií vzdělání. Obor vzdělání je uváděn jako „studijní obor“, nebo „kód oboru“ 
a jsou v něm obsaženy následující údaje: skupina oborů vzdělání, obor vzdělání, kategorie 
dosaženého stupně vzdělání a pořadové číslo. Např. Nástrojař se označuje kódem 
23-52-H/01, kde 2 je kód hlavní skupiny (Technické vědy a nauky), číslo 23 označuje 
skupinu oborů vzdělání (Strojírenství a strojírenská výroba), číslo 52 rozlišuje obory vzdělání, 
písmeno H označuje kategorii dosaženého stupně vzdělání (střední odborné vzdělání 
s výučním listem) a číslo 01 označuje pořadové číslo (číslo je dvoumístné). 

- Územní jednotky NUTS jsou územní celky vytvořené pro potřeby statistické 
a analytické a pro potřeby EU. V ČR jsou vymezeny takto: a) NUTS 5 – obce, b) Územní 
jednotky NUTS 4 – okresy, c) Územní jednotky NUTS 3 – kraje (VÚSC), d) Územní jednotky 
NUTS 2 – sdružené kraje (VÚSC), e) Územní jednotka NUTS 1 – je tvořena územím celé ČR. 
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Výrazně inovovaný informační systém ISA+ pomáhá žákům základních škol při volbě 
oboru vzdělání a výběru střední školy, žákům středních škol při rozhodování o pokračování 
ve vzdělávání a při přechodu na trh práce, výchovným-kariérovým poradcům a učitelům 
při poskytování kariérového poradenství a výuce témat Úvodu do světa práce, 
managementu škol při úpravách vlastní vzdělávací nabídky a tvorbě školních vzdělávacích 
programů. 

 

DOPORUČUJEME VYZKOUŠET: 

 možnost výběru oborů i školních vzdělávacích programů (ŠVP), 

 nové videoukázky – představují práci v technických profesích i přípravu na ně,  

 profitest – pomůže žákům základních škol při výběru oblasti vzdělávání,  

 výběr podle obrázků – poskytuje snadnější orientaci ve vzdělávací nabídce SŠ, 

 bez bariér až na trh práce – nová sekce věnovaná problematice žáků se zdravotním 
postižením a tématu předčasných odchodů ze vzdělávání, 

 jak na to – rady a doporučení – různé užitečné informace pro uživatele systému, 

 syntetické stránky – obsahují soubor informací ke každé skupině oborů, 

 filtry vzdělávací nabídky – podle zdravotního postižení, vzdálenosti od bydliště, 
formy studia, zřizovatele, ŠVP, 

 fulltextové vyhledávání – najde na ISA+ odkazy související se zadaným výrazem. 

 

O inovaci a obsah systému ISA+ se stará Národní ústav pro vzdělávání v rámci projektu 
MŠMT Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy (VIP Kariéra II – KP), 
který je financován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.  

http://www.infoabsolvent.cz/

